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ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN / IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
Önemli, Dikkatle Okuyunuz Lütfen
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans sistemi
üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link Name” yerine
ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 15 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.

Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER
 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası
gönderilecektir.
 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and
solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 15 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and HALL number,

exp. Hall-1, Ali ÖZDEMİR

Meeting ID: 822 9038 6788
Passcode: 722603
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PHYSICAL AND MECHANICAL
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EUPHORBIA RIGIDA EXTRACT GUIDED
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ANTIMICROBIAL PROPERTIES

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif KOÇ
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Assoc. Prof. Dr. İsmail ESEN

Sakarya University, Sakarya, Türkiye.
Karabük University, Karabük,
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A PASSIVE NONLINEAR SPRING-MASS
MODELLING FOR THE ONE-DOF
VEHICLE SUSPENSION AND BEAM TYPE
STRUCTURE INTERACTION
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Assoc. Prof. Dr. Arif PARMAKSIZ
Necmettin DOĞAN
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Assoc. Prof. Dr. Arif PARMAKSIZ

Harran University, Şanlıurfa, Turkey

PHYLOGENETIC ANALYSIS OF
Arabibarbus grypus (HECKEL, 1843)
LIVING IN ATATÜRK DAM LAKE BASED
ON MTDNA COI SEQUENCES
PHYLOGENETIC ANALYSIS BASED On
mtDNA COI SEQUENCES OF Acanthobrama
marmid HECKEL, 1843 LIVING IN
ATATÜRK DAM LAKE

Erçin OKSAL
Talip YİĞİT

Malatya Turgut Özal University,
Malatya, Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayısı
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Malatya, Türkiye

Dr. Mevlüde TATAR

Alata Horticultural Research Institute,
33740, Mersin, Turkey

Lec. Nurettin BARAN

Muş Alparslan Üniversitesi, Muş

Tülay TURGUT GENÇ
Mümin SARGIN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, Çanakkale, Türkiye

MSc Ekrem Karadağ
Prof. Dr. Ramazan Çakmakçı

Çanakkale Onsekiz Mart UNiversity,
Faculty of Agriculture, Department of
Field Crops, Çanakkale, Turkey

DETERMINATION OF SOME FRUIT
SPECIES' REACTIONS TO Neoscytalidium
dimidiatum
A NEW METHOD FOR OBTAINING
HAPLOID PLANT SHED-MICROSPORTS
CULTURE
INTERACTIONS OF bHLH47(POPEYE)
GENE UNDER VARIOUS STRESSES IN
POTATO (Solanum tuberosum) GENOME
COMPARISON OF THE EFFECT OF LEAF
AND FRUIT EXTRACTS OF JUJUBE
PLANT ON YEAST GROWTH
THE EFFECTS OF ORGANIC AND
MINERAL FERTILIZER APPLICATION,
AND SOLID AND LIQUID-BASED
BACTERIAL FORMULATIONS ON THE
GROWTH OF BARLEY
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Asst. Prof. Dr. Ferhat KÜP

Harran University

Barış BAHÇECİ
Lui TOPALHASAN

Çukurova University, Adana, Türkiye
İstanbul, TÜRKİYE

Dr. Seda TAT
Assoc. Prof. Dr. Mahmut REİS

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University, Kahramanmaraş, Türkiye

Dr. Seda TAT
Assoc. Prof. Dr. Mahmut REİS

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University, Kahramanmaraş, Türkiye.

Assoc. Prof. Dr. İsmail ÜLGER
Mustafa ÖZDEMİR

Erciyes University, Kayseri, Türkiye

Dr. Seçil Tutar Öksüz

Konya Teknik University, Konya,
Türkiye

Assist. Prof. Dr. Osman UYSAL

Malatya Turgut Ozal University,
Malatya, Türkiye

Mehmet AYDOĞAN

Malatya Turgut Özal University,
Malatya, Turkey

Melikşah ÇANCI
Prof. Dr. Emine İKİKAT TÜMER
Prof. Dr. Orhan GÜNDÜZ
Assist. Prof. Dr. Osman UYSAL

Sütçü İmam University,
Kahramanmaraş,Türkiye
Malatya Turgut Ozal University,
Malatya, Türkiye

TITLE
DETERMINATION OF SOWING
DIRECTION AND LEVELING MACHINES
IN WHEAT PRODUCTION IN ŞANLIURFA
REGION
PROPERTIES OF THE NEW CONCEPT
HYDROLUIS DRAIN ENVELOPE AND
APPLICATIONS IN SUBSURFACE
DRAINAGE SYSTEMS
RESEARCH ON THE MASS AND
CARBON CONTENT OF DEAD WOOD
COMPONENTS IN DIFFERENT STAND
TYPES IN KAHRAMANMARAŞ
BAŞKONUS RESEARCH FOREST
RESEARCH ON LITTER AND SOIL
ORGANIC CARBON CONTENT IN
DIFFERENT STAND TYPES
DETERMINATION OF ORGANIC ACİD
RATIOS IN GRAPE POMACE, WHICH İS
THE FRUIT JUICE INDUSTRY RESIDUE
INVESTIGATION OF THE GREENHOUSE
GAS EMISSIONS OF BIOFUEL
PRODUCTION FROM CORN FARMING
AND MITIGATION STRATEGIES
TURKEY'S CHERRY PRODUCTION
PROJECTION BASED ON EXPERT
OPINION
THE CHANGES IN THE TOTAL FACTOR
PRODUCTIVITY OF THE DOKAP REGION
AGRICULTURAL SECTOR
EVALUATION OF PRODUCERS' USE OF
AGRICULTURAL TECHNOLOGY THE
EXAMPLE OF KAHRAMANMARAŞ
PROVINCE
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AUTHOR(S)
Vaibhav Kant Singh

Vaibhav Kant Singh

Vaibhav Kant Singh
Moses Adeolu AGOI
Solomon Abraham UKPANAH

AFFILIATION

TITLE

Assistant Professor, Central
University, Bilaspur, Chhattisgarh,
India
Assistant Professor, Central
University, Bilaspur, Chhattisgarh,
India
Assistant Professor, Central
University, Bilaspur, Chhattisgarh,
India
Lagos State University of Education,
Lagos Nigeria

AN IMPLEMENTATION IN PYTHON FOR
DIAGNOSIS OF THYROID USING
MACHINE LEARNING APPROACH
A SYSTEM FOR NEWS CLASSIFICATION
IN REGIONAL LANGUAGE USING
PYTHON
AN IMAGE BASED SEARCH ENGINE
SYSTEM USING PYTHON
DEEP LEARNING MACHINE: ARTIFICIAL
INTELLIGENCE FOR MODERN DAYS
HUMAN RIGHTS AND COMMERCIAL
INDUSTRY 4.0: AN OUTLINE FOR
COOPERATIVE COMMON FREEDOMS A
REASONABLE LEVEL OF EXERTION IN
THE TRADE FACTORIES REPRESENTING
THINGS TO COME

Dr. Muhammad Faisal

Sindh Madressatul Islam University,
Karachi, Pakistan

WASAN THAKER NADHIM
NADHIM
Assoc. Prof. Dr. Mustafa ORAL

Cukurova University, Adana, Turkiye

DEPTH FROM BLUR

Assist. Prof. Dr. Ragıp YILDIRIM
Assist. Prof. Dr. İhsan PENÇE
Assoc. Prof. Dr. Ali Özhan AKYÜZ

Burdur Mehmet Akif Ersoy
University, Burdur, Türkiye

PREDICTION OF THERMODYNAMIC
PERFORMANCE OF REFRIGERATION
SYSTEM WORKING WITH LOW GWP
REFRIGERANT R513B BY GENETIC
PROGRAMMING

RAKESH M
RAJESH M
MOHAMED SHAIKNA LEBBAI A
M
SANJAY V Y

Bannarı Amman Instıtute Of
Technology, Erode , India

APPLICATION OF ARTIFICIAL
INTELLIGENCE AND MACHINE
LEARNING IN FINANCE

Dilshad Mohammed

University of Duhok

Anima Kujur
Zahid Raza

Jawaharlal Nehru University

OPTIMIZATION OF DELAY TIME AT
SIGNALIZED ROAD INTERSECTIONS
USING GENETIC ALGORITHM
A STUDY ON DIMENSIONALITY
REDUCTION USING PCA AND
PERFORMANCE EVALUATION OF CNN
CLASSIFIERS OVER ALZHEIMER’S
DISEASE DATA
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S.Maqbool
Vaibhav Kant Singh

Vaibhav Kant Singh

Division of AGB, FVSc &AH,
Shuhama, SKUAST-KASHMIR.
Assistant Professor, Central
University, Bilaspur, Chhattisgarh,
India
Assistant Professor, Central
University, Bilaspur, Chhattisgarh,
India

MULTI-OBJECTIVE MATHEMATICAL
PROGRAMMING IN SAMPLING
A SYSTEM FOR CARTOONIFYING AN
IMAGE USING PYTHON
A SIGN LANGUAGE RECOGNITION
SYSTEM
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AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Nushaba Ragimova Qasham
Sevinj Yusifova Logman
Grigoriy Palatnikov Michayil
Sevinj Yusifova Logman
Nushaba Ragimova Qasham
Grigoriy Palatnikov Michayil
Haroon Zaman Khan, Binish Ali,
Anjum Naeem, Dr Asif Iqbal , Dr
Muhammad Farrukh Saleem, Dr
Muhammad Ashfaq Wahid

Academician Abdulla Garayev
Institute of Physiology, Azerbaijan
NAS, Baku, Azerbaijan
Academician Abdulla Garayev
Institute of Physiology, Azerbaijan
NAS, Baku, Azerbaijan

THE EVALUATION OF THE HEALTH
STATE OF FISH IN THE KURA RIVER
ESTUARIA
EFFECTS OF LEAD ACETATE ON
MORPHO-PHYSIOLOGICAL INDICES OF
COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO L.)

Department of Agronomy, University
of Agriculture, Faisalabad-38040
Pakistan

OPTIMIZATION OF IRON DOSE AND
TIME OF APPLICATION IN SOYBEAN
(GLYCINE MAX L.) UNDER
FAISALABAD CONDITIONS

Deepak Indolia

Jawaharlal Nehru University, New
Delhi 110067 (INDIA)

USTAINABILITY OF BIOFERTILIZERS IN
INDIAN AGRICULTURE: AN ANALYSIS
THROUGH RESPONSIBLE INNOVATION
PERSPECTIVE

Chado, Z. M.
Azare, B. A.
Isah, M. C.
Gimba U. N.
Mohammed M. A.
Aliyu H.

University of Abuja, Nigeria
Ibrahim Badamasi Babangida
University, Lapai, Nigeria
FCT College of Education, ZubaAbuja, Nigeria

INSECTICIDAL ACTIVITIES OF TOTAL
CRUDE EXTRACTS OF CITRUS PEELS
ON DERMESTES MACULATUS (DEGEER,
1774) PEST OF SMOKED FISH

Fouzia Benoudjit

M’hamed Bougara University,
Boumerdès, Algeria

Enerijiofi, K. E.
Igbinovia, F. O.
Ikhajiagbe, B.

Samuel Adegboyega
University,Nigeria
University of Benin, Nigeria

Dr. Ghanshyam Barman
Subhashish Dey
Ralf Benjo G. Morilla, Cesar G.
Demayo, Kathleen L. Cabanlit,
Angel Mae F. Luga, Jamerah B.
Sidic, Veronica B. Tañan, Christine
Joy M. Pacilan

CGPIT, Uka Tarsadia University,
India
Department of Civil Engineering,
Gudlavalleru Engineering College,
Gudlavalleru, Andhra Pradesh, India
Department of Biological Sciences,
College of Science and Mathematics,
Mindanao State University-Iligan
Institute of Technology, Iligan City,
Philippines

EVALUATION OF A LOCAL
WASTEWATER TREATMENT PLANT
IMPROVEMENT IN OXYGEN DEMAND
CAPACITIES OF PALM OIL MILL
EFFLUENT FROM UJIOGBA, EDO STATE
USING SOME SELECTED BACTERIAL
AND FUNGAL ISOLATES
SUSTAINABLE USE OF BIOWASTE FOR
GREEN ENERGY
MEASUREMENTS OF GROUND WATER
PARAMETERS AND THEIR REMEDIES
MORTALITY TRENDS FROM
RESPIRATORY SYSTEM DISEASES
AMONG THE ELDERLY IN THE
PHILIPPINES FROM 1960 TO 2019

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
1-3 Julya 2022/ Adiyaman, TÜRKİYE
CONGRESS PROGRAM

01.07.2022
FRIDAY / 12:00-14:30
Zoom Meeting ID: 822 9038 67886
Zoom Passcode: 722603
(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,

exp. Hall 1, Ali ÖZDEMİR

SESSION-2, HALL-1/OTURUM-2, SALON-1
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Hacı İbrahim Demirkazık
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Ahmet BEKEN

Çukurova University, Adana,
Türkiye.

THE CHARACTERISTICS OF A TEACHER
AND A STUDENT IN HĀRITH ALMUHĀSIBĪ

Assoc. Prof. Dr. Ceren Avcı

Sirnak University

LIVING RELIGION

Assist. Prof. Dr. Burhaneddin
KIYICI

VAN YYÜ, Van, Türkiye

Prof. Dr. Kemal TİMUR
Bilge DOĞAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University, Kahramanmaraş, Türkiye

Burak CANDAN
Prof. Dr. Ömer ŞEKERCİ

Süleyman Demirel University,
Isparta, Türkiye

Mehmet AKGÜL
Prof. Dr. Ömer ŞEKERCİ

Süleyman Demirel University,
Isparta, Türkiye

Dr. Hülya BİÇER OLGUN

Hacettepe University, Ankara,
Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hacı İbrahim
Demirkazık

Bilecik Şeyh Edebali University,
Bilecik, Turkey

Kasım AYDIN
Assoc. Prof. Dr. Philip GLOVER

Süleyman Demirel University,
Isparta, Türkiye

Mustafa İNCE
Mevlüt Can KOÇAK
Olgun KÜÇÜK

Karabük University, Karabük,
Türkiye

THE SUFI INTERPRETATION OF THE
NASAFI AKAIDI
A COMPARATIVE ESSAY BASED ON
TWO STORIES: “PANDOMIMA” ILE
“MOSYO KANGURU”
AN ARCHETYPAL CRITICISM OF
WATERSHIP DOWN: THE TYRANT
ARCHETYPE
A BOWENIAN CRITICISM OF ANNE
TYLER’S DINNER AT THE HOMESICK
RESTAURANT: IMPAIRMENT OF
CHILDREN
THE NOVEL “THE BURNT ORANGE
HERESY” AS THE REPRESENTATION OF
POWER, STATUS AND CRIME IN THE
“LIQUID MODERN” ART WORLD
16th CENTURY POET RÂHÎ AND HIS
POEMS THAT ARE NOT INCLUDED IN
THE DIVANÇE
USING A CORPUS LINGUISTICS
KEYWORDS SEARCH TO ELUCIDATE
THEMES IN BLAKE’S SONGS OF
INNOCENCE AND EXPERIENCE
HATE SPEECH IN THE NEW SQUARE
ENVIRONMENT: THE CASE OF İBRAHİM
TATLISES
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AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Assist. Prof. Dr. Gülşah BARĞI
Assist. Prof. Dr. Sinem SUNER
KEKLİK

İzmir Demokrasi University, İzmir,
Türkiye
Sivas Cumhuriyet University, Sivas,
Türkiye

Fatih YILMAZ
Mehmet Ali AKARSU

Tokat Gaziosmanpaşa University,
Tokat, Türkiye

ACUTE EFFECTS OF SHORT-TERM
UPPER EXTREMITY EXERCISE
TRAINING IN OFFICE WORKERS: A
RANDOMIZED CONTROLLED STUDY
USING DRAMA AS A METHOD TO
REMOVE EMOTIONAL BARRIERS IN
TEACHING TURKISH AS A FOREIGN
LANGUAGE

Hülya AKYÜZ
Fatih YILMAZ

Ayşe İlknur ULUBAY
Fatih YILMAZ

Gaziosmanpaşa University, Tokat,
Türkiye
Tokat Gaziosmanpaşa University,
Tokat, Türkiye
Gaziosmanpaşa University, Tokat,
Türkiye
Tokat Gaziosmanpaşa University,
Tokat, Türkiye

Hüseyin Göktaş
Assoc. Prof. Dr. Emre Kuzugüdenli

Isparta Uygulamalı Bilimler
University, Isparta

Hüseyin Göktaş
Assoc. Prof. Dr. Emre Kuzugüdenli

Isparta Uygulamalı Bilimler
University, Isparta

Neslihan DEMİRCİ
Menekşe Seden TAPAN BROUTIN

Uludağ University, Bursa, Türkiye

Güner ILICAN

Anadolu University, Eskişehir,
Türkiye

Güner ILICAN

Anadolu University, Eskişehir,
Türkiye

Assist. Prof. Dr.
ZekeriyaTEMİRCAN

Kapadokya University, Nevşehir,
Türkiye

THE EFFECT OF COMMUNICATION
METHOD ON SPEAKING SKILLS IN
TERMS OF TEACHING TURKISH AS A
FOREIGN LANGUAGE
THE CONTRIBUTION OF PODCAST
APPLICATIONS TO THE DEVELOPMENT
OF LISTENING SKILLS IN TEACHING
TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE
THE PERMANENCE OF NATURE
EDUCATION ON MENTALLY
HANDICAPPED STUDENTS
THE PERMANENCE OF NATURE
EDUCATIONS ON HEARING
HANDICAPPED STUDENTS
THE PROCESS OF A 9TH GRADE
STUDENT DISCOVERING THE
EXPLOSION OF THE VERTICAL
CIRCULAR CYLINDER AND THE ANGLE
CYLINDER
QR CODE IN TEACHING SECOND
DEGREE EQUATIONS
AN INTERACTIVE WEBSITE
APPLICATION FOR MATHEMATICS
TEACHER CANDIDATES: QR-MAT
THE EFFECT OF PARENTAL ATTITUDES
ON STUDENTS' MOTIVATION LEVELS IN
PRESCHOOL EDUCATION
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MODERATOR: Prof. Dr. Hasan Ayaydın
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Lec. Dr. Ali ÇİÇEK

Sivas Cumhuriyet University, Sivas,
Türkiye
Sivas Cumhuriyet University, Sivas,
Türkiye
Gümüşhane University, Gümüşhane,
Türkiye
Gümüşhane University, Gümüşhane,
Türkiye

MODERNIZATION AND
MODERNIZATION THEORIES
POSTMODERNISTS' CRITICISM OF
MODERNISM

Lec. Dr. Ali ÇİÇEK
Prof. Dr. Hasan Ayaydın
Prof. Dr. Hasan Ayaydın

Levent KAYA
Assoc. Prof. Dr. Ayten Yılmaz
Yalçıner
Assoc. Prof. Dr. Tijen Över Özçelik
Zeynep Buse Yılmaz
Assoc. Prof. Dr.Ayten Yılmaz
Yalçıner
Assoc. Prof. Dr. Tijen Över Özçelik
Yağmur Alçınkaya
Mücahit Navruz
Assoc. Prof. Dr. Tijen Över Özçelik
Assoc. Prof. Dr. Ayten Yilmaz
Yalçiner
Hakan Adigüzel
Assoc. Prof. Dr. Tijen Över Özçelik
Assoc. Prof. Dr.Dr. Ayten Yilmaz
Yalçiner
Hatice BALGIÇ

Harran University, Şanlıurfa,
TÜRKİYE

A STUDY ON THE PROBLEMS OF
BUSINESSES IN EXPORT
WHY CAN'T SMES GROW, HOW CAN
THEY GROW?
THE RELATIONSHIP BETWEEN
EXPORTS AND ADDED VALUE IN
TURKEY: AN EMPIRICAL STUDY FOR
THE AGRICULTURE SECTOR

Sakarya University, Sakarya, Türkiye

A PROPOSAL FOR INTERNAL LOGISTICS
IMPROVEMENT WITH LEAN
MANUFACTURING AND DIGITALBASED LEAN TRANSFORMATION

Sakarya University, Sakarya, Türkiye

A STUDY FOR THE PROJECT
EVALUATION in a COMPANY BY
CRITICAL CHAIN PROJECT
MANAGEMENT

Selçuk University, Konya, Türkiye

REFUGEES' REASONS TO PREFER
URBAN AREAS IN THE DILEMMA
BETWEEN CAMPS AND CITIES

Sakarya University, Sakarya, Türkiye

THE ROLE OF LOGISTICS
OUTSOURCING IN SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

Sakarya University, Sakarya, Türkiye

A COMPANY OPERATING IN THE
ALUMINUM INDUSTRY SMED
APPLICATION
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MODERATOR: Dr. Mainan Ray
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Vagner Aparecido de Moura

Founder of the Moura NeuroHumanities Lab Brazil, Doctorate in
Linguistics at UPM, Doctorate in
Social Science at PUC-SP

Tetiana Korol

National University “Yuri
Kondratyuk Poltava Polytechnic”

Zaharaddeen Abubakar

Department of Geography, Isa Kaita
College of Education, Dutsinma,
Nigeria

Dr. Mainan Ray

Assistant Professor(Senior Scale) at
University of Petroleum and Energy
Studies, Dehradun,UK,India

Mr. Gyanendra Pratap Singh

Department of Law, Central
University of Punjab, Bathinda, India

Bahman Gorjian

Islamic Azad University, Abadan,
Iran

Namrata Dutta
Dr. Sauntak Demkhosei Vaiphei

Research Scholar, Assam Downtown
University, Guwahati, India

Hassan Aliyu
Dr. Corrienna Abdul Talib

Sokoto State University, Faculty of
Education, Department of Science
Education

Assoc. Prof. Dr. Naseem Akhter

Shaheed Benazir Bhutto Women
University, Peshawar, Pakistan

ANGOLAN LINGUISTICS EDUCATION:
POLYPHONIC CLASHES IN THE COCONSTITUTION’S PROCESS OF THE
CULTURAL LINGUISTICS POLICIES
ASSESSMENT IN TEACHING
COMPUTER-ASSISTED TRANSLATION
TOOLS COURSE TO PROSPECTIVE
PHILOLOGISTS AT UKRAINIAN
UNIVERSITIES
CONTRIBUTIONS OF ADULT
EDUCATION TO COMMUNITY
DEVELOPMENT IN BINDAWA LOCAL
GOVERNMENT AREA, KATSINA STATE,
NIGERIA
RETHINKING OF THE TEACHING OF
TAXATION- ACROSS THE PRISM OF
NEED OF THE HOUR IN THE LEGAL
EDUCATION IN INDIA
AN ANALYSIS OF PREVENTIVE
EDUCATION AND HUMAN RIGHTS IN
INDIA: NEED OF THE DAY
THE EFFECT OF ATTITUDE ON EFL
LEARNERS' ENGLISH LANGUAGE
PROFICIENCY
IMPACT OF ONLINE GAMING
BEHAVIOR ON ADOLESCENCE
EMOTIONAL INTELLIGENCE
INTIMATING THE VALUE OF LEGO
EDUCATION PROGRAMS AS A
RESOURCES FOR EFFECTIVE ROBOTIC
EDUCATION IN ELEMENTARY AND
SECODARY SCHOOLS
THE SOCIO-MORAL CONSEQUENCES OF
BETRAYAL UNDER ISLAMIC CONTEXT
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MODERATOR: Ananda Majumdar
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Naelatul MUNA
Sabilal ROSYAD

Mahatma Gandhi University, P.D
Hills, Kottayam, Kerala, India
UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, Indonesia

Ananda Majumdar

The University of Alberta

Algirdas Pupkis
Biruta Svagzdiene

Anykščiai physical fitness center,
Anykščiai, Lithuania

CONSERVATION REFUGEES: A
POSTMODERN SOCIAL EXCLUSION
SOCIAL INEQUALITY IN INDONESIA:
CAUSES AND EFFORTS TO OVERCOME
CATTLE CULTURE IN THE NORTHERN
BALTIC REGION: THE MEDIEVAL AND
POST-MEDIEVAL CASTRATION PERIOD
DIAGNOSIS OF PSYCHOLOGICAL
CLIMATE IN LEISURE SERVICES
ORGANIZATIONS

Ihor PONOMARENKO

Kyiv National University of
Technologies and Design, Faculty of
Management and Business Design,
Kiyv, Ukraine

Dr. Anju Lis Kurian, Dr. C. Vinodan

Dalila Khalfa
Hichem Bouras
Oussama Meghlaoui
Mounira Djemai

Annaba University, Algeria

Azhar FAHMI
Miftakul ULUM

Postgraduate of IAIN Pekalongan,
Departemen of Islamic Economics

Delina DAMAYANTI
Hendri Hermawan ADİNUGRAHA
Siti Nur KHOLİFAH
Hendri Hermawan ADİNUGRAHA
Kopylova Maria Dmitrievna
Ziatdinova Evgenia Rinatovna

Faculty of Economics and Islamic
Business UIN KH Abdurrahman
Wahid
Faculty of Economics and Islamic
Business UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan
FGBOU "RSU them. A.N. Kosygin,
Russia

FORMATION OF DIGITAL MARKETING
STRATEGY
STUDY AND ANALYSIS OF RISKS IN AN
INDUSTRIAL MECHANISM
Case study: “GB1150 C BOILER”
WITHIN: FERTIAL COMPLEX -ANNABA ALGERIA
HALAL BUSINESS OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES AFTHER THE COVID 19
PANDEMIC
THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY
IN LEARNING MEDIA
THE IMPACT OF DRUGS ABUSE AMONG
YOUTH
DEVELOPMENT OF A MODEL DESIGN
OF A WOMEN'S DRESS WITH
ANIMALISM PRINT
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AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Esranur AVCI
Serkan USGU

Hasan Kalyoncu University,
Gaziantep, Turkey

Dilek Demir
Çiğdem Müge Haylı

Hakkari University, Hakkari, Turkey

Hasan İŞCİ

Ankara Yıldırım Beyazıt University,
Ankara, Türkiye

Önder ÖZDEMİR
Assist. Prof. Dr. Şenol YAVUZ

Hitit University, Çorum, Turkey

Assist. Prof. Dr. Zülfünaz ÖZER
Assist. Prof. Dr. Gülcan
BAHÇECİOĞLU TURAN
Assist. Prof. Dr. Seda KARAMAN

Istanbul Sabahattin Zaim University,
Istanbul, Turkey

DETERMINATION OF TECHNOSTRESS
LEVELS OF NURSES

Tugba Enise BENLI

Inonu University, Faculty of Health
Science, Department of Midwifery,
Malatya, Turkey

THE EFFECT OF FEMALE ASSOCIATED
INFERTILITY ON PARTNER VIOLENCE

Assist. Prof. Dr. Sümeyra Mihrap
ILTER

Osmaniye Korkut Ata University

Assist. Prof. Dr. Sümeyra Mihrap
ILTER

Osmaniye Korkut Ata University

Assist. Prof. Dr.Harun BAŞOĞLU

Karadeniz Teknik University,
Trabzon-Türkiye

Fzt. Beyza Gül AŞKIN
Assist. Prof. Dr. Ertuğrul
DEMİRDEL
Hilal ASLAN
Uzm. Dr. Mustafa DANIŞMAN

Ankara, Türkiye
Ankara Yıldırım Beyazıt University,
Ankara, Turkiye
Ankara Training and Research
Hospital, Clinics of AMATEM,
Ankara, Turkiye

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN EXECUTIVE FUNCTIONS
AND BALANCE IN SUBSTANCE USE
DISORDERS INDIVIDUALS: A PILOT
STUDY

Tugba Enise BENLI

Inonu University, Faculty of Health
Science, Department of Midwifery,
Malatya, Turkey

THE POTENTIAL IMPACT OF THE
COVID-19 PANDEMIC ON SPOUSAL
RELATIONS AND SEXUAL AND
REPRODUCTIVE HEALTH

Ebe Yonca GÜLER AĞKADER
Assist. Prof. Dr. Türkan ŞAHİN

Pazarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü,
Kahramanmaraş, Türkiye
Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman,
Türkiye

TAKING BABY CARE EDUCATION IN
THE BREAST PERIOD REFLECTIONS TO
THE ROLE OF MOTHERNESS

REVIEWING THE CONTENTS OF
YOUTUBE HEMIPLEGIA EXERCISE
VIDEOS
IMPORTANCE OF NUTRITION
EDUCATION IN CHILDREN
ROOT CAUSE ANALYSIS OF WORK
ACCIDENTS
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
MEASURES AGAINST THE RISK OF
EXPLOSION IN WORKS MADE WITH
NATURAL GAS

INTEGRATIVE APPLICATIONS IN SLEEP
MANAGEMENT IN ELDERLY
INDIVIDUALS
HEALTH LITERACY IN ELDERLY
INDIVIDUALS
EVALUATİON OF FUNCTİONALİTY OF
ISLET-LİKE CELLS AFTER PLACİNG
THEM İN A LARGE CAPSULE
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SESSION-3, HALL-2/OTURUM-3, SALON-2
MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Mehmet IRMAK
AUTHOR(S)

AFFILIATION

Hatice Neval Özbek
Aysel Elik

Gaziantep University, Gaziantep,
Turkey

İbrahim Fehim ÖZDEMİR
Assist. Prof. Dr. Halit BAYRAK

Süleyman Demirel University,
Isparta, Türkiye

Eyad AOUDEH
Assoc. Prof. Dr. Emel ÖZ
Prof. Dr. Haşim KELEBEK
Prof. Dr. Fatih ÖZ

Atatürk University, Erzurum, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Handan ÇINAR
YILMAZ

Bingöl Üniversitesi, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Adil UZTEMUR

Uludağ University, Bursa, Türkiye

Ceren HALICI DEMİR
Sibel KIZIL

Kırıkkale University, Kırıkkale,
Türkiye

Çağrı AVCİ
Roaa AL-SAEDI
Assist. Prof. Dr. Bilge Kaan
TEKELİOĞLU
Roaa AL-SAEDI
Çağrı AVCİ
Assist. Prof. Dr. Bilge Kaan
TEKELİOĞLU

TITLE
INVESTIGATION OF SOME
PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF
POMEGRANATE MOLASSES
EFFECT OF ADDITION POMEGRANADE
PALM AND OREGANO OIL TO RAINBOW
TROUT ROE SHELF LIFE
EFFECT OF FERMENTATION
TEMPERATURE AND TIME ON SUGAR
COMPOSITION OF BLACK GARLIC
NUTRITIONAL VALUE OF MUSHROOMS
AND THEIR CONTRIBUTION TO HUMAN
HEALTH
POINTS TO CONSIDER WHEN READING
A HOLSTEIN PEDIGREE CARD
INVESTIGATION OF ESBL, AMPC,
CARBAPENEMASE-PRODUCING E.COLI
STRAINS ISOLATED FROM RED MEAT
SOLD RETAIL BY MIC, PCR AND LAMP

Çukurova University, Adana

FELINE IMMUN DEFICIENCY VIRUS
(FIV) INFECTION; CATS AIDS-LIKE
DISEASE

Çukurova University, Adana

WILD BIRDS AVIAN CORONAVIRUSES

Assist. Prof. Dr. Mehmet IRMAK

Siirt University, Siirt, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Hacer TÜFEKCİ
Aslı ASLAN

Yozgat Bozok University, Yozgat,
Turkey

Veteriner Hekim Sedef Koçak
(PhDC)

Kafkas University, Kars, Türkiye

MYCOTOXINS AND THE RISK OF
MYCOTOXINS IN FEEDING DAIRY
CATTLE
EFFECTS OF EXTERNAL PARASITES ON
PRODUCTION AND WEALTH IN SHEEP
AND GOAT BREEDING
Examination and Imaging Techniques of
Vertebral Fractures in Cats and Dogs
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AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

İsmail BOZKURT
Barış YAŞAR

Çankırı Devlet Hastanesi, Beyin ve
Sinir Cerrahisi Kliniği

Necati UCLER
İnan Gezgin
Murat GEYIK

Gazianatep University, Gaziantep,
Turkiye,

İnan Gezgin

Gazianatep Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir
Cerrahisi, Gaziantep, Turkiye

CASE SERIES OF 5 PATIENTS TREATED
WITH C1-2 POSTERIOR STABILIZATION
FOR ATLANTO-AXIAL INSTABILITY
THE RESULTS OF MIDLINE POSTERIOR
FOSSA SURGERY PERFORMED IN
SITTING POSITION
THE EFFECT OF TOTAL
HEMILAMINECTOMY AND TOTAL
BILATERAL HEMILAMINECTOMY ON
PATIENT OUTCOMES IN PATIENTS
WITH CAUDA EQUINA SYNDROME

Uzman Doktor Mutlu Gülbay
Uzman Doktor İpek Zıraman
Prof.Dr. Akın Kaya

Ankara Şehir Hastanesi, Radyoloji
Kliniği, Ankara, Türkiye
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Ankara, Türkiye
Ankara University, Ankara, Türkiye

Op. Dr. İlteriş TÜRK

Atatürk Sanatoryum EAH, Göğüs
Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

Nisa Buyuran
Yasemin Beyhan

Hasan Kalyoncu University,
Gaziantep, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Nilay İŞİTEZ
Prof. Dr. Cengiz SARIKÜRKCÜ

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri
Üniversitesi, , Afyonkarahisar,
Türkiye

A RENAL FUNCTIONAL RESERVE
EVALUATION IN CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
PATIENTS VIA DOPPLER
ULTRASONOGRAPHY
SUPRACLAVICULAR LYMPH NODE
BIOPSY IS A SAFE AND FEASIBLE
METHOD FOR STAGING AND
DIAGNOSIS
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
ULTRA PROCESSED FOOD
CONSUMPTION ON OBESITY
DETERMINATION OF ANTIOXIDANT
ACTIVITIES OF SOME EDIBLE
MUSHROOM SPECIES
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SESSION-3, HALL-4/OTURUM-3, SALON-4
MODERATOR: FROILAN D. MOBO, DPA, Ph.D.
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Parisa Ehteshamnia

Master Student in Indian Studies,
Faculty of World Studies, University
of Tehran

DEEP FAKE: BLURRING THE LINE
BETWEEN TRUTH AND FALSE

M/1CL AGOD, DIESEL L.
M/1CL DULNUAN,
CHRISTOPHER BRYAN C.
M/1CL DUMALAN, TRISTAN A.
M/1CL GALANG, JEROME
KERVIE G.
M/1CL JOBO, PETER LAWRENCE
M.
M/1CL MONDARES CHRISTIAN
M.
M/1CL SEBASTIAN, JOSHUA B.
DR. FROILAN D. MOBO

Philippine Merchant Marine
Academy

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM
AND ITS PERCEIVED EFFECTS ON THE
ACADEMIC PERFORMANCE OF THE
PHILIPPINE MERCHANT MARINE
ACADEMY (PMMA) CADETS

FROILAN D. MOBO, DPA, Ph.D.

Associate Professor II / Assistant
Director, DRDE
Philippine Merchant Marine
Academy
San Narciso, Zambales

THE ROLE OF ICT SECTOR IN THE
HEALTHCARE INDUSTRY

Tohid Asadi
Maziar Mozaffari Falarti

University of Tehran

Daria Suprun

National Pedagogical Dragomanov
University, Kyiv, Ukraine

Gitartha Pratim Kusre
Dr. Sauntak Demkhosei Vaiphei

Research Scholar, Assam Downtown
University, Guwahati, India

Prof. Dr. Dr. Morakeng Edward
Kenneth Lebaka

University of Zululand –
KwaDlangezwa Campus; Faculty of
Humanities and Social Sciences,
Department of Creative Arts, South
Africa

Dr. Gangesh Shah Gondwana

Banaras Hindu University, India

THE US FACTOR IN THE DYNAMICS OF
IRAN-INDIA RELATIONS
PROFESSIONAL FORMATION IN
CONDITIONS OF SOCIAL COHESION IN
EDUCATION
HOW SOCIAL SUPPORT MAKES AN
IMPRESSION ON HAPPINESS AMONG
STUDENTS AND WORKING ADULTS: A
QUANTITATIVE STUDY
CONSEQUENCES OF UNDERMINING
THE SACRED TEXTS ‘EXODUS 20:5&6;
34:6&7; NUMBERS 14:18 &
DEUTERONOMY 5:9&10’; IN AFRICAN
CONTEXT: REFLECTIONS ON BAPEDI
PEOPLE’S CULTURAL CONTEXT,
GREATER SEKHUKHUNE DISTRICT
MUNICIPALITY, LIMPOPO PROVINCE IN
SOUTH AFRICA
HISTORY AND LEGENDS OF ORIGIN OF
THE KOITOORS
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Hassan Aliyu, Anas Abdullahi &
Aliyu Garba

Department of Science Education
Faculty of Education, Sokoto State
University, Sokoto

Adriana CAZACU

PhD student, Free International
University of Moldova, Chisinau,
Republic of Moldova

EVALUATING THE PERCEIVED
USEFULNESS AND EASY USE OF
VIRTUAL LEARNING PLATFORMS IN
COMBINATION WITH A LEARNING
MANAGEMENT SYSTEM
THE PHENOMENON OF KLEPTOCRACY
AND THE RISKS OF CORRUPTION
GENERATED IN THE PUBLIC AND
PRIVATE SECTOR
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SESSION-3, HALL-5/OTURUM-3, SALON-5
MODERATOR: Dr. Sthiti Dasgupta
AUTHOR(S)

AFFILIATION

Maria Livia Stefanescu

Research Institute for Quality of Life,
Romanian Academy

Débora Elize Kogawa
Phd Professor Anderson Salvaterra
Magalhães

University of São Paulo (UNIFESP) –
Brazil

Kiran Sharma

Assistant Professor
ICFAI Law School, Hyderabad

Ms. Anwesha Ghosh

Department of Law, Central
University of Punjab, Bathinda, India

Mr. Sachin Singh Parihar

Central University of Punjab,
Bathinda, India

Dr. Aditi Mukherjee Chakravorty

GD Goenka University, Gurgaon,
Haryana, India

Dr. Sthiti Dasgupta

Assistant Professor ICFAI Law
School,IFHE ,Hyderabad

Ayushi Singh, Sparsh Yadav

Galgotias University, Department Of
Law, Greater Noida, India

TITLE
TO WHAT EXTENT ROMANIANS
APPRECIATE THE GOVERNMENTAL
AND EUROPEAN UNION STRATEGY FOR
COVID-19 VACCINATION IN MAY 2021
A DIALOGICAL ANALYSIS OF THE
DISCOURSE ON THE MEANINGS OF
SOCIAL SECURITY REFORM
ANALYSIS ON SENTENCING DISPARITY
IN INDIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
GENDER DIVERSITY ON INDIAN
BOARDS: A MOVE TOWARDS
EQUITABLE OPPORTUNITIES
ROLE OF INTERNATIONAL LEGAL
IMPLICATIONS AND REGULATIONS IN
THE ARENA OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT: A CRITICAL ANALYSIS
WITH SPECIAL REFERENCE TO INDIA
ACCESS TO ESSENTIAL MEDICINES &
THE ROLE OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS: ANALYSING THE
POLITICAL LEGAL
INTERSECTIONALITIES
OBJECTIFICATION OF WOMEN IN
MEDIA: SPECIAL FOCUS ON OTT
PLATFORM OF INDIA
CYBER CRIME IN CHILDREN
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SESSION-1, HALL-1/OTURUM-1, SALON-1
MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Zühal YURTSIZOĞLU
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Mevlüt ALINA
Assoc. Prof. Dr. Mustafa ÖZDAL
Mehmet VURAL

Gaziantep University, Gaziantep,
Türkiye

Sadettin EROL

Uludağ University, Bursa, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Zühal
YURTSIZOĞLU
Kerim Ali AKGÜL
Emsal Çağla AVCU

Sivas Cumhuriyet University, Sivas,
Türkiye

INVESTIGATION OF ATHLETES'
CONFIDENCE IN THEIR PREFERRED
SPORTS BRAND

İbrahim GÜMÜŞTEKİN
Assoc. Prof. Dr.Yener AKSOY

Ondokuz Mayıs University, Samsun,
Türkiye

İbrahim GÜMÜŞTEKİN
Assoc. Prof. Dr.Yener AKSOY

Ondokuz Mayıs University, Samsun,
Türkiye

INVESTIGATION OF LICENSED AND
UNLICENSED ATHLETES INJURY AND
ANXIETY LEVEL
INVESTIGATION OF AGGRESSION
LEVELS OF ATHLETES WHO EDUCATE
AT THE FACULTY OF SPORTS SCIENCES

Aylin Özge PEKEL
Nagihan ÇAREDAR
Mustafa ÜNVER
Yekta ŞAHİN

Gazi University, Ankara, Türkiye
Şanlıurfa Gençlik ve Spor
Müdürlüğü, Şanlıurfa, Türkiye

SOCCER REFEREES CALLING FROM
THE SOCCER FIELD

Emrullah KUL
Zeynep AYDOĞAN

Muğla Sıtkı Koçman University,
Turkey

INVESTIGATION OF NOTE-TAKING
HABITS OF FACULTY OF SPORT
SCIENCES STUDENTS

EFFECT OF ACUTE LOWER AND UPPER
EXTREMITY STRENGTH EXERCISES ON
REACTION TIME PERFORMANCE
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
ADAPTED EXERCISE TRAINING ON
SELECTED MOTORIC FEATURES IN
CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM
DISORDER
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SESSION-1, HALL-2/OTURUM-1, SALON-2
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Haydar ALBAYRAK
AUTHOR(S)
Assoc. Prof. Dr. Haydar
ALBAYRAK

Assoc. Prof. Dr. Haydar
ALBAYRAK

Assoc. Prof. Dr. Hasan UZUN
Umut KILIÇ

Dr. Abdulkerim EROĞLU
Dr. Abdulkerim EROĞLU
Öğr. Gör. Dr Emel Adamış
Sinan Baran Bayar

Dr. Öğr. Üyesi Emrah AKDAMAR

AFFILIATION
Malatya Turgut Özal Üninversitesi
Battalgazi MYO Yönetim ve
Organizasyon Bölümü Malatya,
Türkiye
Malatya Turgut Özal Üninversitesi
Battalgazi MYO Yönetim ve
Organizasyon Bölümü Malatya,
Türkiye
Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Bölümü
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
İİBF, Maliye Bölümü, Rize, Türkiye
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
İİBF, Maliye Bölümü, Rize, Türkiye
Bursa Uludağ Üniversitesi, İznik
Meslek Yüksekokulu, Turist
Rehberliği, Bursa, Türkiye.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,
Denizcilik Fakültesi, Denizcilik
İşletmeleri Yönetimi Bölümü,
Bandırma/Balıkesir, Türkiye

TITLE
TÜRKIYE’S IMMIGRANT POLICY: AN
EVALUATION OF SYRIAN MIGRANTS

AUDIT OF AUDIT IN TURKISH PUBLIC
ADMINISTRATION

QUALITY MANAGEMENT IN
HEALTHCARE
IS POSSIBLE BUDGETING WITHOUT
PLANNING? A RECENT REVIEW OF
TURKEY
EVALUATION OF POWER OF THE PURSE
IN LEGISLATIVE BODY IN TURKEY
MEASURING TOURISM DESTINATION
IMAGE PERCEPTION THROUGH UGC:
EXAMINATION OF 5 BIG DESTINATIONS
EVALUATION OF LOGISTICS
PERFORMANCE OF COUNTRIES WITH
CRITIC-BASED TOPSIS METHOD

Büşra AYVAZ
Erçin HAMARAT
H. Şebnem Arlı
Mehmet Fatih AKAY

Product Management Specialist,
FLO, Istanbul/Turkey

FLO LOGISTICS – INTEGRATION OF ELOGISTICS SYSTEMS

Fatma YILDIRIM
Hasan GÜL

Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme
Anabilimdalı, Samsun, Türkiye

BUSINESS DISEASE: ORGANIZATIONAL
BLINDNESS AND ORGANIZATIONAL
SILENCE
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SESSION-1, HALL-3/OTURUM-1, SALON-3
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Haydar ALBAYRAK
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Öğr. Gör. Dr. Serhat ALPAĞUT
Arş. Gör. Rahman AYDIN

Ağrı İbrahim Çeçen University, Ağrı,
Türkiye

Arş. Gör. Rahman AYDIN
Öğr. Gör. Dr. Serhat ALPAĞUT

Ağrı İbrahim Çeçen University, Ağrı,
Türkiye

Assist. Prof. Dr. Emine Elif NEBATİ

İstanbul Sabahattin Zaim
University,İstanbul, Türkiye

THE RELATIONSHIP OF THE TURKISH
INSURANCE SECTOR WITH MACROECONOMIC VARIABLES
A RESEARCH ON PUBLIC
EXPENDITURES DURING THE
PANDEMIC PERIOD: THE CASE OF
TURKEY
ASSESSMENT IN INDUSTRIAL
ENGINEERING WITH THE SWOT-AHP
APPROACH: A UNIVERSITY RESEARCH
HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNİN GƏNC NƏSLƏ
ÖYRƏDİLMƏSİNİN TARİXŞÜNASLIĞI

Mayis Vəliməmməd oğlu Cəfərov
Quliyev Əmrah Cabir oğlu
Yüksek Lisans Öğrencisi Şevval
BADAK
Dr.Öğr. Üyesi Ümmügülsüm
AYSAN

Lənkəran State University
Health Science University, Istanbul,
Turkey

DISABILITY POLICIES AND RECENT
DEVELOPMENTS IN SCANDINAVIAN
COUNTRIES

Davut BİNGÖL

Kocaeli Üniversitesi

Bersu BAHTİYAR
Elmas BENER

Zonguldak Bülent Ecevit University,
Zonguldak, Turkey

Prof. Dr. Cemil Örgev
Can Öz

Sakarya Uygulamalı Bilimler
University, Sakarya, Türkiye

TURKEY-SYRIA WATER POLICIES AND
TRANSBOUNDARY WATERS ISSUE
A COMPARATIVE CLUB CONVERGENCE
ANALYSIS TOWARDS THE LEVEL OF
WELFARE IN G-20 COUNTRIES
TURKEY, USA, UK, GERMANY AND
CUBA HEALTH SYSTEMS AND COVID19 POLICIES
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SESSION-1, HALL-4/OTURUM-1, SALON-4
MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Nevra Karamüftüoğlu
AUTHOR(S)

Muhammad Salman Kausar
Muhammad Waqas
Muhammad Nasir

Manvi Aggarwal, Chhavi Singla
Prachi Srivastava
Prekshi Garg

Hanane CHEMLAL, Sihem
BENSALEM, Mokran IGUEROUADA, Lamine BOURNINE

Mehar Sheoran, Hina Vaish

AFFILIATION
University Sultan Zainal Abidin,
Malaysia
NUTECH School of Applied Science
and Humanities, Pakistan
University Sultan Zainal Abidin
Kuala Terengganu, Malaysia
Sushant University (erstwhile Ansal
university), Gurugram- 122003,
Haryana, India
Amity Institute of Biotechnology,
Amity University Uttar Pradesh,
Lucknow- 226010
Laboratoire de Gestion et
Valorisation des Ressources
Naturelles et Assurances Qualités
(LGVRNAQ), Faculté des Sciences
de la Nature et de la Vie et des
Sciences de la Terre, Université de
Bouira, 10000 Bouira, Algérie.
Laboratoire de Biotechnologie
Végétales et Ethnobotanique
(LBVEB), Faculté des Sciences de la
Nature et de la Vie, Université de
Bejaia, 06000 Bejaia, Algérie.
Laboratoire Associé en Ecosystèmes
Marins et Aquacoles (LAEMA),
Faculté des Sciences de la Nature et
de la Vie, Université de Bejaia, 06000
Bejaia, Algérie.
Département des Sciences
Biologiques, Faculté des Sciences de
la Nature et de la Vie et des Sciences
de la Terre, Université de Bouira,
10000 Bouira, Algérie.
Maharishi Markandeshwar Institute
of Physiotherapy, MMDU, Mullana
(Ambala)
Department of Physiotherapy, School

TITLE

RHEOLOGICAL FEATHERS OF
NEWTONIAN HEATING FLOW WITH
SLIP IMPACTS

MEDICAL IMPLANTS : SAFETY AND
EFFECTIVENESS
ROLE OF TRANSCRIPTOMICS STUDY IN
NEURODEVELOPMENTAL DISORDERS

THE DIRECT EFFECT OF DIABETIC
PLASMA ON MATURE SPERMATOZOA
ANALYSIS

ASSOCIATION OF THIRTY SECOND SIT
TO STAND TEST VALUES WITH
ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS
IN COMMUNITY DWELLING
GERIATRICS
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of Health Sciences, CSJM University,
Kanpur
IN SILICO PROSPECTIVE SCREENING OF
BIOACTIVE COMPOUND OF GENUS
CAPSICUM AGAINST SARS CoV-2 Virus

Sharmistha sarma kalita
Bouharatı Khaoula, Bouharatı
Imene, Guenifi Wahiba, Gasmi
Abdelkader, Boucenna Nassim,
Laouamri Slimane

Constantine University, Algeria
UFAS Setif1 University, Setif,
Algeria
Paris Sorbonne University, France

Teena Kunwar, Chhavi Singla

Sushant University erstwhile Ansal
University, Gurugram, Haryana, India

Barnable, K., Lloyd, V., SinghRanger, G.

Mount Allison University, Upper
River Valley Hospital

Ayşe Bulut
Arzu Fırlarer
Nevra Karamüftüoğlu

Department of Basic Medical
Sciences, Cyprus International
University, Lefkoşa, Cyprus
Occupational Health and Safety
Program, Başkent University, Ankara,
Turkey
Dentistry Faculty/Pedodontics,
Cyprus International University,
Lefkoşa, Cyprus

HIGH BLOOD PRESSURE COMBINED
WITH DIABETES EFFECT ON HEPATİTİS
B
COST-EFFECTIVENESS OF TYPE 2
DIABETES MELLITUS THERAPEUTIC
INTERVENTIONS
THE IMPACT OF COMBINED DNA
REPAIR AND ONCOGENE MUTATIONS
IN COLORECTAL CANCER SURVIVAL

ELECTROMAGNETIC FIELD
EVALUATION OF DENTAL
INSTRUMENTS
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SESSION-1, HALL-5/OTURUM-1, SALON-5
MODERATOR: Major Gheorghe GIURGIU
AUTHOR(S)

AFFILIATION

Widya Pintaka Bayu Putra

Research Center for AppliedZoology
- National Research and Innovation
Agency, Indonesia

Vidya PADMAKUMAR

Department of Zoology, Bangalore
University, Bangalore, Karnataka,
India

Major Gheorghe GIURGIU
Prof. Dr. Manole COJOCARU

Vidya PADMAKUMAR
Murugan S

Deniplant-Aide Sante Medical
Center, Biomedicine, Bucharest,
Romania
Titu Maiorescu University, Faculty of
Medicine, Bucharest, Romania
Department of Zoology, Bangalore
University, Bangalore, Karnataka,
India

Najoua. SOULO, Abderrazak.
ABOULGHAZI, ELYAGOUBI.karima, Hassan
LAAROUSSI1, Badiaa. LYOUSSI,
Zineb. BENZIANE-OUARITINI

Eman Mohamad El Nashar,
Mansour Abdallah Alghamdi,
Wardah Abdullah
Alasmari,Mohamed M. A. Hussein,
Eman Hamza, Reham Ismail Taha,
Mona M. Ahmed,Khulood
Mohammed Al-Khater, Ahmed
Abdelfattah-Hassan

TITLE
HAPLOTYPE DIVERSITY OF PARTIAL
16s-rRNA GENE IN AFGHAN TORRENT
(AMOLOPS AFGHANUS) AND GREEN
CASCADE (ODORRANA LIVIDA) FROGS
AT INDO-CHINA REGIONS: A METAANALYSIS STUDY
A COMPREHENSIVE SURVEY OF
HERPETOFAUNA AT THE GORAI
MANGROVE SWAMPS IN THE MUMBAI
COASTLINE, INDIA
CLINICAL BENEFITS OF
POLENOPLASMIN FOR MANAGEMENT
OF SPINAL CORD INJURY IN DOGS
MANGROVE SPECIES DIVERSITY AND
ZONATION PATTERNS IN THE ELATHUR
ESTUARY, KOZHIKODE, INDIA
EVALUATE EFFECT OF STIGMA OF
Crocus sativus THE GLUCOSE KINETICS
AT SOME POINT OF A GTT IN RAT

King Khalid University,Saudi Arabia
Benha University, Egypt
King Khalid University, Saudi Arabia
Umm Al-Qura University, Saudi
Arabia
Zagazig University, Egypt
Mansoura University, Egypt
Horus University, Egypt
Mansoura University, Egypt
Imam Abdulrahman Bin Faisal
University,Saudi Arabia
Zagazig University,Egypt
University of Science and
Technology, Egypt

AUTOPHAGY PROMOTES THE
SURVIVAL OF ADIPOSE
MESENCHYMAL STEM/STROMAL
CELLS AND ENHANCES THEIR
THERAPEUTIC EFFECTS IN CISPLATININDUCED LIVER INJURY VIA
MODULATING TGF-Β1/SMAD AND
PI3K/AKT SIGNALING PATHWAYS
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MODERATOR: Dr. Hakan YAYKAŞLI
AUTHOR(S)

AFFILIATION

Şerif ÖZLÜ

Gaziantep University, Gaziantep,
Turkey

Caner KARADAĞ
Prof. Dr. Alpaslan DUYSAK

Kütahya Dumlupınar University,
Kütahya, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Kemal Gökhan
NALBANT
Assist. Prof. Dr. Sevgi AYDIN
Beyza ERYILMAZ

Beykent University, İstanbul, Türkiye

Emre KARABAKAL
Nurettin YAMANKARADENİZ

Uludağ University, Bursa,Türkiye

Hakan YAYKAŞLI

Kahramanmaraş Istiklal University,
Kahramanmaraş, Turkey.

Fatih KILIÇ
Nuh DURNA
Sukran UYGUN
Ersen AKINCI
Assoc. Prof. Dr. Abdullah Fatih
Özcan
Assoc. Prof. Dr. Abdullah Fatih
Özcan

Sivas Cumhuriyet University, Sivas,
Turkey
Gaziantep University, Gaziantep
Turkey

TITLE
COTANGENT SIMILARITY MEASURES
BASED ON ADDITION OPERATOR OF
PYTHAGOREAN DUAL TYPE-2
HESITANT FUZZY SETS
DISEASE ANALYSIS FROM MEDICAL
IMAGES
INNOVATIONS AND HIGH-PROFIT
MARGIN THAT METAVERSE AND
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TECHNOLOGIES WILL BRING TO
DIGITAL MARKETS
RECOVERY OF HEAT ENERGY WITH
ABSORPTION COOLING CYCLE
INVESTIGATION OF
MICROSTRUCTURAL AND HARDNESS
PROPERTIES OF NiTiAg ALLOY
CESÀRO MATRICES AND SOME
GENERALIZATIONS
Bi-periodic PELL MATRIX SEQUENCE

İnönü University, Malatya, Turkey

ACTIONS OF TOPOLOGICAL RINGGROUPOIDS

İnönü University, Malatya, Turkey

COVERINGS OF TOPOLOGICAL RINGGROUPOIDS
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MODERATOR: Dr. Yunus ERKUŞ
AUTHOR(S)

AFFILIATION

Dr. Yunus ERKUŞ

Fırat University, Elazığ, Türkiye

Dr. Yunus ERKUŞ

Fırat University, Elazığ, Türkiye

Safa ŞAHİN
Sertan OZAN
Şefika KASMAN
Safa ŞAHİN
Sertan OZAN
Şefika KASMAN
Necmettin BORAN
Fatma BOZKURT
Büşra AVCI
Fatih MENGELOĞLU

TITLE
EFFECT OF GRAPHITE ON PHYSICAL
AND RHEOLOGICAL PROPERTIES OF
BITUMEN: A LITERATURE RESEARCH
EFFECTS OF POLYPROPYLENE ON THE
MECHANICAL PROPERTIES OF
ASPHALT PAVEMENT: A LITERATURE
RESEARCH

Yozgat Bozok University, Yozgat,
Turkey

MECHANICAL ASPECTS OF FRICTION
STIR WELDED AA 7075 ALUMINUM
ALLOY

Yozgat Bozok University, Yozgat,
Turkey

THREE-POINT BENDING PERFORMANCE
OF FRICTION STIR WELDED AA 7075
ALUMINUM ALLOY

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University, Kahramanmaraş Türkiye

PHYSICAL AND MECHANICAL
PROPERTIES OF DECORATİVE
PLYWOOD PRODUCED FROM PEELED
AND CUT VENEERS

Ayşe ŞİMŞEK

Sabahattin Zaim University, İstanbul,
Türkiye

Mert Akçimen
Orkun Çağlar Sütçüoğlu
Assist. Prof. Dr. Halil Bayram

Amasya University, Amasya, Türkiye

Rahime SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Ahmet KILIC

Harran University, Sanlıurfa,
TURKEY

Anas ALSHHAB
Levent BEYAZSAKAL
Prof. Dr. Ahmet KILIÇ

Harran University, Sanlıurfa,
TURKEY

Assit. Prof. Dr. Mehmet AKYÜZ

Kilis 7 Aralık University, Kilis 7
Aralık University, 79000-Kilis,
Türkiye

Dr. Sümeyya SERİN

Inonu Unıversıty, Malatya, Turkey

AN APPROACH TO RENEWAL AN
INDUSTRIAL HERITAGE IN URBAN
TRANSFORMATION; EXAMPLE OF
MECIDIYEKÖY LIQUOR FACTORY
EXPERIMENTAL AND NUMERICAL
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF
PANEL RADIATORS ON INDOOR AIR
TEMPERATURE
DESIGN OF CATECHOL-BASED NEW
BORON CONTAINING POLYMERS AND
INVESTIGATION OF THEIR
SPECTROSCOPIC PROPERTIES WITH
DIFFERENT TECHNIQUES
PREPARATION OF BORON CONTAINING
COMPOUNDS USING THE CLICK
APPROACH AND INVESTIGATION OF
THE PROPERTIES
DETERMINATION OF ANTIDIABETIC
AND ANTIOXIDANT POTANTIALS OF
ETHANOL EXTRACTS OF GOJI BERRY
FRUITS
THEORETICAL INVESTIGATION OF THE
SOLVENT EFFECTS ON MOLECULAR
PROPERTIES AND PHYSICOCHEMICAL
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MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Fahrettin GEÇEN
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Olcay TURAN

Kırklareli University, Kırklareli,
Turkey

MYKEN SETTLEMENTS IN IONIA

Mayis Valimammad oglu Jafarov
Guliyev Amrah Jabir oglu

Lankaran State University

Vəsilə Məmmədova

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universiteti

Dr. Nusret TAŞ

MEB. Diyarbakır BİLSEM.
TÜRKİYE

Dr. Nusret TAŞ
Dr. Ayşegül Gültekin Toroslu

MEB. Diyarbakır BİLSEM.
TÜRKİYE
MEB. Hayat Boyu Öğrenme Gn.Md.
Ankara, Türkiye

Fahrettin GEÇEN
Özdemir KARABAY

İnönü University, Malatya, Türkiye

Fahrettin GEÇEN
Mehmet Akif KAPLAN

İnönü University, Malatya, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Fadime TİKBAŞ
APAK

Adıyaman University, Adıyaman,
Türkiye

HISTORIOGRAPHY OF TEACHING THE
YOUNG GENERATION OF HEYDAR
ALIYEV'S LEGACY
BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏDƏ
MEMARLIQ ABİDƏLƏRİNİN
POSTMÜHARİBƏ DÖVRÜNDƏKİ
BƏRPASI
THEORIES ABOUT THE FORM OF
RESURRECTION AFTER DEATH IN
TERMS OF RELIGION PHILOSOPHY: THE
EXAMPLE OF IKHWÂN AS-SAFÂ
DISCRIMINATION OF SOUL AND NAFS
IN IKHWÂN AS-SAFÂ PHILOSOPHY
WEARABLE WALKING EQUIPMENT
DESIGN
IMAGINARY PERCEPTION AND SOCIAL
EXPRESSION IN THE WORKS OF
IBRAHIM BALABAN
AN ANALOGICAL APPROACH TO THE
IMAGES AND FORMS USED BY PAST
AND PRESENT ABORIGINAL PEOPLES
WITH CAVE PAINTINGS
COVID-19 PANDEMIC AND FESTIVE
TRADITIONS
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SESSION-2, HALL-4/OTURUM-2, SALON-4
MODERATOR: Dr. Farideh Davoudi Moghadam
AUTHOR(S)
Dr. Farideh Davoudi Moghadam

Kathleen Cabanlit, Angel Mae Luga,
Ralf Benjo Morilla, Jamerah Sidic,
Cesar Demayo

Maimunatu Ya’u IBRAHIM

Sri MARLIANA
Dr. Shinta Dewi RISMAWATI
Abdillah FAWAZ
Hendri Hermawan ADINUGRAHA

AFFILIATION

TITLE

Associate Professor, Department of
Persian Language and Literature,
Shahed University, Tehran, Iran
Department of Biological Sciences,
College of Science and Mathematics,
Mindanao State University-Iligan
Institute of Technology, Iligan City,
Philippines
Abubakar Tafawa Balewa University,
Faculty of Management Sciences,
Department of Management and
Information Technology, Bauchi,
Nigeria
Faculty of Islamic Economics and
Business UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan
Faculty of Economics and Islamic
Business UIN KH.Abdurrahman
Wahid

THE RELATIONSHIP BETWEEN
HAPPINESS AND SELF-AWARENESS IN
RUMI'S THOUGHT
PROFILE AND TRENDS OF LEADING
COMMUNICABLE AND NONCOMMUNICABLE DISEASES AMONG
FEMALES IN THE PHILIPPINES FROM
1960 TO 2019

Sintayehu Assefa Yirga

Hawassa University, Ethiopia

Sintayehu Assefa Yirga

Hawassa University, Ethiopia

Sintayehu Assefa Yirga

Hawassa University, Ethiopia

A. Abdul Faruk, S.Balasaraswathi

Periyar University, Salem
Under the control of Central Silk
Board, Mysore
Ministry of Textiles, Govt. of India

5G TECHNOLOGY IN NIGERIA:
BENEFITS, OPPORTUNITIES AND
CHALLENGES
THE IMPORTANT ROLE OF SHARIA
ECONOMY ON TOURISM AND
CREATIVE ECONOMY
ANALYSIS OF PT PEGADAIAN KUR
FUND DISTRIBUTION IN SUPPORTING
MSME ACTORS
EXPORT BEHAVIOR, EXPORT
PERFORMANCE, AND INTERNATIONAL
MARKETING STRATEGY ON EXPORT
PROMOTION OF SMALL AND MEDIUM
ENTERPRISES: AN INTERNATIONAL
TRADE PERSPECTIVE IN DEVELOPING
COUNTRIES
VALUE CHAIN ANALYSIS OF COFFEE:
KEY FOR UPGRADING THE
SMALLHOLDER FARMERS IN THE
SIDAMA REGIONAL STATE OF
ETHIOPIA
SERVICE QUALITY DIMENSIONS: KEY
TO CUSTOMER SATISFACTION A
GLANCE AT COMMERCIAL BANKS IN
ETHIOPIA
SOCIAL – ECONOMIC STATUS OF
TRAINED AND UNTRAINED
SERICULTURE
FARMERS IN COIMBATORE DISTRICTS,
TAMIL NADU STATE
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A. Abdul Faruk, S.Balasaraswathi

Periyar University, Salem
Under the control of Central Silk
Board, Mysore
Ministry of Textiles, Govt. of India

ANALYZE THE KNOWLEDGE AND
ADOPTION LEVEL OF BIVOLTINE
TECHNOLOGIES OF TRAINED AND
UNTRAINED SERICULTURE FARMERS
IN COIMBATORE DISTRICTS, STATE OF
TAMIL NADU, INDIA
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MODERATOR: Prof. Anupama Rajput
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Tannu Panchal

Institutional Affiliation_Bhagat Phool
Singh Mahila Vishwavidhalya,
Haryana (India)

GENDER EQUALITY AND MEDIA

Olena NAHORNA

Dnipropetrovsk State University of
Internal Affairs, UKRAINE

THE SIGNIFICANCE OF GENDER
EQUALITY OF MILES AND WOMEN IN
THE SPHERE OF LABOR LEGAL RIGHTS

Angel Mae F. Luga
Cesar G. Demayo
Ralf Benjo G. Morilla
Jamerah B. Sidic
Kathleen L. Cabanlit

Mindanao State University – Iligan
Institute of Technology (MSU-IIT),
Philippines

MORTALITY TREND ANALYSIS FOR
ACUTE POLIOMYELITIS IN THE
PHILIPPINES FROM 1960-2019

Zahraa Muthana, Prof. Ansam
Yaroub Khyoon

University of Wasit, University of
Baghdad

Rola Y Masoud

King Abdulaziz University ,Jeddah ,
Kingdom of Saudi Arabia

READING MESOPOTAMIAN
SYMBOLISM IN CHILDREN’S
MESOPOTAMIAN MYTHOLOGY
EVALUATE THE SERVICES PROVIDED
TO PILGRIMS ACCORDING TO VISION
20230

Larysa KORVAT
Victoria VOLYNETS

Kyiv National University of
Economics, Faculty of Personnel
Management, Sociology and
Psychology, Department of Pedagogy
and Psychology, Kyiv, Ukraine.

Madhuri Gummineni
Professor Trinatha Rao Polipalli
Naelatul MUNA
Sabilal ROSYAD
Mihaela Curea, Marilena Mironiuc,
Maria Carmen Huian
Prof. Anupama Rajput
Prof. Bhawna Rajput
Benamar Hadjer, Oudad Wahid,
Djebbar Noureddine

GITAM Deemed to be University
UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, Indonesia
”Alexandru Ioan Cuza University” of
Iași Iași, Romania
Professor, Janki Devi Memorial
College, University of Delhi
Aditi Mahavidyalaya, University of
Delhi
Belhadj bouchaib University of Ain
Temouchent, Algeria

PECULIARITIES OF MONETARY
BEHAVIOR OF MODERN YOUTH
GNU RADIO ENHANCES LEARNING
PROCESS AND BRIDGES THE GAPS IN
THE WIRELESS COMMUNICATION
SYSTEM COURSE
SOCIAL INEQUALITY IN INDONESIA:
CAUSES AND EFFORTS TO OVERCOME
THE NEXUS BETWEEN INTANGIBLES
AND CORPORATE GOVERNANCE
DETERMINANTS OF FINANCIAL
INCLUSION IN INDIA: AN APPLICATION
OF DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS
FINITE ELEMENT ANALYSIS OF INTACT
HUMAN TIBIA BONE UNDER VARIOUS
LOAD

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
1-3 Julya 2022/ Adiyaman, TÜRKİYE
CONGRESS PROGRAM

02.07.2022
SATURDAY / 16:00-18:30
Zoom Meeting ID: 822 9038 67886
Zoom Passcode: 722603
(All speakers required to be connected to the session 15 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
Before you login to Zoom please indicate your name_surname and hall number,

exp. Hall 1, Ali ÖZDEMİR

SESSION-3, HALL-1/OTURUM-3, SALON-1
MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Seda TOPGÜL
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Assoc. Prof. Dr. Seda TOPGÜL
Pınar Malgıl

Akdeniz University, Antalya, Türkiye

Yavuz Selim KARASU
Doç. Dr. Seda SAKARYA

Kırıkkale University, Kırıkkale,
Türkiye

THE EFFECTS OF BODY POSITIONING
ON UNIVERSITY STUDENTS
EXAMINATION OF HIGH SCHOOL
STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN
TERMS OF VARIOUS VARIABLES
(ERZURUM PROVINCE EXAMPLE)
ANHEDONIA SCALE FOR
ADOLESCENTS: VALIDITY AND
RELIABILITY STUDY INTO TURKISH
CHILD-ADOLESCENT BULLYING
SCALE-9 SHORT FORM: VALIDITY AND
RELIABILITY STUDY INTO TURKISH

Psk. Dan. Fatma SEVİM
Prof. Dr. Halil EKŞİ
Prof. Dr. Halil EKŞİ
Psik. Dan. Şeymanur KIRICI
Fatma ŞENOL
Gülcan BULUT
İlgi ATAY KAYA
A.Özlem ÖNDER
Fatma ŞENOL
Tuba N.ÖZKAN
İlgi ATAY KAYA
A.Özlem ÖNDER

Marmara University, Istanbul, Turkey
Marmara University, İstanbul,
Türkiye
Izmir Institute of Technology
Dokuz Eylul University
Ege University

TEENAGERS AND PARENTS WITH
DIFFERENT USAGE AND PERCEPTION
OF OPEN-GREEN SPACES: Three
neighbourhoods in Izmir

Izmir Institute of Technology
Dokuz Eylul University
Ege University

ACCESSIBILITY OF MOTHERS AND
CHILDREN TO OPEN-GREEN SPACES IN
NEIGHBOURHOODS: A case study about
the differences
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SESSION-3, HALL-2/OTURUM-3, SALON-2
MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Sebnem NERGİZ
AUTHOR(S)

AFFILIATION

Rəna QURBANOVA

Azərbaycan Tibb University, Baku,
Azerbaijan

Uzm. Dr. Hüseyin Avni DEMİR

Sağlık Bilimleri University, Şanlıurfa

Prof. Dr. Fzt. Semra Topuz
Fzt. Songül Çekici

Hacettepe Unıversıty, Ankara, Turkey

Hilal ÖZTÜRK

Karadeniz Technical University,
Trabzon, Turkey

Dr. Nazlı EZER ÖZER
Assist. Prof. Dr. İpek ŞAHİN

Altınbaş University, İstanbul, Turkey

MD Assoc. Prof. Halil Erkan Sayan
MD Assos. Prof. Canan Yılmaz
MD Specialist Dr. Tuğba Onur
MD Specialist Dr. Asiye Demirel,
M.D.
Araş.Gör, Sevil TULTAK
Uzm.Dr.Ebru KARAKOÇ
Prof.Dr.Birgül BÜYÜKKIDAN
YELKEN

TITLE
CLINICAL-MORPHOLOGICAL
FEATURES OF SERVICES ENDOCRINECELLULAR CANCER
10-YEAR EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS
OF NEWBORN BURN PATIENTS IN A
BURN CENTER IN SOUTHEAST OF
TURKEY
THE RELATIONSHIP BETWEEN
PHYSIOTHERAPISTS' SATISFACTION
WITH BEDS THEY USE IN TREATMENT,
PHYSICAL WORKLOAD AND
MUSCULOSKELETAL SYSTEM PAIN
EVALUATION OF THE EFFECT OF
TYROSOL ON EXCITABILITY IN THE
BRAIN BY MOLECULAR DOCKING
METHOD
A COMPARATIVE STUDY OF THE
EFFECTS OF PYRIDOXINE AND
ACIPIMOX ON ZWITTERIONIC DPPC
MODEL MEMBRANES

Bursa University of Health Sciences,
Bursa, Turkey

LANCE-ADAMS SYNDROME BY
HEMLOCK POISONING: A CASE REPORT

Eskişehir Osmangazi University,
Eskişehir,Türkiye

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF
LYMPHOMA IN ICU

Assist. Prof. Dr. Sebnem NERGİZ

Dicle University, Diyarbakir Turkey

Ali Eman

Sakarya University, Sakarya, Türkiye

THE ASSOCIATION BETWEEN CREACTIVE PROTEIN TO LYMPHOCYTE
RATIO (CRP/L) AND MORTALITY IN
PATIENTS WITH COVID-19
OUR EXPERIENCE OF MULTIPLE
CENTRAL BLOCK INTERVENTION IN A
PATIENT USING DUAL ORAL
ANTIAGGREGANTS
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SESSION-3, HALL-3/OTURUM-3, SALON-3
MODERATOR: Dr. Mohamed MILOUDI
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Ashish DHAMANDA

Gurukula Kangri (Deemed to be
University) Haridwar, UK, India

THE DEMAND OF ELECTRICITY
MAINTAINING BY COMPUTATIONAL
TECHNIQUE

Mohamed MILOUDI
Houcine MILOUDI
Mohamed MANKOUR
Abdelkader GOURBI
Abdelber BENDAOUD
Abdelkader RAMI
BENHADDA Nassireddine

Relizane University
UDL University
ABB University

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
IN POWER ELECTRONICS

D. Boucherma, M.L. Cherrad, K.
Chettah, D. Idiou

Z. Rahou, D. Moustaine, Y. Ben-Ali,
A. Hallaoui
Borislav Abrashev, Marin Pandev,
Daniela Levi, Valentin Terziev
Ihssane El Ghandouri
Ali Faddouli
Asmae Chakir
Anas El Maakoul
Said Saadeddine
Mohamed Meziane
Abdellah Elbouzidi
Asmae Chakir
Anas El Maakoul
Ihssane El Ghandouri
Said Saadeddine
Mohamed Meziane

Research Center in Industrial
Technologies CRTI, P.O. Box 64,
Cheraga 16014 Algiers, Algeria
Mechanics Research Center. Po, Box
73B, 25000 CONSTANTINE,
ALGERIA
Laboratoire de Traitement du signal,
Département d’Electronique
Université Constantine 1, Route Ain
El-bey, Constantine 25000, Algeria
Sidi Mohamed Ben Abdellah
University, Taza, Morocco
Ibn Zohr University, B. P. 8106,
Agadir, Morocco

COMMENSURABLE FRACTIONAL
ORDER TRANSFER FUNCTION OF AN
UNDER ACTUATED MECHANICAL
SYSTEM

THERMODYNAMIC OPTIMIZATION OF
Ce–Ni BINARY SYSTEM

Bulgarian Academy of Sciences,
Bulgaria

ENERGY STORAGE FROM RENEWABLE
ENERGY SOURCES VIA
RECHARGEBALE BATTERIES

Laboratory of Nanostructures and
Advanced Materials Mechanics and
Thermofluids Faculty of Sciences and
Techniques, University of Hassan II
Casablanca, Morocco.

THERMAL PERFORMANCE
İMPROVEMENT OF FİNNED HEAT SİNKS
PROPOSED FOR THE COOLİNG OF
ELECTRONİCS

Laboratory of Nanostructures and
Advanced Materials Mechanics and
Thermofluids Faculty of Sciences and
Techniques, University of Hassan II
Casablanca, Morocco.

A REVIEW ON THERMOELECTRIC
COOLING PARAMETERS AND
MATERIALS
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Mosab Sakkay

FARTI Azzeddine
TOUHAMI Abdelkader

Hassan II University, Casablanca,
Morocco

THE INFLUENCE OF THE ALUMINUM
CONCENTRATION AND THE THICKNESS
DOPED AND UNDPOED ALGAN ON THE
HEMT TRANSISTOR ELECTRICAL
CHARACTERISTICS

M. Alouhmy, R. Moubah, Z.
Yamkane, M. Abid1, H. Lassri

LPMMAT, FSAC. Hassan II
University of Casablanca, B.P. 5366
Maarif, Route d’El Jadida, km-8,
Casablanca, Morocco
Department of Physics and
Astronomy, Uppsala University, Box
516, SE-75120 Uppsala, Sweden

RANDOM MAGNETIC ANISOTROPY
APPROACH IN AMORPHOUS Fe88.4Zr11.6
FILMS:
EFFECTS OF HYDROGEN
IMPLANTATION
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SESSION-3, HALL-4/OTURUM-3, SALON-4
MODERATOR: Dr. Ajjaz Maqbool Dar
AUTHOR(S)
Mohammed Drissi-Alami
Mohammed Kachad

Ahmed El Idrissi, Brahim El
Boukari, Jalila El Ghordaf

Moulay Rchid Sidi Ammi, Ibrahim
DAHI

I. Haddani, H. Farjil, S.M. Douiri,
M. Moumni, M. Ait Khellou

AFFILIATION
University of Moulay Ismail,
Errachidia, PO. BOX 509
Boutalamine 52000, Errachidia,
Morocco
Department of Mathematics, Faculty
of Sciences and Techniques, Sultan
Moulay Slimane University, Beni
Mellal, Morocco
Maths Department, AMNEA Group,
MAIS Laboratory, FST Errachidia,
Moulay Ismail University of Meknes,
PO. BOX 509 Boutalamine 52000,
Errachidia, Morocco
Maths Department, AMNEA Group,
MAIS Laboratory, FST Errachidia,
Moulay Ismail University of Meknes,
PO. BOX 509 Boutalamine 52000,
Errachidia, Morocco

Kathleen Cabanlit, Angel Mae Luga,
Ralf Benjo Morilla, Jamerah Sidic,
Cesar Demayo

Mindanao State University-Iligan
Institute of Technology, Iligan City,
Philippines

Dr. Ajjaz Maqbool Dar

School of mathematics Davv Indore
(India)

Bounaama ABIR

University of 20 August 1955
(LAMAHIS) Skikda, Algeria

BOUNAAMA Abir

University of 20 August 1955
(LAMAHIS) Skikda, Algeria

TOUFIK HOSSAIN, Dr. Sudip
Mishra

MAKAUT,WB,India

TITLE
B-Fredholm THEORY FOR CLOSED
OPERATORS
GLOBAL WELL-POSEDNESS FOR
FRACTIONAL NAVIER-STOKES
EQUATIONS IN CRITICAL FOURIERBESOV-MORREY SPACES

NUMERICAL STUDY OF NONLINEAR
PARABOLIC PROBLEMS

EXISTENCE RESULT OF STRONGLY
NONLINEAR ELLIPTIC UNILATERAL
PROBLEMS WITH TWO LOWER-ORDER
TERMS
PROFILE AND TRENDS OF LEADING
COMMUNICABLE AND NONCOMMUNICABLE DISEASES AMONG
FEMALES IN THE PHILIPPINES FROM
1960 TO 2019
A NEW ALGORITHM FOR SOLVING
TRAPEZOIDAL FUZZY
TRANSPORTATION PROBLEMS UNDER
AVERAGE RANKING METHOD
SOME GENERALIZED RESULTS FOR A
GLOBAL EXISTENCE FOR QUASILINEAR HYPERBOLIC EQUATIONS
WITH SOURCE TERMS
ON THE DECAY AND BLOW-UP OF
SOLUTIONS FOR A VALUE PROBLEM
RELATED TO THE QUASI-LINEAR
HYPERBOLIC EQUATION INVOLVING
THE P−LAPLACIAN WITH SOURCE
TERMS
DYNAMICAL ANALYSIS OF A RATIODEPENDENT PREY–PREDATOR MODEL
USING DELAY DIFFERENTIAL
EQUATION
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SESSION-3, HALL-5/OTURUM-3, SALON-5
MODERATOR: DR. N. RAJENDRAPRASAD
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Benachour Aziz, Bourma Brahim
Bechir, Allaoua Samir, Khobzie
Rabie, Mouffouk Chaimaa,
Mouffouk Soumia

University Mustapha Benboulaïd –
Batna 2
Université de Batna–1, Algérie.

ANTIOXIDANT, ANTIMICROBIAL AND
ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF
THE SPECIES ERINACEA ANTHYLLIS

PG Department of Chemistry, JSS
College of Arts, Commerce and
Science (A Research Centre
Recognized by University of
Mysore), Ooty Road, Mysuru,
Karnataka, India
PG Department of Chemistry, JSS
College of Arts, Commerce and
Science (A Research Centre
Recognized by University of
Mysore), Ooty Road, Mysuru,
Karnataka, India
PG Department of Chemistry, JSS
College of Arts, Commerce and
Science (A Research Centre
Recognized by University of
Mysore), Ooty Road, Mysuru,
Karnataka, India

A NEW SIMPLE AND COST-EFFECTIVE
ANALYTICAL METHOD FOR REMOVAL
OF CRYSTAL VIOLET FROM WATER BY
ADSORPTION APPROACH

ARIGUE Bidjad, RAHMANI
Soumia, SRITI Leila, KAOULA
Dalel

University of Mouhamed Kheider
BISKRA, ALGERIA
University of SAAD DAHLEB
BLIDA

L’AMELIORATION DU CONFORT
THERMIQUE DE L’HABITAT
TRADITIONNEL PAR L’ADAPTATION
D’UN MATERIAU DE HAUTE
PERFORMANCE ET LE TRAITEMENT DE
L’ESPACE PATIO. CAS D’ETUDE
SECTEUR SAUVEGARDE DE LA VILLE
DE TOUGGOURT

Y. Ouzidan, H. Elmsellem, A. El
Hakmaoui, M. Safi, Y. Kandri Rodi,
F. Ouazzani Chahdi, M. Akssira,B.
Hafez

Laboratoire de Chimie-Physique et
Biotechnologie des Biomolécules et
Matériaux, Faculty of Science and
Technology, Hassan II University, BP
146 Mohammedia 28800, Morocco
LC2AME, Department of Chemistry,
Faculty of Sciences, Mohamed 1st
University, P.O. Box 717, Oujda
60000, Morocco

QUINOXALIN-2,3-DIONE: SYNTHESIS,
CHARACTERIZATION, ANTIMICROBIAL
AND ANTICORROSION ACTIVITIES

Pallavi B, Pooja T.L, Siddaraju C,
Rajendraprasad N

Pallavi G, Sunitha S S, Sumathi H
P, Rajendraprasad N

Bhoomika S Kashyap, Meghana S.
Raj, Manjunatha G, Rajendraprasad
N

MOBILE COLORIMETRIC
QUANTIFICATION OF ANTICANCER
DRUG FLUTAMIDE IN
PHARMACEUTICALS

HIGHLY SELECTIVE ANALYTICAL
METHOD FOR AQUEOUS REDUCTION
OF TOXIC TARTRAZINE FOR DE-DYING
PROCESS FROM WATER
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Nouhaila HADOUDI, Hassan
AMHAMDI, M’hamed AHARI
Hanane Ait Hmeid
Mustapha Akodad
Mourad Baghour
Abdelmajid Moumen
Ali Skalli
Ghizlane Azizi

Sidi Mohamed Ben Abdallah
University, Faculty of Science and
Technology, Laboratory of Applied
Organic Chemistry, BP 2202 Fez,
Morocco
Department of Pharmaceutical
Sciences, College of Pharmacy and
Health Sciences, Ajman University,
Ajman, United Arab Emirates
Applied Chemistry Unit, Department
of Chemistry, Faculty of Sciences and
Techniques, Abdelmalek Essaâdi
University, Al Hoceima, Morocco
Laboratory Observatory of the
Marchica Lagoon of Nador and
Limiting Regions (OLMAN-RL),
Multidisciplinary Faculty of Nador,
Mohamed First University, 60700
Nador, Morocco

REMOVAL OF ORGANICS POLLUTANTS
AS BISPHENOL A (BPA) FROM
AQUEOUS SOLUTIONS BY RAW AND
MODIFIED BENTONITE

DSORPTION OF PHENOL POLLUTANTS
FROM AQUEOUS SOLUTION USING Cabentonite/ Na-bentonite
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SESSION-1, HALL-1/OTURUM-1, SALON-1
MODERATOR: Furqan Ahmad Saddique
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Khalil EL ABBADI, Fatine
ECHABBI, Younes OUZIDAN,
Soufiane TAHIRI, Mohamed SAFI

University Hassan II MohammediaCasablanca Morocco
University Chouaïb Doukkali
Morocco

Soumia Mouffouk Sara Mouffouk
Chaima Mouffouk Hamada Haba

University of Batna, Algeria

Chaima Mouffouk Sara Mouffouk
Soumia Mouffouk Hamada Haba

University of Batna, Algeria

Furqan Ahmad Saddique
Matloob Ahmad

Department of Chemistry,
Government College University,
Faisalabad, Pakistan

STUDY OF THE DEGRADATION OF THE
METHYLENE BLUE IN THE PRESENCE
OF A NATURAL BIOCATALYST BASED
ON CALCINED COW TEETH ENHANCED
WITH TITANIUM DIOXIDE
CHEMICAL COMPOSITION AND
BIOLOGICAL PROPERTIES OF THE
MEDICINAL SPECIES Erinacea anthyllis
QUANTIFICATION OF THE TOTAL
BIOACTIVE CONTENT AND
BIOLOGICAL ACTIVITIES OF THE
SPECIES Linaria scariosa DESF
IDENTIFICATION OF HETEROCYCLIC
COMPOUNDS AS NOVEL ΑGLUCOSIDASE INHIBITORS: IN VITRO
AND IN SILICO EVALUATION

Muhammad Rehan Sajid
Tanzila Sehar
Maheera Khaliq
Ifraha Abbas
Kashif Iqbal

Institute Of Physiology And
Pharmacology, University Of
Agriculture, Faisalabad, Pakistan

BIOSYNTHESIS OF ZINC OXIDE
NANOPARTICLES AND EVALUATION
OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY

Mohamed Kouighat
Hafida Hanine
Mohamed El Fechtali
Abdelghani Nabloussi

Dr. Khursheed Ahmad PARREY
Moh Vaseem AKRAM
Dr. Ismahan DÜZ

National Institute for Agronomic
Research, Regional Center of
Meknes, Morocco
University of Sultan Moulay Slimane,
Morocco
Central University of Kashmir,
School of physical and chemical
sciences, Department of Physics,
Ganderbal, Kashmir, India
Central University of Kashmir,
School of physical and chemical
sciences, Department of Physics,
Ganderbal, Kashmir, India.
Jamia Millia Islamia University,
Faculty of Natural Sciences,
Department of Physics, New Delhi,
India.
Pamukkale University, Department of
Physics, Denizli, TURKEY

NEW GENETIC VARIABILITY INDUCED
BY CHEMICAL MUTAGENESIS IN
MOROCCAN SESAME

DFT STUDY ON THE STRUCTURAL,
ELECTRONIC, AND ELASTIC
PROPERTIES OF Cs2AgBiX6 (X = Cl, Br)
PEROVSKITES FOR APPLICATION IN XRAY DETECTORS
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Salwa D. Al-Malwi

King Abdulaziz University, Saudi
Arabia

Dr. Rahmah H. Al-Ammari

King Abdulaziz University, Faculty
of Science

INFLUENCE OF SYNTHESIS
CONDITIONS ON PHYSICO-CHEMICAL
AND PHOTOCATALYTIC PROPERTIES
OF SILVER NANOMATERIALS
ENHANCEMENT PHOTOCATALYTIC
DEGRADATION OF METHYLENE BLUE
ON GRAPHENE OXIDE INTERCALATED
ZnAl–NO3 LAYERED DOUBLE
HYDROXIDES
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SESSION-1, HALL-2/OTURUM-1, SALON-2
MODERATOR: Assoc.Prof. Dr. Farhad Mikayilov Gamboy
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE
THE DEVELOPMENT OF THE
PRESIDENTIAL SYMPHONY
ORCHESTRA FROM THE
ESTABLISHMENT TO THE PRESENT IN
THE SCOPE OF THE MEDIA AND MUSIC
RELATIONSHIP
EXAMINING THE PREDICTIVE POWER
OF TEACHERS' SELF-EFFICACY
BELIEFS, JOB SATISFACTION, TEAM
INNOVATION, TEACHER-STUDENT
INTERACTION AND QUALITY OF
TEACHING SERVICE ON CLASSROOM
CLIMATE
DETERMINING THE TEACHER
CANDIDATE'S APPROACH OF INQUIRYBASED SCIENCE TEACHING AND
INVESTIGATION IN TERMS OF VARIOUS
VARIABLES

Kübra Sevim GÜLEÇ
M. Ayça ÖNAL

Süleyman Demirel University, Isparta

Sümeyra ÜNLÜ
Elif AKDEMİR

Zonguldak Bülent Ecevit University,
Zonguldak, Türkiye

Elif ATEŞ IŞIK
Assist. Prof. Dr. Gülsen ŞAHİN

Adıyaman University, Adıyaman,
Türkiye

Assoc.Prof. Dr. Farhad Mikayilov
Gamboy
Nagiev Farid Mirnagi

UNEC Scientific Research and
Economic Research Institute, senior
researcher, associate professor at
Azerbaijan State Technical
University, Department of Economics
and Statistics

Hasanova Matanat Samık Gızı

Azerbaycan Devlet Ekonomi
Üniversitesi (UNEC)

Sabit Ələmdarlı

Azərbaycan DövƖət İqtisad
Universiteti, BeynəƖxaƖq Magistratura
və Doktorantura Mərkəzi

Dilshoda Mubarakova

Toshkent davlat sharqshunoslik
Universitesi

METAPHORS IN TRANSLATION

Assoc. Prof. Dr. Ceren Avcı

Sirnak University

LIVING RELIGION

AZERBAIJAN ECONOMY AFTER
PANDEMIC

SOME TOPICS ON AGRICULTURAL
EXPORT PERSPECTIVE DEVELOPMENT
DIRECTIONS IN AZERBAIJAN
MÜASIR ŞƏRAITDƏ ƏMƏK
MÜNASIBƏTLƏRI VƏ ƏMƏK
BAZARININ FORMALAŞMASININ
KONSEPTUAL ƏSASLARI
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SESSION-1, HALL-3/OTURUM-1, SALON-3
MODERATOR: Maryam Norouzi
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Maram Norouzi

Faculty Member Of Department Of
Horticulture, Collage Of Aburaihan,
University Of Tehran, Tehran, Iran

EVALUATION OF SEED GERMINATION
IN FIROOZKOOH POPULATION OF
Glaucium flavum (Papaveraceae) IN
TEHRAN PROVICE IN IRAN
KARYOTYPE STUDY OF OF Glaucium
flavum (Papaveraceae) FROM DAMAVAND
POPULATION IN TEHRAN PROVINCE

Maryam Norouzi

Jamerah Sidic, Carol Socorro
Maguinsay
Ralf Benjo G. Morilla, Cesar G.
Demayo, Kathleen L. Cabanlit,
Angel Mae F. Luga, Jamerah B.
Sidic, Veronica B. Tañan, Christine
Joy M. Pacilan
Veronica B. Tañan, Ralf Benjo G.
Morilla, Christine Joy M. Pacilan

Willam Kurdy, Galina Yakovleva,
Olga Ilinskaya
Rabi S Duwa (Duwa R M), Salihu U
Suraj

Assistant professor of Department of
Horticulture, Collage of Aburaihan,
University of Tehran,Tehran,Iran
Department of Biological Sciences,
College of Science and Mathematics,
Mindanao State University-Iligan
Institute of Technology, Iligan City,
Philippines
Department of Biological Sciences,
College of Science and Mathematics,
Mindanao State University-Iligan
Institute of Technology, Iligan City,
Philippines
Department of Biological Sciences,
College of Science and Mathematics,
Mindanao State University-Iligan
Institute of Technology, Iligan City,
Philippines
Institute of Fundamental Medicine
and Biology of Kazan Federal
University
Department of Biological Sciences
Nigeria Police Academy, Wudil,
Kano, Nigeria
Bayero University Kano, Nigeria

PROBIOTIC FUNCTIONALITY
EVALUATION OF COMMERCIAL
MICROBIAL FOOD
SUPPLEMENTS IN ILIGAN CITY, LANAO
DEL NORTE
MORTALITY TRENDS FROM
RESPIRATORY SYSTEM DISEASES
AMONG THE ELDERLY IN THE
PHILIPPINES FROM 1960 TO 2019
ISOLATION AND CHARACTERIZATION
OF NEMATODES SPECIES FROM
TERRESTRIAL SNAILS: Pomacea
canaliculata AND Achatina fulica IN
KAPATAGAN, LANAO DEL NORTE,
PHILIPPINES
SECRETED RNASE ACTIVITY OF
BACTERIA ISOLATED FROM KAPOVA
CAVE
A MATHEMATICAL MODEL FOR THE
TRANSMISSION DYNAMICS OF
SCHISTOSOMIASIS WITH TREATMENT
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SESSION-2, HALL-1/OTURUM-2, SALON-1
MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Radhika Arora
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Sana MEKKI
Leila SRITI

Laboratory LACOMOFA, University
of Biskra, Algeria

TOWARDS A HISTORICAL AND
MORPHOLOGICAL IDENTIFICATION OF
THE VERNACULAR MOSQUES OF
LAGHOUAT, Algeria

Khadraoui Mohamed Amine,
Guedouh Marouane Samir, Besbas
Soumaya, Saraoui Selma, Sriti Leila

Soumaya Besbas, Mohamed Amine
Khadraoui, Yasmina Besbas,
Nouredddine Zemmouri

M. Rezaei-Sameti, A. Rezaei, A.
Rajabi, Z. Iraji Borojeni

Marwa. A. Marzouk
Daniel Eduardo Cândido
Professor Anderson Salvaterra
Magalhães
Professor Janderson Lemos de
Souza
Eko PUJIANTO
Ade GUNAWAN
Nabilatul ‘ATHIFAH

Radhika Arora

Abderrahmane Mira University,
Bejaia, Algeria
Hadj Lakhder University, Batna,
Algeria
Mohamed Khider University, Biskra,
Algeria
Department of Architecture,
LACOMOFA laboratory, Mohamed
Khider University, Biskra, Algeria
Department of Architecture, LGCA
laboratory, Abderrahmane Mira
University, Bejaia, Algeria
Department of Applied Chemistry,
Faculty of Science, Malayer
University, Malayer, 65174, Iran
IT Lecturer, Information Technology
Department Matrouh University,
Egypt
Postgraduate Program in Linguistics
and Literature of the Universidade
Federal de São Paulo (Federal
University of São Paulo) –
(UNIFESP) – São Paulo, Brazil
UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, Indonesia
Faculty of Islamic Economics and
Business, UIN KH. Abdurrahman
Wahid Pekalongan, Indonesia
Assistant Professor, MBA
Presidency Business School
Presidency College, Kempapura,
Hebbal

EVALUATION OF THE IMPACT OF THE
VENTILATED FACADE ON THERMAL
OPERATION AND ENERGY
PERFORMANCE OF BUILDINGS IN
BEJAIA

DAYLIGHT, BUILDING AND HEALTH: A
MULTIDISCIPLINARY APPROACH

THE COMPUTATIONAL FRAMEWORK
OF INTERACTION OF THE PURE 5FLUOROURACIL ANTI-CANCERS DRUG
AND CONNECTED TO BORON
PHOSPHIDE NANOCAGE (B12P12) WITH
ADENINE NUCLEOBASES
CYBER SECURITY AND CYBER CRIME
DE “RES” A “PERSONA”, VOZES E
SILÊNCIO: OS POVOS NEGROS E A
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA EM
PERSPECTIVA DIALÓGICA DO
DISCURSO
THE IMPORTANCE OF MANAGEMENT
ACCOUNTING IN A COMPANY
OVERVIEW OF ISLAMIC ACCOUNTING
ON BUYING AND SELLING ONLINE

EMERGENCE OF OTT: A PARADIGM
SHIFT IN MEDIA CONSUMPTION
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SESSION-2, HALL-2/OTURUM-2, SALON-2
MODERATOR: Alina Amanzholova
AUTHOR(S)

AFFILIATION

TITLE

Zineb BOUCHRIHA
Khaoula SAADANE
Smail OUIDDAD

Hassan First University, National
School of Business and
Administration, MarketingManagement and Communication
Department, Settat, Morocco

CONSUMER VALUE CO-CREATION:
OVERVIEW, TYPOLOGY AND
CONCEPTUALIZATION ATTEMPT

Moses Adeolu AGOI
Oluwakemi Racheal OSHINOWO

Lagos State University of Education,
Lagos Nigeria

CLOUD COMPUTING AND THE
INTRINSIC EFFECTS ON EDUCATIONAL
MANAGEMENT

Emil Raul oğlu Ağayev

Aliyeva Sevinj Hasan

Asif Iqbal
Winata Prasetio
Giating KHOIRIAMAL
Mohammad ROSYADA
Titian BENADILLA
Monica Nour FAUZIAH
Dr. Tamamudin

Teacher of the subject combination
commission "Art and physical
education" of the Azerbaijan State
Pedagogical College under the
Azerbaijan State Pedagogical
University
Baku Slavic University, Department
of Literary Theory and World
Literature, Senior Lecturer
Department of Management Sciences,
Alhamd Islamic University,Islamabad
44000, Pakistan
UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, Indonesia
Faculty of Islamic Economics and
Business, UIN KH. Abdurrahman
Wahid Pekalongan
Faculty of Economics and Islamic
Business UIN K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan

EPIC OF VICTORY IN THE FINE AND
DECORATIVE-APPLIED ARTS OF
AZERBAIJAN

FEATURES OF SPANISH
POSTMODERNISM IN LITERATURE
IS CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY AN INDUSTRY
SENSITIVE PHENOMENON?
REVENUE SHARING AND ACCOUNTING
TREATMENT IN ISLAMIC BANK
THE URGENCE OF ACCOUNTING
STANDARDS IN THE PREPARATION OF
FINANCIAL STATEMENTS
DIGITAL MARKETING PLATFORM
(SHOPEE) MARKETING
COMMUNICATION STRATEGY TO
INCREASE CONSUMER PURCHASING
POWER
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SESSION-2, HALL-2/OTURUM-2, SALON-2
MODERATOR: Prof. Dr. Eman A. Al-Abbad
AUTHOR(S)

AFFILIATION

Eman A. Al-Abbad, Reyad A. Al
Dwairi
Prof. Nikhil Trimbak Hole
Raziyam ANAYATOVA

Anima Kujur
Dr. Zahid Raza, Associate Professor
Mohamed MILOUDI
Houcine MILOUDI
Mohamed MANKOUR
Abdelkader GOURBİ
Abdelber BENDAOUD
Abdelkader RAMİ
Nassireddine BENHADDA
Ananda Krishnan. A, Ashwin Raj,
Anandhu Vijayan, A J Sagar
Madathil, M. S. Senthil Saravanan
Baigunchekov Zhumadil
Zhanabaevich
Zhumasheva Zhadyra Tokanovna
Sagitzhanov Birlik Maironovich
Sagitzhanov Birlik Maironovich
Zholdasov Yernar
Tolenov Serik

Popatrao Kisanrao Thorat College,
Khutbav, Pune, Maharashtra,India
Associated professor, PhD, Kazakh
Civil Aviation Academy
Jawaharlal Nehru University, School
of Computer and Systems Sciences,
Delhi, India.

TITLE
REMOVAL OF NICKEL (II) IONS FROM
WATER BY JORDAN NATURAL ZEOLITE
AS SORBENT MATERIAL
TO STUDY THE MULA-MUTHA RIVER
WATER QUALITY
ACADEMIC WRITING IS A SCIENTIFIC
INTEGRATION SYSTEM
A STUDY ON DIMENSIONALITY
REDUCTION USING PCA AND
PERFORMANCE EVALUATION OF CNN
CLASSIFIERS OVER ALZHEIMER’S
DISEASE DATA

UDL University
RELIZANE University
ABB University

ADDITIONAL MITIGATION
CONSIDERATIONS FOR SWITCHING
POWER SUPPLIES

Sree Buddha College of Engineering,
Pattoor, Alappuzha, Kerala, India

FABRICATION OF COPPER REINFORCED
ALUMINIUM ALLOY USING FRICTION
STIR PROCESSING

Kazakh National University named
al-Farabi, Almaty, Kazakhstan

STRUCTURAL - PARAMETRIC
SYNTHESIS OF A PARALLEL
MANIPULATOR WITH TWO SLIDERS

Kazakh National University named
al-Farabi, Almaty, Kazakhstan

ROBOTIC SYSTEM FOR EMPLOYMENT
OF PEOPLE WITH DISABILITIES

CONTENT
CONFERENCE ID
SCIENTIFIC COMMITTEE
PHOTO GALLERY
PROGRAM
CONTENT

1
2
3
4
5

FULL TEXTS BOOK
Haydar ALBAYRAK
TÜRKİYE'S IMMIGRANT POLICY: AN EVALUATION ON SYRIAN
MIGRANTS
Sadettin EROL
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ADAPTED EXERCISE TRAINING ON
SELECTED MOTORIC FEATURES IN CHILDREN WITH AUTISM
SPECTRUM DISORDER
Şerif ÖZLÜ
COTANGENT SIMILARITY MEASURES BASED ON ADDITION OPERATOR
OF PYTHAGOREAN DUAL TYPE-2 HESITANT FUZZY SETS
Olcay TURAN
MYKEN SETTLEMENTS IN IONIA
Kemal TİMUR, Bilge DOĞAN
A COMPARATIVE ESSAY BASED ON TWO STORIES: “PANDOMIMA” ILE
“MOSYO KANGURU”
Haydar ALBAYRAK
AUDIT of AUDIT in TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION
Hasan AYAYDIN
A STUDY ON THE PROBLEMS OF BUSINESSES IN EXPORT
Hasan AYAYDIN
WHY CAN'T SMES GROW, HOW CAN THEY GROW?
Fatih YILMAZ, Mehmet Ali AKARSU
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ÖZET
Son günlerde Türkiye’de tartışılan en önemli konulardan biri Suriyeli göçmenlerin durumudur.
Toplumun hemen her kesimi, mensubu olduğu kümeden bağımsız olarak, özelde Suriyeli göçmenler
genelde ise Türkiye’nin doğusundan gelen bütün göçmenlerle ilgili, bir görüş birliği içindedir. Bu görüş
birliğinin merkezinde ise göçmenlerin, ülke güvenliği ve ekonomisi için artık ciddi bir tehlike
oluşturduğu üzerinedir. Bu nedenle ağırlıklı görüş misafirliğin bitirilmesi ve bu kişilerin ülkelerine geri
gönderilmesi yönündedir. Ancak bazı kesimlerin gönderilecek kişilerin hayati tehlike yaşayıp
yaşamayacakları konusunda bir çekincesi bulunmaktadır. Bu çekinceler nedeniyle bu kesim,
göçmenlerin gönderilmesi gerektiği konusunda görüş belirtmekle birlikte güvenliklerinin
sağlanmasında sonra geri dönüşlerin yapılmasını istemektedir.
Suriyeli göçmenlerle ilgili bu tepkilerin oluşmasında, son günlerde gündeme gelen çeşitli asayiş
sorunları, kadınlara yönelik taciz iddiaları ve tik-tok videoları, çeşitli kamusal alanlarda göçmenlerin
oluşturduğu yoğunluklar, ev ve kira fiyatlarının artışından yabancıların sorumlu tutulması, Afganistan
ve Pakistan’dan toplu olarak gelen göçmen gruplarına ilişkin görüntüler ve göçmenlerin terör örgütü
mensubu olup olmadığına ilişkin belirsizlikler kamuoyunda göçmenlere yönelik bir tepki oluşmasına
neden olmaktadır. Nitekim mevcut iktidarda kamuoyunda oluşan bu tepkilere duyarsız kalamamış ve
Suriyeli göçmenlerin ülkelerine dönüşü için çeşitli politikalar oluşturmaya başlamıştır.
Çalışmamızın amacı, Türkiye’nin mevcut göçmen politikasını ortaya koyarak Suriyeli göçmenlerle ilgili
sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunmaktır. Çalışma neticesinde
göçmenlere yönelik kamuoyunda oluşan hassasiyetin yersiz olmadığı, Türkiye’deki mevcut
göçmenlerin ciddi tehlike potansiyeli barındırdığı görülmüştür. Bu nedenle de göçmenlerle ilgili
kamuoyunu rahatlatmak, aynı zamanda mevcut tehditleri bertaraf etmek için çeşitli politikaların
oluşturulması, değişik kaynaklarca 3,5-10 milyon arasında olduğu söylenen göçmenlere ilişkin sağlıklı
ve güvenilir kayıtların tutulması, aralarında suça bulaşmış ve potansiyel tehdit unsuru olanların
ayıklanması ve belirtilen en asgari sayıda oldukları düşünülse bile 3,5 milyon gibi oldukça yüksek bir
sayıdaki göçmenlerin Türkiye’deki varlığına ilişkin sürecin nasıl yönetileceği konusundaki
belirsizliklerin giderilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Politikası, Türkiye’nin Göçmen Politikası, Suriyeli Göçmenler.

ABSTRACT
One of the most important issues discussed in Türkiye in recent days is the situation of Syrian
immigrants. Almost every part of the society in Türkiye, regardless of the cluster they belong to is in a
consensus regarding Syrian immigrants in particular and all immigrants coming from eastern Türkiye
in general. At the center of this consensus is that immigrants now pose a serious threat to the country's
security and economy. For this reason, the prevailing view is to end the hospitality and to send these
people back to their countries. However, some sections of the society have reservations about whether
the people to be sent will experience life-threatening or not. Because of these reservations, this section
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of the society expresses an opinion that immigrants should be sent, but they want to be returned after
their security is ensured.
In the formation of these reactions about Syrian immigrants, various security problems that have come
to the fore in recent days, harassment and tik-tok videos against women, the density of immigrants in
various public spaces, the foreigner are been responsible of the increase in house and rent prices, the
image of collective immigration from Afghanistan and Pakistan, whether the immigrants are members
of a terrorist organization cause a public reaction against immigrants. As a matter of fact, the current
government could not remain indifferent to these public reactions and started to create various policies
for the return of Syrian immigrants to their countries.
The aim of our study is to reveal the current immigration policy of Türkiye, to identify the problems
related to Syrian immigrants and to propose solutions for these problems. As a result of the study, it has
been seen that the sensitivity of the public towards immigrants is not unfounded, and that the current
immigrants in Türkiye have a serious potential for danger. For this reason, creating various policies to
relieve the public about immigrants and at the same time eliminate existing threats, keeping reliable and
reliable records on immigrants, identifying the people involved in crime among immigrants, and the
eliminating of uncertainties about how the process regarding the presence of immigrants are considered
necessary.
Keywords: Public Policy, Türkiye's Immigrant Policy, Syrian Immigrants.
Giriş
Türkiye sahip olduğu jeopolitik konum nedeniyle Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’dan Avrupa’ya
yapılan göçün güzergahında yer alan ülkelerden birisidir. Bu konumu nedeniyle geçmişten günümüz
göç sorunuyla yüz yüze gelmiş bir ülkedir. Yaşanan bu sorunlar, 2010 yılı sonlarında ilk olarak Tunus’ta
başlayan, ardından çeşitli ülkelere yayılan ve son olarak da Suriye’de görülen ve Arap Baharı olarak
adlandırılan mevcut hükümetlere yönelik halk protestolarının başlamasıyla birlikte daha da büyümüş ve
adeta içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Özellikle Türkiye ile sınır komşusu olan Suriye’de başlayan
hükümet karşıtı olaylar ve Suriye hükümetinin bu olaylara sert müdahalesi milyonlarca Suriyelinin
Türkiye’ye göç etmesine neden olmuştur. Çalışmanın konusunu, resmi rakamlarına göre 3,74 milyon
olan (Mülteciler Derneği, 2022), ancak kimi kaynaklarca çok daha fazla olduğu iddia edilen Suriyeli
göçmenler ve yaşanan sorunlar oluşturmaktadır. Alıntısal ve dolaylı anlatım yönteminin kullanıldığı ve
konuyla ilgili eleştirel literatür incelemesine yer verilen çalışmada elde edilen veriler betimsel analiz
tekniği ile değerlendirilmektedir. Çalışmada ilk olarak göç, göçmen, sığınmacı ve mülteci kavramları
açıklanmakta, daha Suriye kaynaklı göçün oluşmasına neden olan nedenler ele alınmaktadır. Son olarak
Suriyeli göçmenlerin Türkiye’deki durumu üzerinde durularak konuyla ilgili değerlendirme yapılmakta
ve önerilerde bulunulmaktadır.
1.

Kavramsal Çerçeve

Bu bölümde çalışmada sıkça bahsi geçen göç, göçmen, sığınmacı ve mülteci kavramları
açıklanmaktadır. Zaman zaman anlamları karıştırılan ve birbirinin yerine kullanılan bu kavramların
açıklanmasının konunun anlaşılması açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu kavramların ilki olan
göç, kısaca bir ülkeden diğer bir ülkeye yerleşme amacıyla gerçekleştirilen insan hareketliliği olarak
tanımlanabilir. Uluslararası göçün başlıca iki ana nedeni bulunmaktadır. İlk neden, insanların kendi
ülkelerindeki yaşam standartlarını beğenmeyerek daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak amacıyla diğer
bir ifadeyle ekonomik nedenlerle başka ülkelere göç etmek istemeleridir. İkinci neden ise, ülkelerinde
yaşanan savaş, iç savaş ve terör olayları nedeniyle can güvenlikleri tehlikeye giren insanların ülkelerini
terk etmek zorunda kalmalarıdır (Uzun, 2013: 117) (Çelik, 2018: 37).
Göçmenlik, mültecilik ve sığınmacılık arasında birtakım farklar bulunan kavramlardır.
Bulunduğu ülkeyi genellikle ekonomik nedenlerle terk edip daha iyi yaşam koşulları sunduğunu
düşündüğü başka bir ülkeye yasal yollardan giriş yapan ve o ülkede yaşamayı amaçlayan kişiler göçmen
olarak adlandırılırken (Deniz, 2014:177,178). (Akpınar, 2017: 17); mülteci, “ırkı, dini, milliyeti, belli
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bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir
korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri dönemeyen veya dönmek
istemeyen kişi” olarak tanımlanmaktadır (Cenevre Sözleşmesi, 1951: md. 1/A-2). Sığınmacı ise,
mültecilikten önceki bir aşama olup mülteci olduğu iddiasıyla ülkesini terk eden, ancak göç ettiği ülkede
mültecilik başvurusu henüz sonuçlandırılmamış kişiye verilen addır (Ünal, 2014). Her mülteci ve
sığınmacı göçmen olarak adlandırabilirken, her göçmen sığınmacı veya mülteci değildir (Kahya ve Gül,
2013). (Khalaf ve Ilgar, 2017: 41-42).
Mültecilik, devletlerin verdiği değil, tanıdığı bir statüdür. Diğer bir ifadeyle, koruma sağlayan devlet,
kişinin mültecilik statüsünü tanımadığı ve hukuki yollarla duyurmadığı sürece bu kişi mülteci olarak
adlandırılamaz. Koruma sağlayan devlet, sığınma talebinde bulunan kişinin durumunu inceleyerek
mülteci olarak kabul edilmesi için gerekli uluslararası şartları sağlayıp sağlamadığını araştırmaktadır
(Uzun, 2013: 120-121). Bu süreçte sığınma talebinde bulunan kişi, sığınmacı olarak adlandırılmakta,
talebinin koruma sağlayan devlet tarafından kabul edilmesiyle birlikte Mülteci statüsünü elde etmektedir
(Kirişci, 2014:13). (Öztürk ve Çoltu, 2018: 189).
2.

Türkiye’nin Göçmen Politikası

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren, hatta henüz Cumhuriyet ilan edilmeden, göç ve göçmen olgusuyla
karşı karşıya kalan Türkiye, günümüzde sığınmacı, mülteci, düzensiz göçen ve göçmen işçilerin önemli
bir merkezi haline gelmiştir (Ereş, 2015: 18). Türkiye, 1920-1990 yılları arasında ağırlıklı olarak
Balkanlardan göç alınırken, 1990’lı yıllardan itibaren Asya ülkelerinden ve komşu ülkelerden de göç
almaya transit geçiş amacıyla ya da kalıcı olarak göçmen almaya başlamıştır (Öztürk ve Çoltu, 2018:
189). 1980’lere kadar Türkiye’ye komşu ülkelerde yaşayan sınırlı sayıdaki soydaşlar göç ederken;
1980’lerden sonra Türkiye Afganistan, Irak, Azerbaycan, İran, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan,
Irak ve Suriye’den göç almaya başlamıştır (Ereş, 2015: 18).
Devletler, ekonomik, siyasi, sosyal ve güvenlikle ilgili kaygıları nedeniyle başka ülke vatandaşlarını
ülkelerine kabul etmek konusunda çekingen davranmakta, çeşitli engeller ve yasaklar getirmekte, ancak
bütün bu çabalar göçü önlemeye yetmemektedir (Çelik, 2018: 37).
Bu nedenle devletler uluslararası düzeyde göçmen sorununa çözüm bulmak amacıyla çeşitli hukuki
metinler oluşturma ihtiyacı duymuşlardır. Uluslararası düzeyde göçmenlerle ilgili en önemli düzenleme,
uluslararası hukuk çerçevesinde mültecilerin statülerini belirleyen 1951 tarihli “Cenevre Sözleşmesi” ve
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolüdür. Türkiye, her iki uluslararası düzenlemeyi de
coğrafi çekince koyarak imzalamıştır (Deniz, 2009: 190). Türkiye, koymuş olduğu bu çekince ile
“mülteci” statüsünün sadece Avrupa ülkelerinden kendine sığınma başvurusunda bulunan kişilere
tanınacağını, diğer ülkelerden gelenlere böyle bir statü verilmeyeceğini beyan etmiştir (Ergüven ve
Özturanlı, 2013: 1031). Bu nedenle Avrupa’dan gelen Bulgaristan ile Arnavut ve Boşnak göçmenlere
mülteci statüsü tanınırken diğer ülkelerden gelenlere böyle bir statü tanınmamıştır. Kendilerine mülteci
statüsü verilmesine rağmen bu göçmenlerin birçoğu ülkelerinde istikrar sağlanınca tekrar geri dönmüş,
çok azı Türkiye’de kalmıştır (Kirişci, 2014:13).
Türkiye, taraf olduğu mültecilerle ilgili uluslararası düzenlemeleri iç hukukuna da aktarmıştır. Türkiye
Cumhuriyeti Anayasasının 10. maddesine göre “herkes dil, din, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit” kabul edilir. Yine
Anayasanın 16. maddesinde Türkiye’de bulunan yabancıların haklarını da kapsayacak şekilde “Temel
hak ve özgürlükler, yabancılar için milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir” ifadesi
yer almaktadır (Çelik, 2018: 41-42). Doğrudan mültecilerle ilgili ilk hukuki düzenleme ise, Ortadoğu
ülkelerinde yaşanan iç savaşlar nedeniyle Türkiye’ye yönelik göç hareketlerinin artması nedeniyle iltica
ve sığınma işlerini hukuki bir zemine oturtmak amacıyla kanuni bir dayanağı olmaksızın çıkarılan ve
kısaca “1994 Yönetmeliği” olarak adlandırılan “Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica
Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar İle Topluca Sığınma Amacıyla
Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” olmuştur (Ergüven ve Özturanlı, 2013: 1025-1027). On yılı aşkın bir süre
uygulanmasının ardından 2011 yılında aniden çok sayıda göçmenin gelmesi üzerine bu yönetmeliğin
yeterli olmadığı görülerek yasal bir düzenleme yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle 2013 yılında
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“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)” çıkarılmıştır. 2014 yılı Temmuz ayından
itibaren uygulanmaya başlanan söz konusu Kanunla “sığınmacı” yerine “Geçici Koruma” kavramı
kullanılmaya başlamıştır. Böylece mevcut hukuki boşluk doldurularak Suriyeliler için “Geçici Koruma”
olarak adlandırılan yeni bir statü oluşturulmuştur (Kaya ve Eren, 2014: 31). Ayrıca YUKK ile Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur (Özcan, 2018: 24). Kanunun ardından 2014 yılı Ekim ayında
“Geçici Koruma Yönetmeliği” çıkarılarak kendilerine “geçici koruma statüsü” verilen Suriyelilerin
geçici koruma rejimi düzenlenmiştir (Kap, 2014: 32).
3.

Suriye Kaynaklı Göçün Nedenleri

2010 yılı son aylarında Tunus’ta başlayan ve Arap Baharı olarak adlandırılan protestolar, benzer
sorunlar yaşayan diğer Arap ülkelerine de yayılmıştır. Tunus’un yanı sıra Mısır ve Libya gibi ülkelerde
yönetim değişikliğine sebep olan protestolar, bütün Arap krallıklarını tehdit etmeye başlasa da petrolün
getirdiği refahtan yararlanan başta Suudi Arabistan olmak üzere çeşitli ülkeler aldıkları tedbirlerle bu
kalkışmaları başlamadan önlemeyi başarmış ve kendi iktidarlarını korumayı bilmişlerdir. Bu ülkeleri
teğet geçen protestolar, Suriye’yi teğet geçmemiş ve 2011 Mart ayından itibaren Suriye’de de protestolar
başlamıştır (Khalaf ve Ilgar, 2017: 42).
Suriye’de başlayan kalkışma ve bu karşı hükümetin gösterdiği sert tepki kısa sürede iç savaşa
dönüşmüştür (Emin, 2016: 9; aktaran Çelik, 2018: 64). Başlayan iç savaş nedeniyle 2010 yılı verilerine
göre 21,5 milyon civarında olan Suriye nüfusunun (Khalaf ve Ilgar, 2017: 44) yaklaşık 1/3’ünü oluşturan
6,5 milyon kişi, can güvenlikleri tehdit altında olduğu için diğer ülkelere göç etmeye başlamıştır.
Suriyeli göçmenlerden aslan payını %63’lük oranla Suriye ile 911 km sınırı olan Türkiye almıştır.
Geriye kalan %37 oranındaki göçmenler ise Suriye’ye komşu Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır gibi diğer
ülkelere sığınmışlardır (Grafik 1). Bunda Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikasının yanı sıra
Avrupa’ya geçiş güzergahında olmasının da önemli rolü olmuştur. Açık kapı politikasının diğer
sonucuysa Suriyelileri kabul eden diğer ülkelerdeki Suriyeli sayısı yıllar içinde azalırken tam tersine
Türkiye’deki Suriyeli göçmen sayısının artması olmuştur (Mülteciler Derneği, 2022). Bu durumun bir
neticesi olarak Suriye’de yaşanan iç savaş Türkiye’nin de bir sorunu haline gelmiş ve Türkiye ekonomik,
sosyal, siyasal ve güvenlik alanında birçok problemle baş başa kalmıştır (Öztürk ve Çoltu, 2018: 188190).
Grafik 1. Suriyeli Göçmenlerin Bölgedeki Dağılımı

Kaynak: UNHCR, 2018; Aktaran Çelik, 2018: 65.
4.

Suriyeli Göçmenlerin Türkiye’deki Durumu

Türkiye, ilk başlarda, iç savaşın kısa süreceği ve iç savaş sonrasında Suriyeli göçmenlerin ülkelerine
geri döneceği varsayımı üzerinden politika üretmekteydi. Bu nedenle, resmi söylemlerde Suriyeli
göçmenler için “misafirlerimiz” tabirini kullanılırdı. Ancak daha sonra iç savaşın uzaması ve Suriyeli
göçmenlerin Türkiye’de kalma olasılıklarının ortaya çıkması üzerine Türkiye politika değişikliğine
gitmeye başlamıştır. Bu çerçevede 2013 yılında yasal bir düzenleme yaparak Suriyeli göçmenlere
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“geçici koruma” sağlamıştır. Ancak yasal olarak tanınan bu statü, Suriyelilerin Türkiye’deki statüleriyle
netlik taşımadığı gerekçesiyle, çokça eleştirilmektedir. (Kap, 2014: 32).
Geçici Koruma statüsünün verilmesiyle birlikte Türkiye Suriyeli göçmenlere birtakım yeni haklar
tanımıştır. Gelen Suriyeliler öncelikle kayıt altına alınmakta, ardından Geçici Koruma Kimlik Belgesi
verilmektedir. Türkiye’nin uyguladığı koruma kapsamına, bir çözüm bulununcaya kadar Türkiye’de
kalmasına müsaade etme, zorla geri göndermeye mani olma ve ihtiyaçların karşılanması gibi birçok hak,
hizmet ve yardım girmektedir. Ancak bu koruma sınırsız ve şartsız bir koruma değildir. Aynı zamanda
Geçici Koruma statüsü tanınan göçmenlerin de çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Göçmenlerin en
önemli yükümlülükleri, Türkiye’de bulundukları sürece kanunlara, kurallara ve diğer idari
düzenlemelere uyma yükümlülüğüdür. Bu yükümlülüklerine aykırı davranan göçmenler, Türk
kanunlarına göre çeşitli idari yaptırımlara ya da cezai kovuşturmaya tabi tutulabileceği gibi eğitim ve
acil sağlık hizmetleri hariç, çeşitli hak, hizmet ve yardımlardan yararlanma konusunda kısıtlama da
getirilebilmekte, hatta sınır dışı edilebilmektedir (Akpınar, 2017: 17).
Grafik 2. Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı
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Kaynak: Mülteciler Derneği, 2022.
5.

Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Üzerindeki Etkisi

Türkiye, 2011 yılı Mart ayında Suriye’de başlayan protestolar ve bu protestolara karşı Suriye
hükümetinin sert müdahalesinin ardından yoğun bir şekilde göç almaya başlamıştır. Başlangıçta Suriyeli
göçmenlerin kısa süre sonra ülkelerine geri döneceğini düşünülmekteydi. Fakat zaman geçtikçe
Suriyelilerin kalıcı olabileceği anlaşılmış, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yaşanabilecek
sorunların çözümüne yönelik hukuki ve kurumsal çeşitli düzenlemeler yapılmıştır (Özcan, 2018: 17).
Suriyeli göçmenlerin Türkiye’deki varlığı 10 yılı aşmıştır. Sayıları 4 milyona yaklaşan bir göçmen
grubunun bu kadar uzun süreli varlığı, çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar
ekonomik, siyasi, sosyal ve güvenlik alanlarında ortaya çıkmaktadır. Göçmenlerle ev sahibi ülke
arasındaki ilişkileri belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi ekonomidir. Türkiye, bu süre içerisinde
Suriyeli göçmenlere çok büyük miktarda para harcamıştır. Harcanan bu paranın neredeyse tamamı
Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden karşılanırken, çok küçük bir kısmı ise aralarında Avrupa Birliğinin de
bulunduğu çeşitli uluslararası kuruluşlarca karşılanmıştır. Vatandaşların vergileriyle oluşturulan ülke
bütçesinde yüksek miktardaki paranın Suriyelilere harcanması, yoksul ve yardıma muhtaç Türk
vatandaşlarının ihmal edilerek ikinci plana atıldığı iddialarına neden olmaktadır. Vatandaşlar arasında
Suriyeli göçmenlere ilişkin oluşan rahatsızlığın tek nedeni devlet yardımları da değildir. Göçmenlerin
aynı zamanda ucuz iş gücü kaynağı olarak görülmelerinin bir sonucu olarak ülke vatandaşları arasında
işsizliğin artmasına neden oldukları da iddia edilmektedir (Sönmez, 2014:12). Ayrıca Suriye iç savaşı
nedeniyle Suriye ve diğer bölge ülkeleriyle bitme noktasına gelen ticari ilişkilerde ülke ve bölge
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ekonomilerini olumsuz etkilemeye başlamış ve bu durum da Suriyelilere yönelik önyargıların artmasına
neden olmuştur (Öztürk ve Çoltu, 2018: 192).
Suriyeli göçmenlere bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından harcanan para miktarının 50 milyar
dolar olduğu resmi görevliler tarafından ifade edilmektedir. Ancak muhalefet partilerinin temsilcileri,
Suriye ile yaşanan ticari ilişki kaybından kaynaklanan maliyetin de eklenmesi söylemektedirler.
Oluştuğu iddia edilen ticari kaybın eklenmesi durumunda Suriye’de yaşanan iç savaşın Türkiye’ye
maliyeti 250 milyar dolara çıktığı ifade etmektedirler (Kaya, 2022). Muhalefetin iddialarının
gerçeklikten uzak olduğu varsayılsa bile resmi görevlilerce ifade edilen 50 milyar dolar tutarındaki bir
harcamanın dahi Türkiye ekonomisi üzerinde ciddi bir yük oluşturduğu bir gerçektir. Gelen dış
yardımlar ise, Türkiye’nin yapmış olduğu harcamanın yanında devede kulak kalmıştır. Örneğin Avrupa
Birliği, Suriyeli göçmenlerin Türkiye’de kalması koşuluyla 3 milyar Euro tutarında bir yardım sözü
vermiştir. Bu tutar, Türkiye’nin yapmış olduğu harcamanın yaklaşık %6’sı kadardır. Bu nedenle yapılan
yardımların bir derde deva olduğu söylemek mümkün değildir. Ayrıca Türkiye’nin bu yardımı kabul
etmekle aslında daha fazla yükümlülük altına girdiğini iddia edenler de bulunmaktadır (Altundeğer ve
Yılmaz, 2016: 294).
Suriye’de yaşanan iç savaşın Türkiye üzerinde ciddi etkileri olmuştur ve olacaktır. Çünkü Suriyeli
göçmen sorununun çok daha uzun vadeli olacağı, Suriye’deki kriz son bulsa dahi göçmenlerin büyük
çoğunluğunun Suriye’ye geri dönmeyeceği tahmin edilmektedir (Öztürk ve Çoltu, 2018: 195-196).
Hatta kimilerine göre artık Türkiye toplumunun bir parçası olarak kabul edilmesi gereken Suriyelilerin,
ülkeye uyumunun sağlanması için çalışmalar yapılması gerekmektedir (Özcan, 2018: 24). Nitekim son
dönemde Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesi dahi tartışılmaya başlanmış, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu yaptığı açıklamada yaklaşık 201 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini açıklamıştır
(DW, 2022). Ancak muhalefet partileri, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının çok daha fazla olduğunu
iddia etmektedir (Özdağ, 2022). Göçmen sayısının ve Türkiye’de bulunma sürelerinin öngörülenden
fazla olması ve göçmenlerin geleceğiyle ilgili belirsizliklerin varlığı büyük problemlere neden
olmaktadır (Khalaf ve Ilgar, 2017: 40). Bu nedenle ortaya çıkması muhtemel olumsuzlukları bertaraf
etmek ve Suriyelilerinin ülkelerine geri dönmelerini teşvik etmek için gerekli tedbirlerin alınmasının
zorunlu olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca, Türkiye’ye gelen bu kadar yüksek sayıdaki göçmenlerin ülke içerisinde köklü değişime neden
olmaları, her zaman için ihtimal dahilindedir. Erdoğan ve Ünver’e (2015) göre; Suriyeli göçmenler, ülke
ekonomisine getirdikleri ağır mali yükün yanı sıra yasal, sosyal ve kültürel sorunlara neden olabilirler.
Nitekim, Türkiye’deki Suriyelilerin suça bulaşma eğilimlerinin arttığı ve cezaevlerindeki yabancılar
içinde Suriyeli mahkûmların oranının hızla yükseldiği ifade edilmektedir. Bu veriler, Suriyeli
göçmenlerin geriye dönüşlerinin kısa vadede mümkün olmadığını gerçeğiyle birlikte
değerlendirildiğinde ciddi sorunlar yaşanma olasılığının her geçen gün arttığı söylenebilir. Daha da
önemlisi Suriyelilerin kalıcı olmalarının Türk toplumu tarafından kabul görmemesidir. “Türkiye’deki
Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” adlı bir çalışmada, Türk toplumunun %84,5’inin Suriyelilere
vatandaşlık verilmesine karşı olduğu, sadece %7,7’sinin vatandaşlık verilmesine sıcak baktığı tespit
edilmiştir (Erdoğan 2015; aktaran Khalaf ve Ilgar, 2017: 49). Sonuç olarak; yüzyılın en büyük göç
dalgasından en fazla etkilenen Türkiye’nin, Suriyeli göçmenlere yönelik geçici çözümlerden ziyade
kalıcı çözümlere odaklanması, toplumdaki çok önemli kaygı ve endişeleri göz önünde bulundurarak
Suriyeli göçmenlerin kayıtlarının daha özenle yapılmasının, takibinin, eğitiminin ve Türkiye’deki hukuk
kurallarına uyumlarının sağlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır (Khalaf ve Ilgar, 2017: 49).
Suriyelilerin suça bulaşma oranları mevcut veriler ışığında Türkiye ortalamasına göre düşük kalsa da
Türkiye vatandaşları arasında Suriyeli göçmenlerin asayişi bozdukları yönünde gittikçe artan bir kanaat
oluşmaktadır. Bu konuda yaşanması muhtemel en ciddi sorun, zaman zaman küçük boyutlu olarak
görülen Suriyelilere yönelik tepkilerin kitlesel boyuta dönüşmesidir (Öztürk ve Çoltu, 2018: 197).
Bunda sosyal medya üzerinden hızla yayılan yalan haberler önemli rol oynamaktadır. Suriye’deki iç
savaşın dünya ölçeğinde yarattığı göçmen sorunu, ırkçı-ayrımcı söylemler ile nefret söyleminin sosyal
medyada yoğun bir şekilde üretilip yayılmasına yol açmıştır. Sosyal medya yalan yalan haberlerin
üretilmesi ve yayılmasında son derece elverişli bir ortam sunmaktadır (Taş ve Taş, 2018: 190-191).
2011-2018 yılları arasındaki haber ve fikir yazılarının incelendiği bir araştırmadan elde edilen sonuçlar,
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Suriyeli göçmenlerin ötekileştirildiklerini göstermektedir. Suriyeliler hakkında yalan haberlerin
tıklanma sayıları milyonları bulmaktadır. Yabancı düşmanlığını ve ayrımcılığı körükleyen yalan
haberlerin sosyal medya aracılığıyla hızla yayılması, her şeyin sorumlusu olarak gösterilen yeni
düşmanların icat edilmesine ve vatandaşların olgulara nefretle bakmalarına neden olmaktadır (Taş ve
Taş, 2018: 203).
Suriyeli göçmenlerin dil, kültür ve yaşam tarzı farklılıkları ile Türkiye’ye adaptasyonları konusundaki
yaşanan problemler ve göçmen sayısının Türkiye nüfusunun yaklaşık %5’i gibi oldukça yüksek
miktarda olması, toplumsal uyumu güçleştirdiği gibi uzun vadede güvenlik ve sosyal alanlarda sorun
yaşanması ihtimalini de artırmaktadır. Yerel halk arasında çok eşliliğin artmaya başlamasına bağlı
olarak boşanma oranlarının artması, çocuk işçi sayında yaşanan artış ile etnik ve mezhepsel kutuplaşma
bu türden gerginliklere zemin hazırlamaktadır. Günümüze kadar ufak tefek birkaç hadisenin dışında
olayların yaşanmamış olması, sonraki yıllarda sorun yaşanmayacağı anlamına gelmemektedir (Sönmez,
2014:15). Nitekim 2022 Mayıs ayı itibariyle yaklaşık 20 bin Suriyeli göçmen asayiş sorunlarına neden
oldukları gerekçesiyle sınır dışı edilmiştir (Mülteciler Derneği, 2022). Bu konuda en büyük riski, suça
meyilli oldukları gözlenen kayıt dışı Suriyeli göçmenler oluşturmaktadır (Ağır ve Sezik, 2015:114).
Özellikle Suriye’de etkin olan çeşitli terör örgütlerinin Türkiye’de düzenlemiş olduğu terör saldırıları,
güvenlik önlemlerine daha bir önem verilmesini gerektiğini ortaya koymaktadır. Suriye’deki iç savaşa
bağlı olarak merkezi hükümetin Türkiye sınırındaki hakimiyetini yitirmesi üzerine zaman içerisine terör
örgütleri IŞID ve PYD sınırlarımıza yakın bölgelerin kontrolünü ele geçirmişlerdir. Bu durum Türkiye
açısından riski daha da artırmaktadır (Akgül, Kaptı ve Demir, 2015:14). Bu riskler nedeniyle Türkiye
sınır güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler aldığı, sınır ötesi hareketler düzenleyerek terör örgütlerinin
sınırımız yakınlarındaki kontrolünü kırma ve sınır güvenliğini sağlamaya yönelik girişimlerde
bulunduğu gözlenmektedir. Ancak son dönemlerde özellikle sosyal medyada yer alan doğu
sınırlarımızdan Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin toplu kaçak girişlerinin Türkiye’nin
güvenliği açısından risk oluşturduğu düşünülmektedir. Bu sınırlarımızda da Suriye sınırında olduğu gibi
güvenlik tedbirlerinin artırılması yararlı olacağı düşünülmektedir.
6.

Sonuç ve Değerlendirme

Türkiye, çok kısa süre içerisinde milyonlarca Suriyeli göçmen alması nedeniyle çeşitli problemlerle
karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca Türkiye, Suriyeli göçmenlerin gelmesiyle birlikte Avrupa’ya yönelik göç
yolunda transit ülke olmanın yanı sıra göç alan hedef ülke konumuna da gelmiştir. Bu nedenle Türkiye,
göçmenlerle ilgili hukuki ve yapısal eksikliklerini gidererek gerekli hazırlıkları yapmak durumundadır.
Suriye’deki iç savaş bitse dahi Suriyeli göçmenlerin önemli bir bölümünün Türkiye’de kalmak
isteyeceği, dönenlerin ise Türkiye ile bağlarının kopmayacağı tahmini göz önünü alındığında
Türkiye’nin, Suriyeli göçmenlerle ilgili kalıcı çözümler üretmeye başlamasının gerektiği ortaya
çıkmaktadır (Özcan, 2018: 18). Buna bir de vatandaşlar arasında gittikçe artmaya başlayan Suriyeli
göçmenlere yönelik tepki eklendiğinde kalıcı tedbirlerin bir an alınmasının önemi dana iyi
anlaşılmaktadır. Bu çerçevede öncelikli yapılması gereken Suriyeli mültecilerin tamamının kayıt altına
alınması, sağlık ve eğitimde hizmet kapasitesinin artırılması, Suriyelilerin toplumsal uyumunun
sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütülmesi gibi politikalarla problemlerinin önüne geçilmesidir.
Ancak asıl yapılması gereken Suriyelilerin ülkelerine dönmelerinin veya başka bir ülkeye geçişlerinin
sağlanması olacaktır. Çünkü bu kadar fazla sayıdaki göçmenin varlığı, ne kadar tedbir alınırsa alınsın
her zaman için bir risk oluşturacağı düşünülmektedir. Bu nedenle yapılması gereken Türkiye’deki
göçmen sayısının bir şekilde azaltılması olacaktır. Bunun sağlanması için Suriye’deki mevcut rejimle
görüşmeler yapılabileceği gibi Suriyeli mültecileri kabul edebilecek diğer ülkelerle de diyaloğa
geçilebilir.
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ADAPTE EDİLMİŞ EGZERSİZ
EĞİTİMİNİN SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ADAPTED EXERCISE TRAINING ON SELECTED
MOTORIC FEATURES IN CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Sadettin EROL
Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bursa, Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-1544-4128

ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda adapte edilmiş egzersiz eğitiminin
seçilmiş motorik özellikler üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 16 otizmli çocuk alınmıştır.
Yöntem: Otizmli çocukların ortalama değerleri yaş; 14,43+2,47 yıl, boy; 1,65+,134 cm, ağırlık;
62,62+13,4 kg olarak bulunmuştur. Tüm özelliklerin motorsal yeterlilik testi değerlenmeleri
yapılmıştır.. Çalışmalar öncesi 16 otistik çocuğun ön testleri (12 metre sürat, spor topu fırlatma, durarak
uzun atlama, çeviklik, hedefe top atma, ip atlama, top atma yakalama, koordinasyon parkuru ve
esneklik) uygulandı. 12 hafta sonunda grubun son testleri alındı. Grubun ön ve son terslerini
karşılaştırmak için paired samples T testi kullanıldı.
Bulgular: Grubun ilk ve son ölçümleri karşılaştırıldığında; verilerin analizine göre grup içi
karşılaştırılmasında 12 metre sürat, spor topu fırlatma, durarak uzun atlama ve hedefe top atma
bakımından ön – test ve son – test arasındaki betimleyici değerlerinde istatistiksel analizin sonucunda
anlamlı fark bulunmuştur (P<. 0.05). Çeviklik, ip atlama, top atma yakalama, koordinasyon parkuru ve
esneklik bakımından ön – test ve son – test arasındaki betimleyici değerlerinde istatistiksel analizin
sonucunda anlamlı fark bulanmamıştır (P>. 0.05).
Sonuç olarak; düzenli arabalıklarla uygulanan adapte edilmiş egzersiz eğitiminin otizm spektrum
bozukluğu olan çocuklarda seçilmiş motorik özelliklerde anlamlı düzeyde geliştirdiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Otizm, Motorik Özellikler ve Adapte Edilmiş Egzersiz Eğitimi

ABSTRACT
Aim: The aim of this study is to examine the effect of adapted exercise training on selected motoric
features in children with autism spectrum disorder. 16 children with autism were included in the study.
Method: The mean values of children with autism were age; 14.43+2.47 years, height; 1.65+.134 cm,
weight; It was found to be 62.62+13.4 kg. Motor proficiency test evaluations of all characteristics were
made. 12 weeks of adapted exercise training, 3 days a week and 45 minutes a day. One of the error-free
teaching method with time, the "teaching method in which the hint is gradually reduced" was used.
Preliminary tests (12 meters speed, throwing a sports ball, standing long jump, agility, throwing the ball
to the target, jumping rope, catching the ball, coordination track and flexibility) were applied to 16
autistic children before the studies. At the end of 12 weeks, the last tests of the group were taken. Paired
samples T test was used to compare the preliminary and final inverses of the group.
Results: When the first and last measurements of the group were compared; According to the analysis
of the data, a statistically significant difference was found in the descriptive values between the pre-test
and post-test in terms of 12 meters speed, throwing a sports ball, standing long jump and throwing the
ball to the target (P<. 0.05). No statistically significant difference was found in the descriptive values
between pre-test and post-test in terms of agility, jumping rope, catching ball throwing, coordination
track and flexibility (P>. 0.05).
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As a result; It was observed that adapted exercise training applied with regular buggys significantly
improved selected motoric features in children with autism spectrum disorder.
Keywords: Autism, Motor Characteristics and Adapted Exercise Training
GİRİŞ
Bilimsel toplulukta, zihinsel ve nörolojik bozuklukların yaygınlık oranlarının giderek artığını ve
günümüzde kardiyvasküler hastalıklar ve kanser çeşitlerini geride bıraktığı konusunda görüş birliği
vardır (Khan ve diğerleri., 2012). Çocuklardaki otizm spektrum bozukluğu (OSB) söon dönemlerde
dünya toplumunun oldukça ilgisinin yoğunlaştığı bir konu olmuştur. Çocuklarda OSB’nin ip uçları
erken çocukluk döneminde başlamakta olup sosyal yönlerinin ve toplumla alan iletişimindeki
yetersizlikler ve tekrarlayıcı davranış düzenlerinde nörolojik yetersizlik olarak tanımlanmaktadır.
(American Psychiatic Association 2012; National Austism Center, 2015). OSB nin tanısal özellikleri
arasında sosyal etkileşimde sınırlılık, iletişim becerilerinde bozukluk, yavaş ilerleme, kısıtlayıcı tavır
(davranış) ve ilgi yetersizliği vardır (American Psychiatic Association 2000).
OSB‘li çocukların motor becerilerinin gelişiminde de gecikmemeler ve eksiklikler yaşamaktadır (Green
ve diğerleri., 2008; Ozonoff ve diğerleri., 2008).
Spesifik olarak, OSB’si çocukların karşılaştırıldığında, OSB’li bireylerin denge, postural durgunluk,
yürüyüş, eklem esnekliği ve hareke hızında sıkıntı yaşama olasılığı daha fazladır Jansiewics ve
diğerleri., 2006; Minshew ve diğerleri., 2004). Motor becerilerdeki bu eksiklik, fiziksel aktivite
yapabilme fırsatının azalmasıyla dahada sıkıntılı bir durum yaratabilir (Pan, 2008). Bu çocukların var
olan yetersizliklerine ek olarak fiziksel aktivite olanaklarının kısıtlanması sonucunda otizmli çocuklar
yaşsılarından daha düşük seviyede motorsal özelliklere sahip olurlar (Reid, 2005; Sandt ve Frey, 2005;
Dewey, Cantell ve Crawford, 2007). Otistik çocukların ip atlama, dans ve yüzme gibi aktivitelerde
motorsak beceri acısından zorlandıkları görülmektedir (Özer, 2001). Otizm genellikle kas tonlusunda
zayıflamaya ve kordşnasyon problemine sebep olur. Bu durum otistik çocukların fiziksel aktivitelerin
de zorluğa neden olabilir (Moor, 2008; Beckerleg, 2009). Egzersizin otizm üzerinde olumlu etkilerinin
olduğu konusunda çoğu ebeveyn, eğitimci ve hatta otizm uzmanı egzersizin gereksiniminden
habersizdir Geslak, 2016).
Özel adapte edilmiş egzersiz eğitiminin sadece fiziksel uygunluğun düzeltmesini sağlayıp, aynı şekilde
otizm spektrum bozukluğu olan çocukların var olan sağlık sorunlarını ve vücut yağ oranının azaldığı
görülmektedir (Word Of Healty Organization 2002). Otistik çocukların motor gelişimleri normale
yakındır. Sportif yetilerini geliştirerek fiziksel uygunluk düzeyleri iyileştirilebilir (Findlay ve Coplan,
2008). Yüzme, yürüyüş, eğitsel oyun, badminton ve bowling vb aktiviteler otistik çocukların fiziksel
aktivitelere katılmalarını olanak sağlar ve bir spor organizasyonun parçası olmasını için fırsat sunar
(Martinez, 2006). Literitürde, OSB’li çocukların fiziksel aktiviteler (eğitsel oyun, yüzme, badminton,
Bowling ve yürüyüş) katılımının etkilediği belirtilmesine rağmen adapte edilmiş egzersiz eğitimi
şeklinde incelenmemiştir. Ancak özel adapte edilmiş egzersiz eğitiminin otistik çocuklardaki motorsal
özelliklerini ve bazı sağlık problemlerinin düzenletilmesinde etkili olmasına rağmen literatürde bu
konuyla ile ilgili çalışmaların ve bunların etkileri ile ilgili yayınların kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu
nedenle araç olarak adapte edilmiş egzersiz eğitiminin OSB’li çocuklarda motorsal özelliklerinin
gelişimi için önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu çalışmada otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda
adapte edilmiş egzersiz eğitiminin seçilmiş motorik özellikler üzerine etkisinin incelenmesi
amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Katılımcılar; Araştırmaya, ortalama değerleri yaş; 14,43+2,47 yıl, boy; 1,65+,134 cm, ağırlık;
62,62+13,4 kg olan toplam 16 otizmli çocuk katıldı.
Adapte edilmiş egzersiz eğitimi

FULL TEXTS BOOK

11

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Adapte edilmiş egzersiz eğitimi 12 hafta süresince, haftada 3 gün ve günde 45 dk. süre ile yanlışsız
öğretim yönteminden birisi olan “ipucunu giderek azaltıldığı öğretim yöntemi” kullanılmıştır.
Temel spor becerileri (top fırlatma, top yakalama, denge, sıçrama ve topa vurma ve sıçrama)
Kardiovaskuler ve solunum sistemi uygunluk (devamlı yükleneme prensibi içerisinde koşular)
Koordinasyon çalışmaları (Koordinasyon parkuru)
Jimnastik çalışmacaları (Kültür fizik ve jimnastik çalışmaları)
Yaşamsal yetilerin geliştirilmesi (Ayakkabı bağlama, giysi giyip çıkarma, fermuar takıp çıkarma gibi
aktiviteler)
Bisiklet (Bisiklet sürme)
Takım sporları (Basketbol, voleybol, futbol)
Bireysel spor (Masa tenisi ve badminton)
Uygulanan ölçüm testleri
Boy ve ağırlık: Deneklerin boy ölçümleri için 0,01 m hassaslık derecesine sahip ölçüm aracı
kullanılacak. Ölçümler sırasında deneklerin üzerinde boy ölçümünü değiştirecek herhangi bir giysi veya
ayakkabı bulunmasına izin verilmeyecek. Deneklerin ağırlık ölçümleri Tanita BC 418 (japon) beden
kompozisyon analizörü kullanıldı. Deneklerin ağırlık ölçümleri yapılırken kilolarını etkileyecek
herhangi bir giysi veya ayakkabı giymelerine izin verilmedi.
Denge testi: öncelikle denge testi hareketleri çocuğa açıklanarak öğretildi. Çocuğun bosu üzerine
çıkarılmasını sağlamak ve tercih ettiği tek ayak üzerinde statik olarak durma süresini saptamaktır. Diğer
ayağı yere temas ettiği anda kronometre durdurulur.
Çeviklik testi: Çocuğun 3,5 m. mesafeyi ne kadar süratli koşabildiğini belirlemek için çocuk sırt üstü
yatar durumdan, ayağa kalkarak 3,5 m lik mesafeyi koşması istendi. Koşu öncesinde maksimal hızda
koşması için çocuk motive edildi. Bir model koşuyu gösterdi. Daha sonra çocuk koşuyu gerçekleştirdi.
Üç uygulamanın en yüksek performansı alındı
Sürat Koşusu: Bir model 12,5 m sürat koşunu çocuğa gösterdi. Daha sonra çocuğun 12.5 m. mesafeyi
ne kadar süratli koşabildiğini belirlemek çocuk çıkış çizgisinin gerisinde start pozisyonuna geçti. Koşu
öncesinde maksimal hızda koşması için çocuk motive edildi. Daha sonra çocuk koşuyu gerçekleştirdi.
Üç uygulamanın en iyi derecesi test sonucu olarak belirlendi. En yüksek performansı alındı.
Sağlık topu atma testi: Çocuklar, sağlık topunu kafa üzerinden tutarak, kolları hafif şekilde bükerek ve
ayakları omuz genişliğinde açarlar. Başlangıç çizgisinde sağlık topu baş üstünde olacak şekilde atış
yapılır. Bulundukları noktadan topun temas ettiği ilk alan metre cinsinden ölçülür. Çocukların 3 ölçüm
sonuçlarının en iyisi alınır.
Kovaya top atma testi: Çocuklara belirlenen bölgedeki kova içerisine isabetli bir şekilde top atma
gösterilir ve uygulamaya geçilir her öğrencinin isabetli bir şekilde kova içerisine top atmaları sağlanır.
Kovaya gönderilmesi beklenen 10 toptan kaçının isabetli atıldığının ortalama sonucu alınır.
Top yakalama testi: amacı çocuğun, durduğu noktadan belirlenen çember içerisine 10 tane toptan kaç
tanesinin geçirebildiğini tespit etmektir. Bir model top yakalama testini çocuğa gösterdi. Daha sonra
çocuk uygulama testine alındı. Çemberden geçirdiği top sayısı kayıt edildi.
Durarak Uzun Atlama testi: Bir model durarak uzun atlama testini gösterdi. Daha önceden belirlenen
başlangıç çizgisinden yumuşak bir zemin üzerine durarak en uzak mesafeye atlayabilme becerisi ölçüldü
Üç uygulamanın en iyi derecesi test sonucu olarak belirlendi. En yüksek performansı alındı.
İp atlama testi: Çocuklar, 30 saniye içerisinde kaç tane ip atladığının ölçülmesidir. İp atlama başladığı
anda Kronometre ile süre başlatılır, kronometre 30 saniyeye gelince durdurulur, 30 saniye içerisinde kaç
defa ip atladığının toplamı saptanır.
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Koordinasyon testi: Kurulan parkurun her aşamasının nasıl yapıldığı bir kez gösterilir ve uygulamaya
geçilir, kronometre ile süre başlatılır parkur bitiş çizgisine gelindiğinde kronometre durdurulur.
Çocuklar, Tek elle basketbol topunu sektirerek slalom alanlarından geçip 6 adet bulunan yuvarlaktan
düz sıçrama yapılır 5 adet tenis topunu belirlenen mesafeden kovaya atıp (isabet etmesi zorunlu değil)
denge tahtasının üzerinden geçerek parkuru tamamlanır.
Esneklik testi: Esneklik testinde için otur – eriş testi uygulandı. Bir model esneklik testini gösterdi.
Çocuk masanın yanına oturarak çıplak olarak bacaklarını birbirine paralel olmak üzere masanın altına
doğru uzaması istendi. Kollar birdirbirine paralel olarak masanın üzerine doğru uzatılması istendi.
Parmakların en son noktası değer olarak alındı.
İstatistiksel analiz: Verilerin istatistiki analizinde grubun ön ve son terslerini karşılaştırmak için paired
samples T testi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p=0.05 olarak değerlendirildi.
BULGULAR
Yapılan paired samples T testi sonuçları Tablo 2 de verilmiştir. Grubun ilk ve son ölçümleri
karşılaştırıldığında; verilerin analizine göre grup içi karşılaştırılmasında 12 metre sürat, spor topu
fırlatma, durarak uzun atlama ve hedefe top atma bakımından ön-test son test arasındaki değerlerinde
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (P<. 0.05). Çeviklik, ip atlama, top atma yakalama,
koordinasyon parkuru ve esneklik bakımından ön-test son test arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulanmamıştır (P>. 0.05).
Tablo 2. Grubun Ön Test ve Son Test Ölçümleri Göre Değişimşlerin Grublar Arası Karşılaştırılması ve
Betimleyici Değerleri
Parametreler

Ön Test
(n=16)
6,21±1,92
3,26±5,40

Son Test (n=16) t

12 Metre Sürat (sn)
Sağlık Topu Fırlatma
(cm)
Durarak Uzun Atlama (Cm) 60,65±27,60
4,61±2,36
Çeviklik (sn)
7,61±8,41
Denge (Sn)
4,31±2,49
Hedefe Top Atma (sayı)
43,68±13,09
İp Atlama (sayı)
Top Atma Yakalama (sayı) 5,81±2,48
Koordinasyon Parkuru (sn) 37,57±13,37
27,23±10,25
Esneklik (cm)

ηp 2

5,63±1,74
6,40±2,07

5,569
8,472

,000

65,40±29,07
4,13±2,33
11,31±2,49
5,93±2,69
44,68±12,62
7,25±2,20
36,57±8,73
29,04±11,99

3,324
2,788
3,110
4,333
1,155
2,633
1,001
2,429

,005
,014
,007
,001
,266
,018
,333
,028

,000

TARTIŞMA VE SONUÇ
Standart OSB tedavilerinin göreceli başarısına artmıştır. Bu alandaki sistematik araştırmalara karşın,
son yirmi yıl içerisinde fiziksel aktivitelerin faydalarının önemi artmıştır. Bu alandaki düzenli ve tekrarlı
çalışmalar nisbeten oldukça azdır ve büyük çoğunluğu daha küçük grublar içerisinde yapılmıştır. 1998
yılına kadar var olan sonuçlardan ortaya çıkan genel tablo fiziksel aktivitenin sadece fiziksel uygunluğu
geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda OSB’li bireylerin uyumsuz davranış kalıplarınızda azaltır
(Lancionı ve Reilly, 1998).OSB’li çocukların fiziksel uygunluk verimlerinin OSB’siz çocuklara göre
daha düşük olmasının daha sınırlı egzersiz fırsatları vr egzersiz faaliyetlerinden oluşabileceği öne
sürülür (Lang ve diğerleri., 2006). Bu bağlamda, top oyunları veya boş zaman faaliyetleri gibi sosyal
faaliyetleri katılma isteğinin, benzer olarak gelişmekte olan çocuklara kıyasla fiziksel aktinitlerin ve
fırsatlarının azalmasına neden olabileceği vurguluyor (Reid, 2003). Kalp rahatsızlığı, şeker, ve obezite
düzeyinin artmasından dolayı OSB’li bireylerin durağan hayat tarzı nedeniyle özel bir risk grubu
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oluşturduklarını belirtmiştir (Hildebrandt, Chorus ve Stubbe, 2010). Fiziksel aktivitenin genel
popülasyonda bu sorunları önlemede etkili bir araç olduğu kanıtlandığı için OSB’li bireylerde de olumlu
sonuç verebilir (Pitetti, Grover ve Beets 2007). Fiziksel aktivitenin Denge, esnekliği ve kuvvet
özelliklerini geliştirir Yılmaz ve diğerleri., 2004). OSB tanısı konmuş bireyler sosyal ve fiziksel
aktivitelere katılımlarının düşük seviyede olması sebebiyle tek düze yaşan sürmektedir. Spor onların
motor becerilerinin ve diğer vücut hareketlerinin gelişmesine yardımcı olarak, karmaşık hareketleri
edinmesine katkı sağlar (Sarol ve çimen, 2013). Sonuç olarak, düzenli periyotlarla uygulanan adapte
edilmiş egzersiz eğitiminin otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda seçilmiş motorik özelliklerde
anlamlı düzeyde geliştirdiği görülmüştür.
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THE COTANGENT SIMILARITY MEASURES BASED ON ADDITION OPERATOR OF
PYTHAGOREAN DUAL TYPE-2 HESITANT FUZZY SETS

1
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ABSTRACT
The Fuzzy set concept was proposed in 1965. Novel authors developed it under different disciplines like
medical diagnosis, MCDM problems, algebraic constructions, artificial intelligence etc. Still, this cluster
has not satisfied enough requirements due to increasing noise information, non-objective interpretations
of decision-makers, density data, and so on. Therefore, new concepts were started to be discussed that
can be ordered as follow; Type-2 fuzzy sets, Dual Type-2 fuzzy sets, Bipolar Type-2 fuzzy sets, Type2 hesitant fuzzy sets, Dual Type-2 hesitant fuzzy sets. The type-2 hesitant fuzzy set was introduced to
eliminate decision-makers most significant obstacle like giving only membership value. The decisionmakers easily have overcome indeterminate information by utilizing two membership instead of a
membership value with together type-2 fuzzy concept. In this paper, we proposed Pythagorean Dual
Type-2 Hesitant Fuzzy sets (PDT2HFSs) as a herbal extension of Dual Type-2 Hesitant Fuzzy sets. To
resolve the MCDM problems, the cotangent function with helping to addition operator based similarity
measures are proposed on PDT2HFSs. Based at the proposed similarity measures, a novel algorithm has
been engendered to find the optimal choice for MCDM problems. The utilization of proposed similarity
measures are illustrated briefly with an example and the effectiveness is analyzed through a comparative
analysis in detail. To avoid the human errors, get the expeditious, and precise results while calculating
the distance measures for the big records MCDM problems.
Keywords: Hesitant fuzzy sets, Dual hesitant fuzzy sets, Decision making.
1 INTRODUCTION
The similarity measures, geometric, and average operators play a distinguished position in the field of
decision making, see [1,2,3,4,5,6,7,8,9].
The relaxation of the paper is dedicated as follows. In section 2, we have given the preliminaries to
apprehend the basic concepts. In section 3, we have defined notion of PDT2HFSs and concentrated on
weighted and non-weighted cotangant Similarity measures of PDT2HFSs. In section 4,5, we have
proposed a multi-criteria decision making (MCDM) Algorithm with an example.
2 Similarity measures of Pythagorean Dual type-2 hesitant fuzzy set
The concept of T2HFS was defined by Feng in 2018. In this section, the concept of T2HFS is extended
to Pythagorean Dual type-2 hesitant fuzzy sets (shortly 𝑃𝐷𝑇2𝐻𝐹𝑆) and also given a new ranking
method.
Definition 2.1 Let 𝑋 be a reference set. A Pythagorean dual type-2 hesitant fuzzy set 𝑃 is defined by
Pythagorean dual type-2 membership set 𝜇𝑃 (𝑥) and non-membership set 𝜈𝑃 (𝑥) as follows: 𝑃 =
𝜎(𝑗)
𝜎(𝑗)
{(𝑥, 𝜇𝑃 (𝑥), 𝜈𝑃 (𝑥)): 𝑥 ∈ 𝑋}, where 𝜇𝑃 (𝑥) = {(𝜇𝑃𝑝 (𝑥), 𝜇𝑃𝑠 (𝑥)): 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑛} and 𝜈𝑃 (𝑥) =
𝜎(𝑘)

𝜎(𝑘)

{(𝜈𝑃𝑝 (𝑥), 𝜈𝑃𝑠

𝜎(𝑗)

(𝑥)): 𝑘 = 1,2, . . . , 𝑚} are sets of type-2 hesitant fuzzy elements. 𝜇𝑃

𝜎(𝑘)

and 𝜈𝑃

indicate jth the largest membership value and kth the largest non-membership value according to
ranking in Definition 2.7, respectively. (0,0) ⪯ 𝜇𝑃 (𝑥)2+ + 𝜈𝑃 (𝑥)2+ ⪯ (1,1), in here 𝜇𝑃 (𝑥)+ and
𝜈𝑃 (𝑥)+ are maximum elements according to ranking given in Definition 2.7. For two type-2 fuzzy
elements, this addition operation is defined as follow: (𝑥1 , 𝑦1 )2 + (𝑥2 , 𝑦2 )2 = (𝑥12 + 𝑥22 , 𝑦12 + 𝑦22 ). 𝑝̃
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represents an element of 𝑃𝐷𝑇2𝐻𝐹𝑆 and 𝑃𝐸 (𝑋) denotes the set of all 𝑃𝐷𝑇2𝐻𝐹𝑆 on 𝑋. Also, all 𝑥 ∈ 𝑋,
completed certainty is 𝑝 = {𝑥, {(1,1)}, {(0,0)}} and also, completed uncertainty is defined 𝑝 =
{𝑥, {(0,0)}, {(1,1)}}. Furthermore, since a 𝑃𝐷𝑇2𝐻𝐹𝐸 is characterized by a membership set and nonmembership set, lengths of these sets may be different. So we denote the length of the membership set
and length of the non-membership set corresponding to 𝑥 ∈ 𝑋 with 𝑙𝑥• and 𝑙𝑥∘ , respectively.
𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑘)

𝜎(𝑘)

Definition 2.2 Let 𝐴 = {(𝑥, (𝜇𝐴𝑝 (𝑥), 𝜇𝐴𝑠 (𝑥)), (𝜈𝐴𝑝 (𝑥), 𝜈𝐴𝑠 (𝑥))): 𝑥 ∈ 𝑋},
𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑘)

𝜎(𝑘)

𝐵 = {(𝑥, (𝜇𝐵𝑝 (𝑥), 𝜇𝐵𝑠 (𝑥)), (𝜈𝐵𝑝 (𝑥), 𝜈𝐵𝑠 (𝑥))): 𝑥 ∈ 𝑋} be two PDT2HFSs. Then,
𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

1. If 𝜇𝐴𝑝 (𝑥) ≤ 𝜇𝐵𝑝 (𝑥) and 𝜈𝐵𝑝 (𝑥) ≤ 𝜈𝐴𝑝 (𝑥), then 𝐴 ⪯ 𝐵
2. If 𝜇𝐴𝑝 (𝑥) = 𝜇𝐵𝑝 (𝑥), 𝜇𝐴𝑠 (𝑥) ≤ 𝜇𝐵𝑠 (𝑥) and 𝜈𝐵𝑝 (𝑥) ≤ 𝜈𝐴𝑝 (𝑥), 𝐴 ⪯ 𝐵
𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

3. If 𝜇𝐴𝑝 (𝑥) = 𝜇𝐵𝑝 (𝑥), 𝜇𝐴𝑠 (𝑥) ≤ 𝜇𝐵𝑠 (𝑥) and 𝜈𝐵𝑝 (𝑥) = 𝜈𝐴𝑝 (𝑥), 𝜈𝐵𝑠 (𝑥) ≤ 𝜈𝐴𝑠 (𝑥),
𝐴⪯𝐵
4. If 𝜇𝐴𝑝 (𝑥) = 𝜇𝐵𝑝 (𝑥), 𝜇𝐴𝑠 (𝑥) = 𝜇𝐵𝑠 (𝑥) and 𝜈𝐵𝑝 (𝑥) ≤ 𝜈𝐴𝑝 (𝑥), 𝐴 ⪯ 𝐵
5. If 𝜇𝐴𝑝 (𝑥) = 𝜇𝐵𝑝 (𝑥), 𝜇𝐴𝑠 (𝑥) = 𝜇𝐵𝑠 (𝑥) and 𝜈𝐵𝑝 (𝑥) = 𝜈𝐴𝑝 (𝑥), 𝜈𝐵𝑠 (𝑥) ≤ 𝜈𝐴𝑠 (𝑥), 𝐴 ⪯
𝐵.
6. If 𝜇𝐴𝑝 (𝑥) = 𝜇𝐵𝑝 (𝑥), 𝜇𝐴𝑠 (𝑥) = 𝜇𝐵𝑠 (𝑥) and 𝜈𝐵𝑝 (𝑥) = 𝜈𝐴𝑝 (𝑥), 𝜈𝐵𝑠 (𝑥) = 𝜈𝐴𝑠 (𝑥), 𝐴 =
𝐵.
Based on relation "⪯" and maximum, minimum operations defined in 2.7, union and intersection
operations between two type-2 hesitant fuzzy sets are defined in [8] as follows:
Definition 2.3 Let 𝐴̂, 𝐵̂ ∈ ℋ2 (𝑋), and ℎ̂𝐴 (𝑥) and ℎ̂𝐵 (𝑥) be to T2HFEs of 𝐴̂ and 𝐵̂, respectively. The
union and intersection of T2HFSs 𝐴̂ and 𝐵̂ are defined as follows:
(ℎ̂𝐴 ∪ ℎ̂𝐵 )(𝑥) = {(𝑥, 𝑦) ∈ (ℎ̂𝐴 (𝑥) ∪ ℎ̂𝐵 (𝑥)): max{ℎ̂𝐴− , ℎ̂𝐵− } ⪯ (𝑥, 𝑦))}
and
(ℎ̂𝐴 ∩ ℎ̂𝐵 )(𝑥) = {(𝑥, 𝑦) ∈ (ℎ̂𝐴 (𝑥) ∪ ℎ̂𝐵 (𝑥)): (𝑥, 𝑦) ⪯ min{ℎ̂𝐴+ , ℎ̂𝐵+ })}
respectively
Based on above definition, we can define union and intersection operations of Pythagorean dual type-2
hesitant fuzzy sets.
Definition 2.4 Let 𝐴 = {(𝑥, 𝜇𝐴 (𝑥), 𝜈𝐴 (𝑥)): 𝑥 ∈ 𝑋} and 𝐵 = {(𝑥, 𝜇𝐵 (𝑥), 𝜈𝐵 (𝑥)): 𝑥 ∈ 𝑋} be two
PDT2HFS sets over 𝑋. Union and intersection of PDT2HFSs based on membership set and nonmembership are defined as follows:
𝐴 ⊔ 𝐵 = {(𝑥,∪(𝛼1 ,𝛼2 )∈𝜇𝐴 (𝑥),(𝛽1 ,𝛽2 )∈𝜇𝐵 (𝑥) 𝑚𝑎𝑥{(𝛼1 , 𝛼2 ), (𝛽1 , 𝛽2 )},
∪(𝛼1 ,𝛼2 )∈𝜈𝐴 (𝑥),(𝛽1 ,𝛽2 )∈𝜈𝐵 (𝑥) 𝑚𝑖𝑛{(𝛼1 , 𝛼2 ), (𝛽1 , 𝛽2 )}): 𝑥 ∈ 𝑋}
𝐴 ⊓ 𝐵 = {(𝑥,∪(𝛼1 ,𝛼2 )∈𝜇𝐴 (𝑥),(𝛽1 ,𝛽2 )∈𝜇𝐵 (𝑥) 𝑚𝑖𝑛{(𝛼1 , 𝛼2 ), (𝛽1 , 𝛽2 )},
∪(𝛼1 ,𝛼2 )∈𝜈𝐴 (𝑥),(𝛽1 ,𝛽2 )∈𝜈𝐵 (𝑥) 𝑚𝑎𝑥{(𝛼1 , 𝛼2 ), (𝛽1 , 𝛽2 )}): 𝑥 ∈ 𝑋}
respectively
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3 Similarity measures of PDT2HFs through cotangent function with helping to addition operator
𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑘)

𝜎(𝑘)

Definition 3.1 Let 𝐴 = {(𝑥, {(𝜇𝐴𝑝 (𝑥), 𝜇𝐴𝑠 (𝑥)): 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑙𝑥• }, {(𝜈𝐴𝑝 (𝑥), 𝜈𝐴𝑠 (𝑥)): 𝑘 =
𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑘)

𝜎(𝑘

1,2, . . . , 𝑙𝑥∘ }): 𝑥 ∈ 𝑋} and 𝐵 = {(𝑥, {(𝜇𝐵𝑝 (𝑥), 𝜇𝐵𝑠 (𝑥)): 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑙𝑥• }, {(𝜈𝐵𝑝 (𝑥), 𝜈𝐵𝑠 (𝑥)): 𝑘 =
1,2, . . . , 𝑙𝑥∘ }): 𝑥 ∈ 𝑋} be two PDT2HFSs. Their cotangent measures are defined;
𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1 (𝐴, 𝐵) =
2𝜎(𝑗)
|𝜇𝐴𝑠 (𝑥𝑖 )

−

1
2𝑛

𝜋

𝜋

4

16 𝑙𝑥

∑𝑛𝑖=1 cot( +

𝑖

2𝜎(𝑗)
𝜇𝐵𝑠 (𝑥𝑖 )|)

+

1
𝑙𝑥∘
𝑖

𝑙𝑥•

1

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
[ • ∑𝑗=1
(|𝜇𝐴𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐵𝑝 (𝑥𝑖 )| +

𝑙𝑥∘

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
∑𝑗=1
(|𝜈𝐴𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐵𝑝 (𝑥𝑖 )| + |𝜈𝐴𝑠 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐵𝑠 (𝑥𝑖 )|)])

where ∨ is a maximum operation.
Proposition 3.2 Let 𝐴, 𝐵 and 𝐶 be three PDT2HFSs. Then, cotangent similarity measures
between two PDT2HFSs satisfy the following axioms for 𝑘 = 1 (P1)-(P4:)
(P1) 0 ≤ 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) ≤ 1 , ∀𝐴, 𝐵 ∈ 𝒟2 (𝑋),
(P2) 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) = 1 if 𝐴 = 𝐵,
(P3) 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) = 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵).
(P4) 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐶) ≤ 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) and 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐶) ≤ 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐵, 𝐶), if
𝐴 ⊆ 𝐵 ⊆ 𝐶.
Proof. (P1) Since the cotangent function has a value in [0,1] and our similarity measure defines
based on cotangent function, it is open that 0 ≤ 𝑃𝐶𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) ≤ 1 for 𝑘 = 1.
2𝜎(𝑗)

(P2) If 𝐴 = 𝐵, |𝜇𝐴𝑝
2𝜎(𝑗)
𝜈𝐵𝑝 (𝑥𝑖 )|

=

2𝜎(𝑗)
0, |𝜈𝐴𝑠 (𝑥𝑖 )

−

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐵𝑝

2𝜎(𝑗)
𝜈𝐵𝑠 (𝑥𝑖 )|

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )| = 0, |𝜇𝐴𝑠

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐵𝑠

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )| = 0, |𝜈𝐴𝑝

(𝑥𝑖 ) −

𝜋

= 0 for 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑙𝑥𝑖 and 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛. Since, cot( ) = 1,
4

𝑃𝐶𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) = 1 for 𝑘 = 1.
(P3) We can write as following;

𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1 (𝐴, 𝐵) =
2𝜎(𝑗)
|𝜇𝐴𝑠 (𝑥𝑖 )

−

1
2𝑛

𝜋

𝜋

4

16 𝑙𝑥

∑𝑛𝑖=1 cot( +

2𝜎(𝑗)
𝜇𝐵𝑠 (𝑥𝑖 )|)

+
=

1
𝑙𝑥∘
𝑖
1
2𝑛

1
𝑙𝑥∘

𝑖

𝑙𝑥•

𝑖

𝑙𝑥∘

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
∑𝑗=1
(|𝜈𝐴𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐵𝑝 (𝑥𝑖 )| + |𝜈𝐴𝑠 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐵𝑠 (𝑥𝑖 )|)])
𝜋

𝜋

4

16 𝑙𝑥

∑𝑛𝑖=1 cot( +

2𝜎(𝑗)
𝜇𝐴𝑠 (𝑥𝑖 )|)

+

1

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
[ • ∑𝑗=1
(|𝜇𝐴𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐵𝑝 (𝑥𝑖 )| +

1

𝑙𝑥•

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
[ • ∑𝑗=1
(|𝜇𝐵𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐴𝑝 (𝑥𝑖 )| + |𝜇𝐵𝑠 (𝑥𝑖 ) −
𝑖

𝑙𝑥∘

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
∑𝑗=1
(|𝜈𝐵𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐴𝑝 (𝑥𝑖 )| + |𝜈𝐵𝑠 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐴𝑠 (𝑥𝑖 )|)])

= 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1 (𝐵, 𝐴).
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2𝜎(𝑗)

(P4) If 𝐴 ⊆ 𝐵 ⊆ 𝐶, it is clear that from definition 3.2, 𝜇𝐴𝑝
2𝜎(𝑗)
𝜈𝐶𝑝

≤

2𝜎(𝑗)
𝜈𝐵𝑝

2𝜎(𝑗)
𝜈𝐴𝑝

≤

2𝜎(𝑗)

≤ 𝜇𝐵𝑝

2𝜎(𝑗)

≤ 𝜇𝐶𝑝

and also

from here we have,
2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐵𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐶𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐵𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐶𝑝

|𝜇𝐴𝑝

|𝜇𝐵𝑝

|𝜈𝐴𝑝

|𝜈𝐵𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )| ≤ |𝜇𝐴𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐶𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )| ≤ |𝜇𝐴𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )| ≤ |𝜈𝐴𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )| ≤ |𝜈𝐴𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )|

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐶𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )|

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐶𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )|

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐶𝑝

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )|

for 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑙𝑥𝑖 and 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛. After then, it is clear that 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐶) ≤ 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵)
and 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐶) ≤ 𝑃𝐶𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐵, 𝐶) for cotangent function is a decreasing function within [0,1]
for 𝑘 = 1.
𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑘)

𝜎(𝑘)

Definition 3.3 Let 𝐴 = {(𝑥, {(𝜇𝐴𝑝 (𝑥), 𝜇𝐴𝑠 (𝑥)): 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑙𝑥• }, {(𝜈𝐴𝑝 (𝑥), 𝜈𝐴𝑠 (𝑥)): 𝑘 =
𝜎(𝑗)

𝜎(𝑗)

𝜎(𝑘)

𝜎(𝑘

1,2, . . . , 𝑙𝑥∘ }): 𝑥 ∈ 𝑋} and 𝐵 = {(𝑥, {(𝜇𝐵𝑝 (𝑥), 𝜇𝐵𝑠 (𝑥)): 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑙𝑥• }, {(𝜈𝐵𝑝 (𝑥), 𝜈𝐵𝑠 (𝑥)): 𝑘 =
1,2, . . . , 𝑙𝑥∘ }): 𝑥 ∈ 𝑋} be two PDT2HFSs and (𝑤1 , 𝑤2 , . . . , 𝑤𝑛 ) is weight of 𝑥𝑖 elements in here 𝑤𝑖 ≥ 0
and ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 = 1 for 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. Their weighted cotangent similarity measures are defined;
𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1 (𝐴, 𝐵) =
2𝜎(𝑗)
|𝜇𝐴𝑠 (𝑥𝑖 )

−

1
2𝑛

𝜋

𝜋

4

16 𝑙𝑥

∑𝑛𝑖=1 (𝑤𝑖 )cot( +

1
𝑙𝑥∘
𝑖

𝑙𝑥•

𝑖

2𝜎(𝑗)
𝜇𝐵𝑠 (𝑥𝑖 )|)

+

1

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
[ • ∑𝑗=1
(|𝜇𝐴𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐵𝑝 (𝑥𝑖 )| +

𝑙𝑥∘

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
∑𝑗=1
(|𝜈𝐴𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐵𝑝 (𝑥𝑖 )| + |𝜈𝐴𝑠 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐵𝑠 (𝑥𝑖 )|)])

where ∨ is a maximum operation.
Proposition 3.4 Let 𝐴, 𝐵 and 𝐶 be three PDT2HFSs. Then, weighted cosine measures
between two PDT2HFSs satisfy the following axioms for 𝑘 = 1 (P1)-(P4:)
(P1) 0 ≤ 𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) ≤ 1 , ∀𝐴, 𝐵 ∈ 𝒟2 (𝑋),
(P2) 𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) = 1 if 𝐴 = 𝐵,
(P3) 𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) = 𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵).
(P4) 𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐶) ≤ 𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) and 𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐶) ≤
𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐵, 𝐶), if 𝐴 ⊆ 𝐵 ⊆ 𝐶.
Proof. (P1) Since the cotangent function has a value in [0,1] and our similarity measure defines
based on cotangent function further, 𝑤𝑖 ∈ [0,1] it is open that 0 ≤ 𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) ≤ 1 for 𝑘 = 1.
(P2)
2𝜎(𝑗)

0, 𝑤𝑖 |𝜈𝐴𝑝

𝐴 = 𝐵,

If
2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐵𝑝

𝜋

2𝜎(𝑗)

2𝜎(𝑗)

𝑤𝑖 |𝜇𝐴𝑝

(𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐵𝑝

2𝜎(𝑗)

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )| = 0, 𝑤𝑖 |𝜈𝐴𝑠

(𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐵𝑠

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 )| = 0, 𝑤𝑖 |𝜇𝐴𝑠

(𝑥𝑖 )| = 0

2𝜎(𝑗)

(𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐵𝑠

for 𝑗 = 1,2, . . . , 𝑙𝑥𝑖

(𝑥𝑖 )| =

and 𝑖 =

1,2, . . . , 𝑛. Since, cot( ) = 1, 𝑃𝐶𝑤𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠𝑘 (𝐴, 𝐵) = 1 for 𝑘 = 1.
4

(P3)We can write as following;
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Similarly,
𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1 (𝐴, 𝐵) =
2𝜎(𝑗)
|𝜇𝐴𝑠 (𝑥𝑖 )

−

1
2𝑛

𝜋

𝜋

4

16 𝑙𝑥

∑𝑛𝑖=1 (𝑤𝑖 )cot( +

2𝜎(𝑗)
𝜇𝐵𝑠 (𝑥𝑖 )|)

+
=

1
𝑙𝑥∘
𝑖
1
2𝑛

1
𝑙𝑥∘
𝑖

𝑙𝑥•

𝑖

𝑙𝑥∘

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
∑𝑗=1
(|𝜈𝐴𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐵𝑝 (𝑥𝑖 )| + |𝜈𝐴𝑠 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐵𝑠 (𝑥𝑖 )|)])
𝜋

𝜋

4

16 𝑙𝑥

∑𝑛𝑖=1 (𝑤𝑖 )cot( +

1

𝑙𝑥•

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
[ • ∑𝑗=1
(|𝜇𝐵𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐴𝑝 (𝑥𝑖 )| + |𝜇𝐵𝑠 (𝑥𝑖 ) −
𝑖

2𝜎(𝑗)
𝜇𝐴𝑠 (𝑥𝑖 )|)

+

1

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
[ • ∑𝑗=1
(|𝜇𝐴𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜇𝐵𝑝 (𝑥𝑖 )| +

𝑙𝑥∘

2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
2𝜎(𝑗)
𝑖
∑𝑗=1
(|𝜈𝐵𝑝 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐴𝑝 (𝑥𝑖 )| + |𝜈𝐵𝑠 (𝑥𝑖 ) − 𝜈𝐴𝑠 (𝑥𝑖 )|)])

= 𝑃𝐶𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1 (𝐵, 𝐴)
(P4) The proof is similar to (P4) of Proposition 4.2.
4 Multi-Criteria Decision Making (MCDM) method for PDT2HFSs
In this section, we propose a Multi-Criteria Decision Making (MCDM) method with an example for 𝑚
alternatives and 𝑛 criteria.
Definition 4.1 Let 𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 } be a reference set. Let 𝐴1 , 𝐴2 , , 𝐴𝑚 be the Pythagorean dual
type-2 hesitant fuzzy sets on 𝑋. Assume that the length of membership and non-membership sets of all
𝐴𝑖 (𝑖 = 1,2, , 𝑚) are equal. An ideal solution of 𝐴1 , 𝐴2 , , 𝐴𝑚 is a Pythagorean dual type-2 hesitant
fuzzy set on 𝑋, denoted by 𝐴∗ , and whose membership and non-membership sets are defined as
𝜎(𝑘)
𝜎(𝑘)
𝜎(𝑘)
𝜎(𝑡)
follows. 𝜇𝐴∗ (𝑥𝑗 ) = 𝑚𝑎𝑥{(𝜇𝐴𝑖 (𝑥𝑗 ), 𝜇𝐴𝑖 (𝑥𝑗 )): 𝑖 = 1,2, , 𝑚} and 𝜈𝐴∗ (𝑥𝑗 ) =
𝑝

𝜎(𝑡)
𝜎(𝑡)
𝑚𝑖𝑛{(𝜈𝐴𝑖 (𝑥𝑗 ), 𝜈𝐴𝑖 (𝑥𝑗 )): 𝑖
𝑝
𝑠

𝑠

= 1,2, , 𝑚} ∀ 𝑗 = 1,2, 𝑛, 𝑘 = 1,2, 𝑙𝑥• 𝑗 , and 𝑡 = 1,2, 𝑙𝑥∘ 𝑗 .

Algorithm 1:
Let 𝑋 = {𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑛 } be a reference set. Let 𝐴1 , 𝐴2 , , 𝐴𝑚 be the Pythagorean dual type-2 hesitant
fuzzy sets on 𝑋. Assume that the length of membership and non-membership sets for some alternatives
𝐴𝑖 (𝑖 = 1,2, , 𝑚) are different. Then we have the following steps to find the rank of alternatives.
Step 1. Input the Pythagorean dual type-2 hesitant fuzzy sets 𝐴1 , 𝐴2 , , 𝐴𝑚 .
Step 2. Compute the extended Pythagorean dual type-2 hesitant fuzzy sets for 𝐴1 , 𝐴2 , , 𝐴𝑚 to equalize
the length of membership and non-membership sets of 𝐴1 , 𝐴2 , , 𝐴𝑚 by using the Optimist Extension
Principle (OEP) or Pessimist Extension Principle (PEP).
Step 3. Compute the ideal solution 𝐴∗ for the extended Pythagorean dual type-2 hesitant fuzzy sets of
𝐴1 , 𝐴2 , , 𝐴𝑚 .
Step 4. Compute the aggregation values 𝐷𝑖 = 𝑃𝐶𝑘 (𝐴, 𝐴∗ ) (𝑖 = 1,2, , 𝑚), where 𝑘 may be any one of
similarity measures 𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1, 𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠2and weighted Similarity measures 𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1, 𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠2.
Step 5. Rank the alternatives according to the aggregation values 𝐷𝑖 (𝑖 = 1,2, , 𝑚).
Example 4.2 Suppose that an investment agency determined to invest cash in any individual of the
following alternatives 𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 , 𝐴4 , and 𝐴5 by way of studying the criteria 𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 , and 𝐶4 under
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the surroundings of Pythagorean dual type-2 hesitant fuzzy set. The selection makers evaluate the
alternatives against each standard and construct a Pythagorean Dual Type-2 Hesitant Fuzzy set for
each alternatives 𝐴𝑖 (𝑖 = 1,2, , 𝑚) as in Table 1. An extended Pythagorean dual type-2 hesitant fuzzy
set has been constructed for each 𝐴𝑖 (𝑖 = 1,2, 𝑚) as in Table 6.2 by applying the optimist extension
principle (OEP). An ideal solution 𝐴∗ for the extended Pythagorean dual type-2 hesitant fuzzy sets 𝐴𝑖
(𝑖 = 1,2, , 𝑚) has been created as in Table 6.2.
Table 1: Pythagorean Dual Type-2 Hesitant Fuzzy sets
𝐶1

𝐶2

𝐴1
{{(0.60,0.35), (0.38,0.80)}, {(0.40,0.50), (0.20,0.30)}}
{{(0.50,0.30), (0.42,0.32)}, {(0.33,0.23), (0.60,0.30)}}
𝐴2

{{(0.21,0.91)}, {(0.25,0.50), (0.20,0.80)}}{{(0.80,0.40), (0.30,0.70)}, {(0.20,0.72), (0.40,0.30), (0.30,0.30
𝐴3
{{(0.85,0.12), (0.24,0.90), (0.30,0.40)}, {(0.35,0.20)}}
{{(0.67,0.10), (0.45,0.61)}, {(0.20,0.15), (0.15,0.50)}}
𝐴4
{{(0.42,0.30)}, {(0.19,0.10), (0.10,0.75)}}{{(0.60,0.20), (0.25,0.61)}, {(0.40,0.20), (0.35,0.20)}}
𝐴5

{{(0.35,0.22), (0.22,0.60), (0.20,0.10)}, {(0.85,0.20),
{{(0.55,0.10), (0.55,0.01)}, {(0.40,0.50), (0.25,0.90), (0.25,0.80
(0.15,0.15)}}
𝐶3

𝐶4

{{(0.65,0.10)}, {(0.31,0.34), (0.20,0.30), (0.20,0.40)}}
{{(0.45,0.20), (0.35,0.55), (0.10,0.10)}, {(0.80,0.10), (0.56,0.10
{{(0.60,0.10)}, {(0.20,0.30), (0.20,0.00), (0.50,0.10),
{{(0.45,0.45), (0.20,0.10)}, {(0.45,0.11), (0.20,0.10)}}
(0.10,0.40)}}
{{(0.60,0.60)}, {(0.20,0.10), (0.15,0.10), (0.60,0.50)
{{(0.30,0.22), (0.14,0.20)}, {(0.50,0.32), (0.40,0.60)}}
, (0.10,0.40)}}

{{(0.60,0.60)}, {(0.10,0.40), (0.01,0.11)}}{{(0.50,0.10), (0.35,0.45), (0.10,0.10)}, {(0.40,0.30), (0.35,0.20
{{(0.60,0.70)}, {(0.55,0.70), (0.20,0.20), (0.40,0.10),
{{(0.47,0.20)}, {(0.33,0.50), (0.25,0.70)}}
(0.24,0.40)}}
Extended Pythagorean Dual Type-2 Hesitant Fuzzy sets by Optimist Extension Principal a new matrix
is constructed.
Table 2: The ideal solution 𝐴∗

+

𝐴

𝐶1

𝐶2
{{(0.80,0.40), (0.55,0.01)},
{{(0.85,0.12), (0.42,0.30), (0.60,0.35)}, {(0.19,0.10), (0.10,0.75)}}
{(0.20,0.15),
(0.15,0.50), (0.15,0.50)}}
𝐶3

𝐶4
{{(0.50,0.10), (0.47,0.20),
{{(0.65,0.10)}, {(0.10,0.40), (0.01,0.11), (0.01,0.11), (0.01,0.11)}}
(0.47,0.20)}, {(0.33,0.50),
(0.20,0.10)}}
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Assume that 𝑊 = (0.19,0.38,0.27,0.16) be a weight vector of criteria. We get the aggregation values
𝐷1 = 0.6560825, 𝐷2 = 0.6139039, 𝐷3 = 0.6707754, 𝐷4 = 0.70499, 𝐷5 = 0.5561453
through
utilizing the weighted cosine Similarity measure 𝑘 = 𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1 defined in Definition 3.8. Hence, the
rank order of options according to the aggregation values 𝐷𝑖 , (𝑖 = 1,2, . . . 𝑚) is 𝐴4 ≻ 𝐴3 ≻ 𝐴1 ≻ 𝐴2 ≻
𝐴5 . Therefore, 𝐴4 and 𝐴5 are the best and worst options respectively consistent with the weighted cosine
Similarity measure 𝑘 = 𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1. Table 3 suggests that the ranking order for the different weighted
and non-weighted Similarity measures.
Table 3: The ranking order for the different Similarity measures

Ranking order
similarity
measure
𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1

Ranking order
Weighted
similarity
measure

𝐴4 ≻ 𝐴3 ≻
𝐴1 ≻ 𝐴2 ≻ 𝐴5

𝑤𝑝𝑑𝑡2ℎ𝑓𝑠1

𝐴4 ≻ 𝐴3 ≻
𝐴1 ≻ 𝐴2 ≻ 𝐴5

From the Table 3, we finish that there is a touch change within the ranking order, but the fine and the
worst alternatives are 𝐴4 and 𝐴5 respectively for all Similarity measures.
5 CONCLUSION
We have proposed the Pythagorean dual type-2 hesitant fuzzy sets (PDT2HFSs), as a natural extension
of dual type-2 hesitant fuzzy sets. We have investigated both the weighted and non-weighted cosine
Similarity measures, and also, the two different sorts of cotangent function-based Similarity measures
on PDT2HFSs.
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ÖZET
MÖ XV. yüzyılın ikinci yarısında Hellas’dan gelen Mikenler, Batı Anadolu ve kıyılara yakın adalar
üzerinde yerleşimler kurmuşlardır. Söz konusu yerleşimciler daha önceleri Minos uygarlığının ileri
karakolları durumundaki Rodos’taki İalysos ve Ionia’daki Miletos gibi yerleri zor kullanarak ele
geçirmişlerdir. MÖ XV. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen bu işgalin ardındaki temel neden ise
muhtemelen Hellas’daki Miken krallıkları ya da beylikleri arasında yaşanan çatışmalardır. MÖ XIV.
yüzyılın ilk yarısında Güneydoğu Ege’deki Miken varlığı, ikinci bir göç dalgasıyla daha da
kuvvetlenmiştir. Rodos adasında aynı dönemde var olan yerleşmelerin artması ve Halikarnassos’daki
Miken mezar kalıntıları bu duruma kanıt teşkil etmektedir.
MÖ XIV. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen göç hareketi ilkinden farklı olarak olasılıkla yeni Miken
saray merkezlerinden birisi tarafından hayata geçirilmiştir. Bölgeye gelen göçmenler anayurtlarındaki
mimari geleneklerini, mutfak alışkanlıklarını ve onunla ilgili günlük kap kacağı, dinlerini ve ölü gömme
adetlerini de beraberlerinde getirmişlerdir. Bu tür materyallerin günümüzde yapılan araştırmalar
sonucunda gün ışığına çıkarılması ile beraber anlaşılmaktadır ki MÖ XIV. ve XIII. yüzyılda Güneydoğu
Ege’de, kuzeyde Samos, güneyde Rodos ve Güneybatı Anadolu’da kuzeyde Miletos ile güneyde
Halikarnossos/Bodrum’u kapsayan bir Miken yerleşim kuşağı bulunmaktaydı. Anadolu’nun batı
kıyılarının daha kuzey bölgelerinde, örneğin Troia’da Miken seramiklerine rastlansa da bunlar
muhtemelen Akdeniz’in diğer bölgelerindeki seramikler gibi bölgeye ticari ilişkiler neticesinde
ulaşmıştır.
Batı Anadolu’da yer alan Miken yerleşimleri hakkındaki en önemli bilgilere Hitit metinleri ve yeni
ortaya çıkarılan Luvi yazıtları vasıtası ile ulaşmaktayız. Bu belgeler sayesinde Batı Anadolu’nun Son
Tunç Çağı politik coğrafyası etraflıca ortaya çıkmaktadır. Mikenler, zamanın büyük imparatorlukları ile
diplomatik ilişkiler içeresindeydiler. Örneğin MÖ 1360’da Firavun II. Amenofis’in elçisi Miken
merkezini ziyaret etmişti; ayrıca doğu komşuları olan Hititler ile de diplomatik yazışmalar
sürdürülmekteydi. Bu yazışmaların amacı, ilgi alanlarının sınırını belirlemek ve birbirlerinin ilgi alanına
girerek ortaya çıkması olası sürtüşmeleri önlemekti. Zaman içerisinde hem Hititler ile diplomatik
ilişkiler içerisinde olan hem de Hititler’in Batı Anadolu’da ki düşmanlarını destekleyen, Ahhiyawa’nın
Anadolu’da yer almadığı artık bilim dünyasında kabul görmüştür.
MÖ XIV. ve XIII. yüzyıllarda geniş bir bölgeye yayılmış olan Mikenlerin Batı Anadolu kıyılarında
yerleşim yerleri kurmuş oldukları filolojik ve arkeolojik verilerin analizleri neticesinde ortaya
çıkmaktadır. Usta gemici ve tüccarlar oldukları anlaşılan Mikenler, Anadolu kıyılarında yer alan
Tenedos, Lesbos, Khios, Rodos ve Kos adalarını ele geçirdikten sonra Batı Anadolu kıyılarında çeşitli
yerleşimler kurmuşlardır. Batı Anadolu’da Mikenlerin bulunduğuna dair en önemli verileri sağlayan
yerleşim yeri ise Hitit metinlerinde zikredilen ve pek çok bilim adamı tarafından klasik dönemdeki
Miletos ile eşleştirilen Millavanda kentidir.
Anahtar Kelimeler: Miken, Ionia, Hitit, Miletos, Kolophon, Halikarnassos.

ABSTRACT
In the second half of the XV century BC, the Mycenaeans from Hellas established settlements in
Western Anatolia and on the islands to the coast. The settlers in question seized places such as Ialysos
in Rhodes and Miletus in Ionia, which were previously outposts of the Minoan civilization, by force.
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The main reason behind this invasion, which took place in the second half of the XV century BC, was
probably the conflicts between the Mycenaean kingdoms or principalities in Hellas. In the first half of
the XIV century BC, the Mycenaean presence in the Southeast Aegean was further strengthened by a
second wave of migration. The increase in the settlements existing in the same period on the island of
Rhodes and the Mycenaean tomb in Halicarnassus are evidence of this situation.
Unlike the first, the migration movement that took place in the first half of the XIV century BC was
probably brought to life one of the new Mycenaean palace centers. Immigrants who came to the region
brought their architectural traditions, culinary habits and related Daily utensils, religions and burial
customs with them in their homeland. With the unearthing of such materials as a result of the researches
made today, it is understood that there was a Mycenaean settlement belt covering Samos in the North,
Rhodes in the South and Miletus in the North and Halicarnassus/Bodrum in the South in the southeastern
Aegean in the XIV and XIII centuries BC. Although Mycenaean ceramics are found in the more northern
parts of the western coast of Anatolia, for example in Troy, they probably reached the region as a result
of commercial relations, as were ceramics from other parts of the Mediterranean.
We reach the most important information about the Mycenaean settlements in Western Anatolia through
Hittite texts and newly discovered Luwian inscriptions. Thanks to these documents, the Late Bronze
Age political geography of Western Anatolia is revealed in detail. The Mycenaeans had diplomatic
relations with the great empires of the time. For example, in 1360 BC, the envoy of Pharaoh Amenophis
II visited the center of Mycenae; in addition, diplomatic correspondence was to define the boundaries
of their interests and to avoid possible frictions by entering each other’s interests. Over time, it has been
widely accepted in the scientific World that Ahhiyawa, who both had diplomatic relations with the
Hittites and supported the enemies of the Hittites in Western Anatolia, was not located in Anatolia.
It emerges as a result of the analysis of the philological and archaeological data that the Mycenaeans,
who spread over a wide region in the XIV and XIII centuries BC, established settlements on the Western
Anatolia coasts. The Mycenaeans, who were understood to be master sailors and traders, established
various settlements on the Western Anatolian coasts after capturing the islands of Tenedos, Lesbos,
Chios, Rhodes and Kos on the Anatolian coast. The settlement that provides the most important data on
the existence of Mycenaeans in Western Anatolia is the city of Millawanda, which is mentioned in the
texts and is matched with Miletus in the classical period by many scholars.
Keywords: Mycean, Ionia, Hittite, Miletus, Colophon, Halicarnassus
GİRİŞ
Batı Anadolu ve bu kıyılara bakan adalar, MÖ XV. yüzyılın ikinci yarısında Hellas’dan gelen ilk Miken
istila dalgasıyla karşılaşmıştır (Niemeier, 2002, s. 294). Bölgeye gelen bu işgalciler daha önceleri
Girit’teki Minos uygarlığının uç dayanak noktaları olan Rodos’taki İalysos ve Ionia’daki Miletos gibi
yerleri zor kullanarak işgal etmişlerdir. MÖ XV. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen bu işgalin
ardındaki temel neden ise muhtemelen Hellas’da rekabet halindeki küçük Miken krallıklar ya da
beylikler arasında yaşanan çatışmalardır (Niemeier, 2002, s. 294). Bölgede var olan krallıklar, Mikenai
benzeri büyük kale ve saray merkezleri oluşturma çabası içindeydiler. Maiyetleri ile beraber bölgeden
sürülmüş olan soylular şanslarını adalarda ve Batı Anadolu kıyılarında aramaya karar verdiler. MÖ XIV.
yüzyılın ilk yarısında Güneydoğu Ege’deki Miken varlığı, yeni ve daha güçlü olan ikinci bir kolonileşme
hareketi ile daha da pekişti (Kirk, 1965, s37). Rodos adasında aynı dönemde var olan yerleşmelerin
artması ya da Halikarnasos- Müsgebi’deki Miken oda mezarları türü buluntular bu duruma kanıt olarak
sunulabilir (Georgiadis, 2003, s. 155; Mansel, 2004, s. 86; Cook, 1962, s. 18).
MÖ XIV. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen göç hareketi ilkinden farklı olarak olasılıkla yeni Miken
saray merkezlerinden birisi tarafından hayata geçirilmiştir. Burada amaç muhtemelen maden açısından
oldukça zengin olan Anadolu’da ticaret için dayanak noktası oluşturmaktı (Brandau and Schickert,
2004, s. 119; Niemeier, 2002, s. 294). Bölgeye gelen göçmenler anayurtlarındaki mimari geleneklerini,
mutfak alışkanlıklarını ve onunla ilgili günlük kap kacağı, dinlerini ve ölü gömme adetlerini de
beraberlerinde getirmişlerdir. Bu tür materyallerin günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda gün
ışığına çıkarılması ile beraber anlaşılmaktadır ki MÖ XIV. ve XIII. yüzyılda Güneydoğu Ege’de,
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kuzeyde Samos, güneyde Rodos ve Güneybatı Anadolu’da kuzeyde Miletos ile güneyde
Halikarnossos/Bodrum’u kapsayan bir Miken yerleşim kuşağı bulunmaktaydı. Bununla beraber
Anadolu’nun batı kıyılarının daha kuzey bölgelerinde, örneğin Troia, Miken seramiklerine rastlansa da
bunlar muhtemelen Akdeniz’in diğer bölgelerindeki seramikler gibi buralara ticaret sonucunda ulaşmış,
olasılıkla bu bölgelerde yerli halkın arasında Miken tacirlerde yaşamışlardır (Mountjoy, 1997, s. 275;
Becks, 2002, s. 90).
Batı Anadolu’da yer alan Miken yerleşimleri hakkındaki en önemli bilgilere Hitit metinleri ve yeni
ortaya çıkarılan Luvi yazıtları vasıtası ile ulaşmaktayız. Bu belgeler sayesinde Batı Anadolu’nun Son
Tunç Çağı politik coğrafyası etraflıca ortaya çıkmaktadır (Starke, 1997, s. 447-487; Hawkins, 1998, s.
1-31). Mikenler, zamanın büyük imparatorlukları ile diplomatik ilişkiler içersindeydiler. Örneğin MÖ
1360’da Firavun II. Amenofis’in elçisi Miken merkezini ziyaret etmişti; ayrıca doğu komşuları olan
Hititlerle’de diplomatik yazışmalar sürüyordu. Bu yazışmaların amacı, ilgi alanlarının sınırını
belirlemek ve birbirlerinin ilgi alanına girerek ortaya çıkabilecek sürtüşmeleri önlemekti; bununla
beraber zaman içerisinde Mikenler Anadolu’nun iç işlerine karışmaya da başlamışlar ve bunun
sonucunda da çatışmalar kaçınılmaz bir hale gelmişti (Brandau and Schickert, 2004, s. 119-120). Zaman
içerisinde hem Hititler ile diplomatik ilişkiler içerisinde olan hem de Hititler’in Batı Anadolu’da ki
düşmanlarını destekleyen, kesin yeri uzun süre tartışma konusu olan Ahhiyawa’nın Anadolu’da yer
almadığı artık bilim dünyasında geniş bir kabul görmüştür. E. Forer’in savunduğu ve Ahhiyawa’nın
Homeros destanlarında anlatılan Akalar, yani Mikenler olabileceği tezi de bilim adamları arasında
giderek daha fazla taraftar bulmaktadır (Forrer, 1924, s. 113-18).
Batı Anadolu’daki Miken yerleşimlerine geçmeden önce cevaplanması gerek bir soru bulunmaktadır.
Miken/Ahhiyawa ülkesi neresidir? Bazı araştırmacılar Ahhiyawa’nın Rodos ya da Kos adasında yer
aldığına inanmaktadırlar (Ünal, 2002, s. 107-121). Bununla beraber bu görüş inandırıcı
görülmemektedir. Bahsedilen adalarda MÖ XIII. yüzyılda Hitit, Mısır, Babil ve Asur hükümdarları ile
eş değerde bir yöneticinin oturmuş olabileceği bir merkez bulunmamaktadır (Karauğuz, 2002, s 200).
Ayrıca adı geçen adaların yüz ölçümü ve bu yüz ölçümüne göre barındırabileceği insan gücü de oldukça
sınırlıdır. Bu sebepten dolayı Ahhiyawa’nın yerleştirilebileceği olası tek bir bölge ise Hellas’dır (Latacz,
2001, s. 285-294).
Merkezi Hellas’da olmakla beraber Ege bölgesinden başka Anadolu’nun güney-batı ve güney kıyılarını
içine alan bir Miken krallığının varlığı henüz tam olarak saptanmamıştır. Bununla beraber MÖ XIV. ve
XIII. yüzyıllarda geniş bir bölgeye yayılmış olan Mikenler’in özellikle Batı Anadolu kıyılarında
yerleşim yerleri kurmuş oldukları filolojik ve arkeolojik verilerle beraber yavaş yavaş gün ışığına
çıkmaktadır (Mansel, 2004, s. 83). Usta gemici ve tüccarlar oldukları anlaşılan Mikenler Anadolu
kıyılarında yer alan Tenedos, Lesbos, Khios, Rodos ve Kos adalarını ele geçirdikten sonra Batı Anadolu
kıyılarında çeşitli yerleşimler kurmuşlardır. Bununla beraber Batı Anadolu’da Mikenler’in bulunduğuna
dair en önemli verileri sağlayan yerleşim yeri ise Hitit metinlerinde zikredilen ve pek çok bilim adamı
tarafından klasik dönemdeki Miletos ile eşleştirilen Millavanda kentidir.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Bronz çağı Millavanda/Miletos’un Ege ve Anadolu arasındaki eşsiz konumu sayesinde bu iki kültürün
iletişim kurdukları bir istasyon görevi üstlenmesinin yanında Ahhiyawa için Batı Anadolu’da köprübaşı
işlevi de görmüştür. Bölge günümüzde Latmos körfezi ile Bodrum yarımadası arasına
yerleştirilmektedir. Bu bölge Batı Anadolu’daki Miken yerleşimlerinin neredeyse tamamının bulunduğu
bir bölge olup, buranın da merkezi Millavanda ya da artık bilim dünyasının neredeyse tamamının kabul
ettiği Miletos kentidir.
Klasik çağ Miletos’unun Bronz Çağındaki karşılığının Millavanda olduğunu gösteren pek çok kanıt
bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi –nda-/-nta- veya –wandi-/-wanta- son eklerinin tipik Hitit/Luvi
son ekleri olmasıdır. Milla- kökü eklendiğinde bu Hitit formundaki Millavanda’yı oluşturur (Bryce,
1986, s. 1-10). Bununla beraber söylenceye göre Miletos’un adı Girit’ten alınmıştır; yani bu ad Minos
kökenlidir. Görüldüğü üzere Millatos/Millavanda adları Minos kökenli adın Mikenceye ve Luvi/Hitit
diline ayrı ayrı uyarlanmış şekilleridir (Alexiou, 1991, s. 47, 74). Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak
Miletos/Millavanda ile Thebai arasındaki bağlantı, Thebai’de bulunmuş olan Linear B tabletleri vasıtası
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ile de sağlanmaktadır. Bu tabletlerde ismi zikredilmeyen yalnız kült işleri ile ilgili olduğu sanılan bir
adamdan bahsedilir ve bu kişi de sarayda önemli bir konumda yer almaktadır (Deger-Jalkotzy and
Lemos, 2006, s. 451).
Hitit metinlerinde Ahhiyawa ismi Tawagalawa Metni, Milawanda Mektubu, Madduwatta’nın Suçları
Metni, Amurru Antlaşması, Bo 5316 (Sınırlar Listesi) gibi metinlerde zikredilmektedir. Ahhiyawa
kelimesi Hitit metinlerinde ilk olarak I. Arnuvanda zamanında kaleme alınmış olan ve “Madduvatta
metni” olarak bilinen bir mektupta geçmektedir. Metinden anlaşıldığı kadarıyla daha II. Tuthaliya
döneminde, Madduvatta adlı kurnaz ve acımasız bir vasal kral, büyük huzursuzluk yaratmıştır (Brandau
and Schickert, 2004, s. 119; Niemeier, 2002, s. 135). Metinde, II. Tuthaliya döneminde yapılan bağlılık
yeminin bozulmasından yakınılmaktadır. Madduvatta metninde Akhalı olduğu anlaşılan Attarsiya’nın
en az iki kez Hitit uyruğu olan Madduvatta’ya saldırdığı anlaşılmaktadır. Bunun üzerine Hititler
Madduvatta’ya yardıma gitmişlerdir. Ancak Madduvatta bu yardıma karşın zaman içinde Attarsiya ile
ittifak kurarak, Hititler’in ilgi alanına giren Alasiya (Kıbrıs) adasına sefer düzenlemiştir (Macqueen,
1999, s. 49). Madduvatta metninde bahsedilen Attarsiya adı muhtemelen Grekçe’deki Atreus adının
Luviceye uyarlanmış halidir. Bu kişi MÖ 1400’lü yıllarda Hellas’dan Batı Anadolu kıyılarına yerleşmiş
bir Miken soylusudur(Niemeier, 2002, s. 295). Yüzden fazla savaş arabası olan ve denizden de
gelmediği anlaşılan Attarsiya’nın Güneybatı Anadolu’da yer alan bir Miken yerleşimi üzerinden
saldırılar düzenlediği anlaşılmaktadır. MÖ XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Miken varlığının
arkeolojik verilerle saptandığı ve dönem için oldukça büyük boyuttaki tek yerleşim yeri
Miletos/Millavanda’dır. Bu sebeple Attarsiya’nın hâkimiyeti altındaki yerleşimin Millavanda olması
oldukça yüksek bir ihtimaldir. 1991 yılında Hattuşa’da bulunan bir tunç kılıcın üzerinde II. Tuthaliya’ya
ait olan bir adak yazısının bulunması ve söz konusu kılıcın Miken kılıç tipini yansıtması bu kılıcın
muhtemelen ya Batı Anadolu’da üretildiğini ya da Ahhiyawalı bir savaşçıya ait olduğunu
göstermektedir (Niemeier, 2002, s. 295; Ünal, 2002, 113). Bahsedilen buluntuya paralellik oluşturan
diğer bir malzeme ise yine Hattuşa’da bulunmuş olan bezekli bir çanak parçasıdır. Bahsedilen parça
üzerinde Hititli olmayan bir asker betimlenmiştir. Özellikle savaşçının miğferi incelendiğinde
Minos/Miken tipinde bir miğfer olduğu görülmektedir (Bittael, 1976, s. 9-14; Macqueen, 1999, s. 69;
Dinçol, 1982, s. 66). Bu durumda hem tarihsel hem de arkeolojik verilerin ışığında Ahhiyawa/Miken
izlerinin Batı Anadolu’da MÖ XV. yüzyılın ikinci yarısında görülmeye başlandığı görülmektedir.
Uzun bir suskunluk döneminin ardından Hitit metinlerinde Ahhiyawa adı ikinci kez II. Murşili’nin
hâkimiyet dönemi içerisinde geçer. II. Murşili’nin üçüncü hâkimiyet yılında güneydoğu rotasını
savunmak için acil eylem gerekliliği yoktu. Kargamış’ın silahlı kuvvetleri ile desteklenen tampon devlet
Mitanni, Asur’un saldırgan emellerini engelleyebilir durumdaydı. Bir zaaf döneminden çıkmakta olan
Mısır ise, etki alanını Kuzey Suriye’ye genişletmek konusunda gönülsüz davranıyordu. Böylece Murşili
kuzeybatı rotasına yönelebildi. Babasının krallık süresinin sonlarında sorun yaratan Millavanda, Hitit
komutanları Gulla ve Malazidi vasıtası ile çabucak yenildi (Macqueen, 1999, s. 51). Bu durum
Arzava’nın Millavanda ya da Millavanda kralı ile dolayısı ile Ahhiyawa kralı ile ittifak içinde olduğunu
göstermektedir. Millavanda’nın Hititler tarafından tahribi arkeolojik açıdan Miletos’daki Miken
yerleşme katının kalıntıları üzerinde yer alan 30 cm kalınlığındaki bir yangın tabakasının bulunması ile
kanıtlanmaktadır (Greaves, 2002, s. 70). Aynı yıl Murşili Arzava ülkeleri üzerine oldukça başarılı bir
saldırı düzenledi. Bu saldırının sonucunda Arzava, hanedanın muhtemelen Hitit yanlısı bir üyesine ödül
olarak verilirken, Mira, Hapalla ve Seha Nehri Ülkesi ayrıntılı anlaşmalarla Hitit ülkesine bağlandı
(Singer, 1983, s. 205-217). Arzava kralı Uhhazidi ise “denizde bir adaya” muhtemelen Ahhiyawa’ya
kaçmıştır. İfade edilen adaların Rodos ya da Kos olması ihtimali oldukça yüksektir (Karauğuz, 2002, s.
111). Bu dönemde Millavanda konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bununla beraber kentin
Hititlere bağlandığı konusunda herhangi bir belge bulunmaması, söz konusu kentin kısa bir süre sonra
tekrar Ahhiyawa’nın hâkimiyetine geçtiği kanısını güçlendirmektedir (Niemeier, 2002, s. 295).
MÖ XIII. yüzyılda Arzava’nın Ahhiyawa’ya kaçan kralı Uhhazidi’nin torunu olan Piyamaradu’nun adı
Ahhiyawa ile Hititler arasındaki ilişkilerde ön plana çıkmaktadır. Murşili’nin hâkimiyetinin son
yıllarında kuzeybatıda, Ahhiyawa ile yakınlaşan asi uyruk Millavandalı Piyamaradu’dan kaynaklanan
bazı sorunlar yaşanmaktaydı. Artan Mısır tehdidi ile uğraşan Murşili, Millavanda’ya bir heyet gönderip,
Ahhiyawa denetimindeki bir bölgeye sığınan Piyamaradu’nun iadesini istemekle yetindi. Muhtemelen
bu isteği yerine getirildi ve Piyamaradu bağlılık sözü vererek tekrar tahtına kavuştu(Macqueen, 1968, s.
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18). Muvattali döneminde güneydeki tehdidin artması, batıda sorun kalmamasını daha da gerekli
kılıyordu. Ancak Arzava huzursuzdu ve kuzeybatıda Piyamaradu yine başına buyruk davranışlarını
sürdürüyordu. Bu sebeple hızlı bir batı seferi gerekli hale gelmişti. Ayrıntıları tam olarak bilinmese de
sefer başarı ile sonuçlandı (Akurgal, 2005, s. 88). III. Hattuşili’nin Ahhiyawa kralına yazdığı
“Tawagalawa mektubu”ndan öğrenildiğine göre, Piyamaradu’nun üstlendiği şehir Millavanda’dır.
Mektupta Ahhiyawa kralının, Piyamaradu’nun düşmanca saldırılarını önlemeye ve isyancının Hitit
Büyük Kralı ile doğrudan pazarlığa oturmaya özendirilmesi amaçlanmaktadır. Bununla beraber
belirtilen amaca ulaşılıp ulaşılamadığı kesin olarak belli değildir. Ancak Hattuşa’nın Ahhiyawa ile iyi
ilişkiler içerisinde olmayı amaçladığı görülmektedir (Niemeier, 2002, s. 295).
Millavanda’dan son olarak IV. Tuthaliya döneminde Batı Anadolulu bir yöneticiye yazılan ve içeriğinde
Millavanda’daki durumun da aktarıldığı “Millavanda mektubu”nda söz edilmektedir. Mektubu alan
kişinin kimliği belli değildir. Bununla beraber mektubun Ahhiyawa temsilcisine yazıldığını ileri süren
bazı bilim adamları, bu durumda Millavanda’daki Ahhiyawa hâkimiyetinin Hititlere geçtiğine
inanmaktadırlar (Niemeier, 2002, s. 295). Hititler’in Millavanda’yı ele geçirmesi sebebiyle Ahhiyawa,
Batı Anadolu’daki en önemli üssünü kaybetmiştir. Bu sebeple Ahhiyawa, IV. Tuthaliya döneminde
Hititler açısından Büyük Krallık statüsünü kaybetmiştir (Karauğus, 2002, s. 200).
Hititler’in Millavanda’yı ele geçirmelerinde kısa bir süre sonra meydana gelen Deniz Kavimleri Göçü
sonrasında hem Hititler hem de Mikenler ve onların Batı Anadolu’daki hâkimiyetinin bir uzantısı olan
Millavanda ortadan kalkmıştır.
Hellas’tan Batı Anadolu kıyılarına doğru yapılan ilk göçlerin MÖ XV. yüzyıla değin uzandığı daha önce
ifade edilmişti. Bu tarihlerde Hellas bir takım feodal beylikler biçiminde yaşayan Mikenler tarafından
iskân edilmişti. MÖ 1380’de Minos’u ele geçiren Mikenler, bu tarihten başlayarak MÖ 1300 yılına
kadar Doğu ve Batı Akdeniz’de rakip kabul etmez bir üstünlük sağlamışlardı. Bununla beraber bu durum
uzun sürmedi. MÖ XIII. yüzyılda Mikenler Doğu Akdeniz’deki üstünlüklerini yitirmeye başlayan
Mikenler oldukça zor bir durumla karşılaştılar. MÖ XIII. yüzyıl ortalarında Batı Anadolu’daki Hitit
egemenliğinin zayıflamasından yararlanan Mikenler, MÖ XV. yüzyıl başlarından beri ufak çapta ticari
ilişkiler kurmaya başladıkları Anadolu kıyılarına daha büyük bir istekle gelmeye başladılar. Troia
savaşının nedenlerinden biri de ticari üstünlüklerini yitiren Mikenleri’in Boğazlara yerleşme arzusuydu
(Sevin, 1982, s. 210). Aynı tarihlerde Batı Anadolu’da pek çok Miken yerleşimi kuruldu. Bunlardan en
önemlisi olan Millavanda’ya daha önce değinilmişti. Batı Anadolu’da yer alan bir diğer Miken yerleşimi
ise Ephesos’dur. Ephesos’da Selçuk Kalesi yakınında Miken seramiklerini kapsayan bir mezarın
bulunmuş olması Ephesos’un Hitit çivi yazılı metinlerinde Arzava krallığının önemli bir kıyı şehri
olarak gösterilen Apasa/Aspasa ile bir olduğunu muhtemel kılmaktadır (Greaves, 2002, s. 70). Yine bu
döneme ait Miken yerleşimlerinden bir başkası ise, Kolofon’dur. Burada Miken tarzında bir kubbeli
mezar bulunmuş olması bu bölgedeki Miken varlığına işaret etmektedir (Bridges, 1974, s. 264-66;
Mansel, 2004, s. 84-85). Her ne kadar Ionia’da yer almasa da Batı Anadolu kıyılarında yer alan ve Miken
dönemine ait arkeolojik bulgular veren diğer bir yerleşim yeri ise Sardeis’tir. Sardeis’in alt tabakalarında
Geç Hellas III C türü Miken seramik parçaları bulunmuştur. Bununla beraber adı geçen yerleşimin bir
Miken yerleşimi olduğunu gösteren çok fazla veri yoktur. Kentte çıkan seramiklerin ise Troia
savaşlarından Hellas’a dönen Miken çapulcularına ait olması daha yüksek bir ihtimaldir (Sevin, 1982,
s. 279).
SONUÇ
Yazılı kaynaklara ek olarak arkeolojik verilerin sağlamış olduğu bilgiler doğrultusunda Mikenler’in MÖ
XV. yüzyıldan itibaren Batı Anadolu kıyılarına yerleşmek suretiyle bölgede irili ufaklı pek çok yerleşim
yeri kurduğu ortaya çıkartılmıştır. Özellikle II. Tuthaliya, II. Murşili, Muvatalli, III. Hattuşili ve IV.
Tuthaliya dönemine ait metinler vasıtasıyla Mikenlerin Batı Anadolu’da kurdukları yerleşimler
hakkında önemli bilgilere ulaşılmaktadır. Bununla beraber Hattuşa merkezli Hitit Krallığı, Miken
varlığının iç bölgelere ulaşmasını engellemiştir. Mikenler tarafından Batı Anadolu’da kurulan en önemli
yerleşim Hitit metinlerinde Millavanda ismiyle zikredilen Miletos kentidir. Hitit dönemine ait yazılı
kaynaklar yanında ortaya çıkartılan arkeolojik buluntular da Millavanda’nın Batı Anadolu’daki en
önemli Miken yerleşimi olduğunu ortaya koymaktadır. Millavanda’ya ek olarak Ionia bölgesinde yer

FULL TEXTS BOOK

28

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

alan Kolophon ve Ephesos’da da Miken varlığını doğrulayan buluntulara ortaya çıkartılmıştır.
Bölgedeki Miken varlığı MÖ 1200 dolaylarında meydana gelen Deniz Kavimleri Göçü hareketi
sonrasında ortadan kalkmıştır.
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ÖZET
Samipaşazâde Sezai, Tanzimat Dönemi’nin ikinci kuşağına mensup önemli roman ve hikâye
yazarlarındandır. Halit Ziya Uşaklıgil ise Servet-i Fünûn Dönemi’nin önemli hikâye ve
romancılarındandır Tenkidini ve mukayesesini yapacağımız Samipaşazâde Sezai’nin Küçük Şeyler
(1891) adlı hikâye kitabındaki “Pandomima” adlı hikâyesi ile Halit Ziya Uşaklıgil’in Solgun Demet
(1901) adlı kitabındaki “Mösyö Kanguru” adlı hikâyesi farklı dönemlerde yazılmış olmalarına rağmen
aralarındaki önemli benzerlikler göze çarpar. Farklı edebi anlayışa mensup iki sanatçının aynı duyuşla
bu iki hikâyede ele aldığı konuların yakınlığı dikkat çekicidir. Halit Ziya, Küçük Şeyler’in üzerindeki
etkisini şu şekilde dile getirmiştir: “Küçük Şeyler beni çıldırttı. Sanat heyecanlarımın içinde bu kitaptan
duyduğum zevke ve neşâta yetişebilecek bir tahassüs bilmiyorum. Bu, bana yeni bir ufuk, memleketin
nesir ve sanat semasında vaatlerle dolu parlak bir maşrık göstermiş oldu.” İşte yazımızda bu iki önemli
yazarın iki farklı hikâyesini temel alarak onların bu konudaki düşüncelerini yorumlamaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: . Halit Ziya Uşaklıgil, Samipaşazâde Sezai, Türk Hikâyesi, Mukayese, Tenkid.

ABSTRACT
Samipasazade Sezai is a notable figure among second generation Tanzimat Period novelists. Halit Ziya
Usakligil, on the other hand, is another remarkable storyteller from the Serveti Funun Period. Although
they belong to different time periods, significant similarities are observed between Samipasazade
Sezai’s story titled Pandomima from his novel Kucuk Seyler (1891) and Halit Ziya Usakligil’s Mosyo
Kanguru from Solgun Demet (1901). These two artists with different literary styles handling similar
topics in these two stories is striking indeed. Halit Ziya said the following on the effect Kucuk Seyler
left him with: “Kucuk Seyler maddens me. I don’t know of another art piece that could compare to the
pleasure and joy I derive from this book. It handed me a new horizon, and showed me a promising
direction to our nation’s artistry.” We will base our discussion on these two stories in an attempt to
dissect the writers’ thoughts on the matters handled within them.
Key Words: Halit Ziya Uşaklıgil, Samipaşazâde Sezai, Turkish Story, Comparative, Criticism.
Samipaşazâde Sezai’nin Hikâyeciliği
Türk edebiyatında Tanzimat Dönemi’nin ikinci kuşağında yer alan Sâmipaşazâde Sezai, kendi
döneminin yazarları arasında en seçkin eserler vermiş ve özellikle “Küçük Hikâyeleri” ile dikkat çekmiş
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bir yazardır. Sergüzeşt1 romanıyla devrinin en çok dikkat çeken yazarı olan Sâmipaşazâde Sezai; tiyatro,
hâtıra, seyahat eserleriyle de bilinmektedir. Edebiyat tarihçilerinin de belirttiği gibi, ilk dönem
romancılığının gerisinde kalan hikâyeleri daha sonra öne çıkmış ve devrin edebiyat çevrelerinde
hikâyeleri daha çok konuşulmuştur. Hikâyelerinde Türkçesi yapı bakımından son derece sağlam ve
etkilidir. Hikâyelerine modern kimlik ve tarz kazandırmak için azami gayret göstermiştir. 2
Modern Türk hikâyesinin Samipaşazâde Sezai’nin Küçük Şeyler3 kitabındaki hikâyelerle başladığını
söyleyebiliriz. Bu eserinde, kendi ifadesiyle “küçük insanların” sıradan olaylar çevresindeki küçük,
önemsiz, derinliksiz görülen hayatlarından ayrıntılar ve kesitler yer almaktadır. Bu çalışmamızda
değerlendirdiğimiz Pandomima hikâyesi dâhil bütün hikâyelerinde kendi kaygıları, kendi özlemleri,
kendi problemleri içinde yaşayan küçük insanların dünyasını gerçekçi bir üslupla yazmıştır. Türk
edebiyatı tarihinde ilk büyük üslupçu ve hikâyeci olarak da kabul görür. Tanzimat’tan sonra ortaya çıkan
Batı edebiyatını benimsemiş ve yeni edebiyata muhalif görüşlerin karşısında olmuştur. Millî Edebiyat
akımının gelişme gösterdiği dönemde ise onların gündeme getirdiği Türk dilinin sadeleşmesi fikrini
desteklemiştir.
Türk edebiyatında modern hikâyeciliğin öncüsü sayılan Sâmipaşazâde Sezai; edebiyat tarihimiz
içerisinde hikâyelerinde geleneksel anlatılara, tesadüflere, doğaüstü olaylara yer vermeyen ve
realist/gerçekçi hikâyeciliği tercih eden "ilk modern hikâyeci" olarak yerini almıştır. Daha çok "Sanat
için sanat" anlayışıyla eserler vermiştir. Hikâyelerinde genellikle “Realizm” akımının etkisinde kalmış
ve bunu severek tercih etmiştir. Hikâyelerinde halkın içinden yetişen kahramanları tercih eden yazar,
onlara daha çok kendi dilleri, çevreleri ve günlük hayatlarıyla seslenir.
Sâmipaşazâde hikâyede Realizm akımın temsilcilerinden olmasına rağmen tasvirlerine şahsi
duygularını katmak suretiyle Romantizmden de tamamen kopamadığı görülür. Özellikle realist tasvirleri
dolayısıyla devrinde bir çığır açan hikâyeleri, Servet-i Fünûn yazarları üzerinde büyük ölçüde etkili
olmuştur. Onun bu etkisi gerek devrinde gerekse daha sonraki yıllarda takdirle karşılanmıştır (Kerman,
2007: 77-79).
Türk edebiyat tarihçisi ve araştırmacısı Fevziye Abdullah Tansel’e göre Sâmipaşazâde Sezai'nin küçük
hikâyelerinde vakalar ve teferruat maharetle seçilmiş ve tertip edilmiştir. Onda vak'aların tabiî seyri
neticeyi hazırlar. Hikâyeleri genellikle üçüncü şahıs ağzından nakledilir. Bazılarında ise, olaylar
kahramanların dilinden verilirken onların kanaatlerine de yer verilir. Edebiyat tarihimizin Tanzimat'tan
sonraki yazarları arasında ona şöhret kazandıran tiyatro, şiir, musahabe/söyleşi, seyahat notları ve hâtıra
türü eserleri değil; asıl küçük hikâyeleridir. Hemen her bakımdan mükemmel olan bu küçük hikâyeler
edebiyatımızda ilk seçkin örneklerdir ve kendinden sonraki neslin küçük hikâye yazarlarına da yol
açmıştır (Tansel, 1958: 1-30).
Samipaşazâde’nin “Küçük Şeyler”ini, Nihat Sami Banarlı, “Realist Fransız edebiyatının tesirinde
yazılmış Avrupa tipi küçük hikâye” olarak tanımlar. Onun edebî değerini kaliteli bulmadığını; ancak
teknik bakımından iyi hikâyeler olduğunu belirtir (Banarlı, 1983: 950). Ahmet Hamdi Tanpınar ise,
Samipaşazâde’nin “Küçük Hikâyeler”i hakkında pek ayrıntıya girmeden genel olarak değerlendirir.
Tanpınar, Batılı edebî türün ilk örneklerinden olduğunu belirtir. Eksikliklerinin olduğunu söyler; fakat
eksiklikleri hakkındaki görüşlerini yazmamıştır. Ondan “Türk hikâyesinin yürüyüşünü beğenmeyen ve
meşhur mukaddimesiyle âdeta realizmin esaslarını anlatan” bir yazar olarak söz eder (Tanpınar, 1983:
950). Bir hikâye yazarı olan Selim İleri’nin görüşleri ise daha farklıdır. Selim İleri, onun hikâyelerini,
“Öyküyü andıran ustalıklı ürünler” diye tanımlar ve bu konuda şu ifadeleri kullanır: “Bu yapıtın
ürünlerinden ‘Pandomima’, benim o güne kadar görebildiğim örneklerin hepsinden üstün. Artık
doğaötesi güçler, rastlantılar ayıklanmıştır öyküden. ‘Pandomima’ yalın bir çizgide gelişir, karşılıksız
kalan bir aşkı anlatır yalnızca. Uzaktan uzağa ruhsal sarsıntılara, kişilik çözümlemesine rastlarız bu
öyküde.” (İleri, 1975: 4).

Sâmipaşazâde Sezai, Sergüzeşt, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2019.
Fevziye Abdullah, “Samipaşazâde Sezai”, dergipark.gov.tr (Erişim Tarihi: 05.05.2022).
3 Sâmipaşazâde Sezai, Küçük Şeyler, Anonim Yayıncılık, İstanbul 2017.
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Bu üç yazarın tespitlerinden şu sonucu çıkarmamız mümkündür: Samipaşazade, Batılı hikâye türünü
temel almasına rağmen eksiklikleri vardır. Kendinden önceki neslin hikâyelerini beğenmediği ve Batılı
hikâye tarzını da örnek alarak Türk hikâyeciliğine realist çizgide bir yenilik getirdiği söylenebilir.
Berna Moran’ın, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri adlı kitabında yer alan görüşlerine göre Batı
edebiyatında gelişen gerçekçilik ve doğalcılık arasındaki fark bu konuda bazı tartışmalara neden
olmuştur. Batı edebiyatı bağlamında Samipaşazâde’yi Realist olarak tanımlayanlar olduğu gibi onu
Romantizmin etkisinde olduğunu belirtenler var. Bu değerlendirmeler, daha çok Batı edebiyatındaki
Realizm ve Romantizmin arasındaki sınırlara bakış açısından kaynaklanmaktadır (Moran, 2019: 40).
Birçok yazarın ortak görüşünü incelediğimizde ve yazarın hikâyeciliği hakkında yazılan incelemeler ve
değerlendirmelerin ortak görüşüne bakıldığında ve Fransa’da doğalcılığı savunan yazarlar içinde yer
alan Alphonse Daudet’den çeviriler yaptığı göz önüne alınırsa; Samipaşazâde’nin Realizme bağlı
olduğu ve Daudet’ye, Fransız hikâyeciliğine ve Realizmine ilgisinin olduğunu söylemek mümkündür.
Halit Ziya Uşaklıgil’in Hikâyeciliği
Halit Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünûn Dönemi’nin en büyük yazarlarından ve hikâyecilerinden biridir.
Türk hikâyeciğini ilk başlatan olmamakla birlikte; hikâyelerindeki teknik, üslûp, hikâye kahramanları
ve işlediği konularla hikâye türünde büyük ilerlemelere vesile olmuştur.
Halit Ziya’nın hikâyelerinde ele aldığı konular toplumsal ve bireysel olmak üzere iki başlıkta toplanır.
“Mösyö Kanguru” adlı hikâye, bir bedeni arızanın sebep olduğu psikolojik etkiler ve hayal kırıklıkları
olduğu için bireysel konulu hikâyelerinden biridir.
Yazarın hikâyelerinde çeşitli vakalar vardır. Bu vakalar bazen kronolojik bazen geriye dönük
ilerlemekle birlikte hareket ögesi bazen yoğun bazen durgundur. Çirkin bir soytarının hayatını ve ruh
halini anlatan “Mösyö Kanguru” hikâyesi sirkte geçen kısımları hariç durgundur. Bu hikâyede olanlar
daha çok başkahramanın zihninde cereyan eder. Yazarın, kurgusu sağlam hikâyeleri olmakla birlikte
zayıf hikâyeleri de vardır. Bu hikâyenin kurgusunun ortaya çıkmasıyla ilgili bir tek etken yoktur.
Yazar, bu hikâyeyi kurgulayışından Kırk Yıl adlı anı kitabında farklı tarihlerde iki farklı şekilde
bahsetmektedir. Bunlardan biri, Tevfik Fikret’le Servet-i Fünûn’u çıkardıkları yıllarda bir ramazan
akşamı Şehzadebaşı’nda salaş bir cambazhaneye gitmeleri ve bundan esinlendiği bir anısıdır. Diğeri ise,
bu anıdan bir yıl önce Mehmet Rauf’la gittiği bir operadan esinlendiği bir hatırasıdır. Her halükarda bu
bize hikâyenin yazılışı ile ilgili tek bir sebep olmadığını, kendi hayal dünyasıyla birlikte meydana
geldiğini düşündürüyor (Uşaklıgil: 2014: 725).
Halit Ziya, hikâyelerinin bir kısmında resim, tiyatro, müzik, dans vb. disiplinlerden istifade etmiştir. Bu
hikâyede ise daha çok bir sirk çevresinde gösteri sanatının disiplinini ve detaylarını görüyoruz.
Yazarın hikâyelerinin şahıs kadrosu ve kendisi arasında sıkı bir bağ vardır. Hikâyedeki kahramanların
çoğu karakter özelliği gösterir. Yazar, hikâyesinde büyük bir titizlikle ve iyi bir gözlemle insanları ve
insan davranışlarını hikâyelerine yansıtmıştır. Mösyö Kanguru’nun ruh hâli ve hayatına yansıyan
dışavurumları, bunun güzel örneklerindendir. Berna Moran, sanatçının eserlerindeki bu başarıyı onun
realist gözlemlerine bağlar: “Uşaklıgil’in Balzac, Zola ve Flaubert gibi gerçekçilerden öğrendiği bir şey
vardı: Karakterlerin kişilikleriyle olaylar arasındaki nedensellik bağı” (Moran, 2019: 91).
Yazarın şahıs kadrosunda Türklerden başka yabancılar da vardır. Fransız, Arap, İtalyan, İngiliz ve
İsviçreli… Fransızların bu kadronun başında geldiği görülür. Bu hikâyede de çirkin soytarımız Paris’te
yaşayan bir Fransız’dır ve hikâyenin kahramanları baştan sona bu millete aittir. Hikâyelerinde çeşitli
sosyal sınıfa mensup kişilerin görüldüğü de dikkatten kaçmaz. Yazar hikâyesinde, ruh hali karmaşık
olan yalnız ve zavallı bir soytarıyı seçmiştir.
Şahıs kadrosu gibi mekân da yazarın hikâyelerinde çeşitlilik gösterir. Bu hikâye yurt dışında, Fransa’nın
Paris şehrinde geçmektedir. Başkahramanın bu şehirdeki mekânı ise çalıştığı işyeri olan bir sirktir.
Halit Ziya’nın hikâyelerinde zaman unsuruna mekân kadar önem vermediği görülür. Yazar genellikle
kendi yaşadığı zamanı anlatır. Bu hikâyelerde zamanı sezmek için dönemin kıyafetleri, eğlenceleri,
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gelenek ve görenekleri, insanlar arasındaki ilişkiler, yer isimleri gibi sosyolojik ögelere bakılabilir.
“Mösyö Kanguru” hikâyesi de kendi zamanlarının Paris’idir.
Halit Ziya’nın hikâyelerinin sonu genellikle hazin biter. Bu durum, Servet-i Fünûncuların düşünce
olarak karamsar olmalarıyla izah edilebilir.4 Burada da başkahramanın geri dönüşü olmayan büyük bir
hatası ile hazin bir şekilde hikâye sonlanır.
Halit Ziya’nın en çok eleştirildiği husus olan ağır dil, bu hikâyede oldukça süslü ve uzun cümlelerden
oluşur. Yazarın hikâyelerinde dili kullanışı sanatkârane ve zengindir. Bilindiği gibi Türk edebiyatında
üslûp sahibi olan yazarın hayal yüklü uzun cümleleri meşhurdur. “Mösyö Kanguru” bu açıdan bazı
eleştiriler almıştır. Ancak dilimizin gelişmesine bu uzun cümlelerin katkısının olduğu da
unutulmamalıdır. Bu konuda ünlü romancımız olan Peyami Safa’nın şu tespiti önemlidir: “Halit Ziya
Uşaklıgil düşünme idmanından mahrum, küçük hamleli zekâlara uzun görünen cümleleriyle, Türk
romanına en muhtaç olduğu kıymeti yani tahlili düşünceyi getirmiştir" (Safa, 1999: 146).
Bazı eleştirilere rağmen Türk hikâyeciliğinin gelişmesine büyük katkısı olan Halit Ziya, kendinden önce
başlayan hikâye türüne yeni bir ivme kazandırıp geliştirmiş ve birçok sanatçıda olumlu etkiler
bırakmıştır. Tüm bu yönleriyle yazarın sadece kendi dönemini değil; sonraki nesli de etkileyerek modern
Türk hikâyesine ciddi katkıları olmuştur. Realist yanı ağır basan yazarın, iyi bir gözleme ve pürüzsüz
bir üslûba sahip olduğunu da belirtmek gerekir. Uşaklıgil, hikâyelerinde kahramanların psikolojik
durumlarını vermeyi de ihmal etmemiştir.
Paskal’ın Üzücü Hikâyesi
Samipaşazâde’nin Küçük Şeyler adlı kitabındaki “Pandomima” hikâyesinde, İstanbul-Haseki’de
yaşayan ve bir pandomim sanatçısı olan Paskal’ın üzücü hayatı anlatılır. Haseki taraflarında çıkmaz ve
ıssız bir sokakta hizmetçisiyle yaşayan Paskal, otuz üç yaşında, şişman, kısa bacaklı, zor hareket eden,
kurbağa bakışlı, çirkin bir adamdır. Yeni Bahçe’de, sur kalıntılarının olduğu yerde, ince tahtalarla
kurulmuş, yıkılmaması için etrafına destekler vurulmuş tiyatrosunda her cuma ve pazar,
hokkabazlıklarını sergilemektedir. Burada hünerleriyle müşterilerini güldürür ve iltifatlarını kazanırdı.
Bir Cuma günü bohçasını yanına alarak tiyatroya gider. Bohçasını açıp hep aynı olan beyaz külahını
giyer, yüzünü unla ve alt göz kapaklarını kırmızıya boyadıktan sonra kahkahalarla sahneye çıkar.
Kılıktan kılığa giren Paskal’ın, izleyenleri asıl gülmekten bayıltan şey, oyunda bir kadına âşıklık rolü
yaptıktan sonra aşkının ilanı için dilini çıkarması hareketidir. “Seyirci: ‘Paskal’ın dilini çıkarması yok
mu? İnsan buna gülmekten bayılır!’ diyordu” (Samipaşazâde, 2017: 60).
Paskal’ın seyircileri arasında, sahneye yakın bir yerdeki locada, bir genç kız gelerek yaşlı annesiyle onu
izler. Samimi, masum, çocukça gülüşleriyle, elemlerle dolu hayata teselliler veren Eftelya adında, yirmi
yaşındaki bu kız, tiyatroya ihtiyar annesiyle beraber sürekli gelmektedir. Genç kızın samimiyetle oyuna
kendini vermesi, küçücük pembe dudaklarındaki nurani gülücüklerle oyunu alkışlaması Paskal’ı
derinden etkiler. Paskal, bu genç kızı daha fazla eğlendirmek için onun karşısına geçerek oyununu daha
çok onun yakınlarında oynamayı tercih eder. Bir gün genç kız, oyunun sonunda, beğenisinin bir işareti
olarak locadan Paskal’a çiçekler atar.
Paskal büyük bir zavallılıkla ve çaresizlikle, varlığın bu olgun güzelliği olan kıza âşık olur. Kendi
çirkinliğinin farkında olan Pascal, umutsuzluğuna rağmen, yine de bu genç kızın gülüşünden anlamlar
çıkararak bir umuda kapılır. Eftelya ise onun hâl ve hareketlerini, önceden ölen sevgili köpeğine veya
evvelce gördüğü bir maymuna benzettiği ve Paskal’ın kendisini çok güldürdüğü için sevmektedir.
Kendisinden beklenen iş, sadece insanları güldürmek olan ve hayatında hiçbir kadının iltifatına ya da
sevgisine sahip olamayan Pascal, bu aşk derdini evdeki hizmetçiye bile anlatamaz. Pascal, büyük bir
sessizlikle üzüntü ve gözyaşları içinde olmasına rağmen herkes kahkahalarla gülmektedir.

Bu konuda daha geniş bilgi için şu yazıya bakılabilir: (Kemal Timur, "Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Ortaya Çıkan
Edebî Topluluklar ve Sanat Anlayışları", Edebiyat Bilgi Ve Kuramları I (Edebiyat Bilimi, Kavramlar, Eserler, Dönemler,
Kuramlar, Topluluklar, Türler, Akımlar, Sanatlar), Kitabın Editörleri: Prof. Dr. Ahmet Mermer, Prof. Dr. Yavuz Bayram,
Nobel Yayınları, Ankara 2019, s. 65-71).
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Az önce de vurguladığımız gibi Paskal, aşkını evdeki hizmetçiye bile anlatacak cesareti bulamaz. Bu
aşkı kendine bile itiraf etmekte zorlanan Paskal, yemeğini yedikten sonra odasına çekilir ve Eftelya’yı
düşünmeye başlar. Paskal’ı bu yönüyle Recaizade’nin Araba Sevdası romanının başkahramanı Bihruz’a
benzetebiliriz.5 Paskal, içinden Eftelya’nın kendini kabul ettiğinin ve evine geldiğinin hayallerini kurar.
Ama bunun mümkün olmayacağını düşününce üzüntüyle ağlamaya başlar, “Ah, pek de çirkin, âlemin
maskarası!” (Samipaşazâde, 2017: 63).
Aradan iki hafta geçer, Eftelya tiyatroya gelmez ve sonradan da evlendiği anlaşılır. Bir süre sonra
Eftelya yanında kocasıyla oyunu izlemeye gelir. Zavallı Paskal ise bir Cuma günü, evlenmiş olan
Eftelya’yı son kez güldürür. Paskal, renk vermeden büyük bir acıyla ve hızla çıkıp evine gider ve
odasının kapısını sürmeler.
Ertesi gün öğleden sonra kapısını kırarcasına çalan ihtiyar Rum kadın, cevap alamayınca telaş ile
mahalleden adam toplar ve kapıyı kırdırır. Odaya girenler gülüşmeye başlarlar; zira Paskal ölü taklidi
yapıp dil çıkarıyor zannederler. Oysa: “Odaya girer girmez herkes gülüşmeye başladı. Zira Paskal
asılmış bir adam taklidi yaparak o meşhur maharetiyle dilini çıkarmıştı. Hayatında herkesi güldürdüğü
hâlde mematında kimseyi ağlatmayan zavallı Paskal’ın bu seferki hâli taklit değil, ölüm gibi hakikat
idi.” (Samipaşazâde, 2017: 64).
Pandomima’da Zıt Unsurların Kurgulanması
Edebiyat tarihçisi ve eleştirmeni Prof. Dr. Mehmet Kaplan, “Pandomima”yı ‘ilk güzel küçük hikâye’
olarak niteler. Hikâyede bütün unsurların ana fikre sımsıkı bağlı olmasını, hikâyenin en temel özelliği
olarak değerlendirir (Kaplan, 2019: 26). Burada karakterler ile kurmaca dünyanın diğer unsurları
arasında tutarlı bir şekilde işlenmiş bir yapının olduğu gözlemlenmektedir. Eşya, mekân, insan ve zaman
arasında kurulan bağlar üzerine yaptığımız incelemelerde, “Pandomima”da unsurların rastgele tercih
edilmediği ortaya çıkıyor. Hikâyenin yapısını oluşturan tüm unsurlar, ana konuya yerleştiriliyor ve
birbirine zıt unsurlar ana düşünceye uygun şekilde kurgulanıyor. Başkahramanın kişiliğini oluşturan
ruh, hayâl, hakikat, toplum, fert ve ölüm temaları hikâyede, kimi zaman zıtlıklar içerisinde şaşırtıcı bir
şekilde işlenmektedir. Paskal’ın içe kapalı, yalnızlık içindeki ruhsal durumu Kaplan tarafından şu
cümlelerle ifade edilir: “Haseki taraflarında bir çıkmaz sokağın içinde yalnız duran üç odalı bu ev, bir
mezar gibi sükûnet-i ebediye ile muhat idi. Bir hâl-i nisyan ve metrukiyette bulunuyordu… Çatısında
kopan bir tahta, damından uçan bir kiremit, duvarından yuvarlanan bir taş, senelerce düştüğü yerde
kalır” (Kaplan, 2016: 30) cümleleriyle verilmektedir. Kaplan’a göre mekân üzerinden imgeler (hayâl)
oluşturmakta hayli başarılı olan hikâyede “çıkmaz sokak” ve “yalnız duran ev” ifadeleriyle Paskal’ın
toplum tarafından dışlanmış, ötekileştirilmiş bir tip olduğunu anlatmakta başarılıdır. Paskal, mezar
sessizliğinin hâkim olduğu ve adeta kuşatılmış olan bu evde unutulmuş bir hayatı yaşamaktadır. Çalıştığı
tiyatroda da unutulmuş, dışlanmış birisidir, “Orada, o harap kalelerin yanında, o asırların zîr-i pâ-yı
azametinde, ince tahtalarla inşa edilmiş ve yıkılmamak için etrafına destekler vurulmuş bir binanın
önüne geldi” (Sezai, 2017: 61).
Paskal’ın çalıştığı tiyatro, “Kurun-ı vusta mesirelerinden kalan Yeni Bahçe” de, unutulmuş gibi solgun
çiçeklerin, yıkık ve harap kalelere yakın bir yerdedir. Yazar, Paskal karakterini oluşturmak için mekân
unsurunu ustaca tasvir etmektedir. Ayakaltında kalmış, tahtalarla inşa edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş
bir mekân ile Paskal’ın yaşadığı ev, geçtiği sokaklar ve çalıştığı tiyatro arasında bağlar kurar.
Araştırmacılar, mekânın insan, insanın da mekân üzerindeki izlerini edebî eserlerde aramadan yapılan
her analizin eksik kalacağına işaret ederler. Çünkü sürekli yenilenen insanın, kendine özgü birikimi,
daha çok mekânların hafızasında durmaktadır. Genel bir yaklaşımla, yaşadığımız yer ile kimliğimiz
arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kısaca belirtmek gerekirse, bir insanın yetişmesinde, genetik olarak
anne babasının, aile çevresinin; biraz büyüdükten sonra dış çevrenin, okuduğu okulların, bulunduğu
ortamın, etkileşimde bulunduğu insanların, yaşadığı şehrin, şehirdeki insanların yaşantılarının, yaşayan
fikir ve sanat adamlarının, şehrin tarihi derinlik ve tabii güzelliğinin, taşının, toprağının, dağının
bayırının, bahçesinin, yeşilliğinin, denizinin, nehrinin, doğal su kaynaklarının, ikliminin ve dolayısıyla
o mekândaki hemen hemen her ayrıntının insanların yetişmeleri, şair, yazar, fikir ve bilim adamı olması
5
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üzerinde büyük etkisi vardır (Timur, 2016: 221). Dolayısıyla Samipaşazâde’nin bu hikâyesinde insan
ve mekân arasındaki benzerliği kurgulamakta ve betimlemekte son derece başarılı olduğunu ifade
edebiliriz.
Çirkin Soytarı Mösyö Kanguru’nun Kadın Düşmanlığı
Halit Ziya Uşaklıgil’in Servet-i Fünûn Dergisi’nde yayımlanan hikâyelerinden “Mösyö Kanguru”da
aynı isme sahip çirkin bir soytarının hayatı anlatılır.
“Mösyö Kanguru” hikâyesinde mekân Paris’tir. Hikâyenin başkahramanı Mösyö Kanguru’dur. Gerçek
adı hikâyede belirtilmemiştir. Mösyö Kanguru, fiziki olarak doğuştan “çirkin”dir. Sivri kafalı, dışarı
çıkık çeneli, kavruk ve siyah çehreli, çıkık elmacık kemikli, simsiyah ve çukur yanaklı, uzun ve sarkık
kulaklıdır. Anne ve babasıyla yaşamaktadır. Anne ve babası onun fiziki çirkinliğinden dolayı gereken
sevgi ve ilgiyi göstermezler. Komşu dairenin küçük kızı Alis’le ilgilenen annesine ve küçük kıza bu
yüzden kin duymaktadır. Ruhundan derin eziklik yaratan çirkinliği ve insanların kendisine ayrıksı bir
yaratık olarak bakması onun iç ve dış dünyasından sarsıntılar oluşturmuştur (Uşaklıgil, 1987: 28).
Çirkin olmasından dolayı okulda arkadaşları tarafından kanguruya benzetilir ve “Mösyö Kanguru”
denilerek alay ve hakaretlere uğrar. Okulun müdür yardımcısı da onun çirkinliğini yüzüne vurarak ona
“pis kanguru” der (Uşaklıgil, 1987: 30).
Bu bakıştan dolayı onda herkese ve özelikle kadınlara karşı düşmanlık duygusu oluşur. Okula
gitmemeye karar verir. Annesi bu kararından dolayı onu sert bir şekilde azarlarken babası da onu döver.
Bu tavır onu daha da ailesinden uzaklaştırır ve mektep için ödenecek taksit parasıyla dönmemek üzere
kaçar (Uşaklıgil, 1987: 32).
Epeyce bir yer gezip dolaştıktan sonra bir sirkte “soytarı” olmaya karar verir. Bu mesleği tercih
edişindeki asıl sebep, fiziki çirkinliğini “soytarı” mesleğinin çok yüzlü maskesiyle kapatmak ve insanları
eğlendirip yakınlık kurmak ve ezikliğini örtüp toplumda var olmaya çalışmaktır. Bundan sonra çeşitli
“soytarı” kılığı ve maskesiyle sahnede kendi benliğinden koparak sanatçı görüntüsüyle insanlara
kendisini kabul ettirmektir. Bu, ona geçici bir mutluluk verir; ancak içindeki asıl “ben”i ve yarası hiç
dinmez (Uşaklıgil, 1987: 34).
Mösyö Kanguru ile birlikte sirkte çalışan on altı yaşlarında ve “cambaz”lık yapan rol arkadaşı genç kız,
onun bu maskenin altındaki gerçek, yani çirkin yüzünden habersizdir. Cambaz kız, sahnede tehlikeli bir
anda Mösyö Kanguru’nun yardımını görür ve bu tavrından dolayı onun elini sıkar. Mösyö Kanguru da
ilk kez karşı cins bir insana, yani bir kıza karşı sevgi ve duygu hisleri oluşur (Uşaklıgil, 1987: 47).
Mösyö Kanguru sirkteki gösteriler bittikten sonra kulise geçer ve aynada gerçek, yâni çirkin yüzünü
görmesi onun sanatçı olmadan evvelki kişiliğini ona hatırlatır. Bu durum onun benliğine acı verir. Sirkte
çalışan cambaz kıza olan aşkı, sanatçı, yâni çeşitli boyalarla yaptığı maskeli yüzüyledir. Bu duyguya
rağmen genç kızın yüzünün güzelliğine karşı şiddetli bir kıskançlık duygusunu da bir türlü atamaz
içinden (Uşaklıgil, 1987: 48).
Cambaz kızın başka bir gösteride kendisinin elini sıkmaması ve rakkaselerden birine kendisi için “Nedir
bilmiyorum, fakat bu adam beni üşütüyor…” dediğini duyması onda düşmanlık duygusunun oluşmasına
sebep olur. Kıskançlığından dolayı onun güzelliğini yok etmek ister. Ruhsal yapısının, fiziki yapısının
etkisinden kurtulamayan Mösyö Kanguru, karşılık göremeyeceğini anladığı halde cambaz kıza olan
aşkına engel olamamıştır. Bir gece kızın odasına girer, kız onu maskesiz ve asıl yüzüyle görünce bayılır
ve o da bundan faydalanarak kızı kaçırır. Çıkardığı çatıdan, önce onu, sonra da kendisini atmak ister.
Ancak kıza kıyamaz ve hayatı boyunca hiç ağlamamış olan “soytarı”, yâni Mösyö Kanguru, hayatın
bütün acıları için kızın başına oturur ve hüngür hüngür ağlamaya başlar. Mösyö Kanguru, sevdiği kızın
ölümünü göze alamadığı için bu niyetinden vazgeçer (Uşaklıgil, 1987: 51-52).
“Mösyö Kanguru” adlı hikâye benzerleri gibi son anda ölümden dönen bir yapıda işlenmiştir. Hikâyede
daha çok acı ve umutsuzluğu aşk ile işleyen bir tema hâkimdir. Olumsuzluklar içinde olan Mösyö
Kanguru tipiyle aşkın, sevginin en katı yürekli insanı bile kuşatıp kötülükten ve öldürmekten
vazgeçirebileceği gibi, kalbine merhamet ve şefkat duygusu da düşürebileceği anlatılmak istenmektedir.
Hikâyede ortaya konan diğer bir husus da Mösyö Kanguru’nun insanlar tarafından hakir görülmesinin
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verdiği tepkinin ardından kazanılan “sanatsal başarı”nın sevdiği insan karşısında çok da önemli bir güç
ve değer olmadığı mesajıdır.
İki Hikâyenin Mukayesesi
“Paskal” ve “Mösyö Kanguru”nun en belirgin ortak özellikleri hayatı onlara zindan eden
çirkinlikleridir. İki hikâyenin başlangıcında bu çirkinlikleri tasvir edilir. Bir yanda kurbağa bakışlı siyah
gözler, şişmanlık, kısa bacaklılık gibi özellikleriyle sevdiği kadın tarafından köpek ya da maymuna
benzetilen Paskal’ın dramı; diğer yanda mektepte hayvan isimleriyle çağrılan, ailesi tarafından bile
çirkinliği yüzüne vurulan, sivri kafası, dışarıya çıkık çenesi, yüksek elmacıklarıyla gölgelenen yüzü,
uzun ve sarkık kulaklarıyla Mösyö Kanguru karşımızdadır. Her iki kahramanın kendilerinden yaşça
küçük güzel kızlara âşık olmaları da ömürlerinin son trajedisi olarak karşımıza çıkar.
“Pandomima”da Paskal’ın otuz üç yaşından itibaren hayatını okuruz. “Mösyö Kanguru”da ise
kahramanının çocukluğuna uzanan hikâye, onun ta çocukluğunda başlayan çilesini ve ezilmişliğini
gözler önüne serer. “Niçin o kadar çirkindi? Öyle zannediyordu ki bunda herkesin kabahati var, kendisi
gibi çirkin olmayan bütün insanlar nazarında ondan bir parça şey çalmış hükmündeydiler” (Uşaklıgil,
1987: 28). Böylece Mösyö Kanguru’nun dünyaya düşmanlığını, yalnızlığını ve kimseyi sevmeyişini
yazar daha da dikkatleri çekmek ister. Paskal’ın yaşlı Rum bir hizmetçiden başka kimsesi yokken,
Mösyö Kanguru’nun ise kendisini sevmeyip dışlasa bile bir ailesi vardır.
Paskal, Haseki’de bir evde yaşar. Yazar, bu evi bir mezar gibi tasvir ederek belki de hikâyenin sonunda
yaşanacak intihar trajedisine işaret eder. Mösyö Kanguru ise cambazhanenin yatmaya ayrılan
bölümünde bir odada yaşar. Her iki kahraman da aşklarını düşünmek için kendileriyle baş başa kaldıkları
odalarına çekilmeyi beklerler.
Paskal’ın oyunlarını sergilediği yer, derme çatma bir binadır. Oyunlarını sergileyişi ise bizim geleneksel
sanatlarımızın izlerini taşır. Mösyö Kanguru ise soytarılığa güzel sanat havası vermiştir. O yıllarca
ezilerek emek verip bir sanat öğrenmiş ve kabul görülür bir sirkte çalışmıştır. “İşte bu takım takım
elbiseleriyle, çehreleriyle her yaptığına bir ruh koyarak soytarılığa bir sanat-ı nefise hükmünü vermişti”
(Uşaklıgil, 1987: 42). Sonuç olarak her hikâyede de sanat, kahramanların hayatını değiştirir ve yaşama
tutunmaları için ellerindeki tek değer olarak karşımıza çıkar.
Kahramanlarımız mekân olarak ülkelerinin göz bebeği şehirlerinde yaşamalarıyla da aynı kaderi
paylaşırlar. Paskal İstanbul’da, Mösyö Kanguru ise Paris’te hayatını idame ettirmektedir. Fakat
kişilikleri ya da dramatik öykülerinde mekânın etkisi pek göze çarpmaz.
Hayatta hiçbir mutluluğa eremeyen iki kahraman sadece ikinci sanat hayatları olan soytarılık
mesleklerini icra ederken geçici bir mutluluk yaşarlar. “Cambazhanenin hücresinde boya kutularıyla,
şişelerle, fırçalarla memlu tuvalet masasının karşısına geçince bu buhran-ı melal söner, bu hayat-ı
mahrumenin üstüne güya o boyalar bir gışa-yı nisyan çekerek bir başka hayat ihya ederdi” (Uşaklıgil,
1987: 37).
Çileli yalnızlık ve sevilmemek bu geçici mutluktan sonra iki kahramanın yine ortak kaderidir.
Mutluluklarının tamamlanmasına, onca alkış ve beğeniye rağmen, sevilmemek duygusu neden
oluyordu, “… Mesut olmalıydı, fakat hayatında bir azim noksan vardı ki itmam-ı saadetine mani
oluyordu: Sevilmemek…” (Uşaklıgil, 1987: 43).
Kahramanlarımıza hiçbir kadın alaka göstermemiş ve onlara sıcak yüz göstermemişlerdir: “Ömründe
bir kadının nazar-ı nevazişkarânesine, hiç kimsenin muamele-i mültefitanesine nail olamamıştı” (Sezai,
2017: 62). Hatta karşı tarafla bir temas ya da en küçük bir iletişim bile yaşamamışlardı, “Ona hiçbir
kadın böyle bir sesle teşekkür etmemiş, böyle bir samimiyetle elini sıkmamıştı” (Sezai 2017: 63).
İlgisizlikle ve sevgisizlikle ömrü geçen kahramanlarımızın diğer bir ortak özellikleri kolayca âşık
oluvermeleridir. Paskal kendini izlemeye gelen uzaktan gördüğü Eftelya’ya bir gün locadan kendine
çiçekler atması üzerine karşılıksız olarak hem de ölesiye âşık olmuştur: “Bu zavallı Paskal o güzel
Eftelya’yı seviyordu, bu nakıs vücut, o kemal-i hilkate âşık olmuştu!” (Sezai, 2017: 62). Mösyö
Kanguru ise aynı yerde çalıştığı genç kıza bir gün oyun bittikten sonra kız teşekkür için onun elini
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tutunca büyük bir aşkla ve aniden ona tutulmuştur: “Bu, yirmi dört saat içinde, iki oyun arasında, müthiş,
vahşi, galebe çalınamaz, önüne geçilemez bir aşk oldu” (Uşaklıgil, 1987: 47).
Kahramanlarımız aşklarının imkânsızlıklarını bilseler de sevmekten vazgeçmeyip hayaller kurmaya
devam ederler. Bütün bu güzel hayallerden silkelenip uyanır ve çirkinliklerini gözyaşları ve acıyla
kendilerine defalarca haykırırlar: “Biliyordu ki bu genç kız kendisini sevemeyecek, bütün kadınlar gibi
o da kendisinden kaçacaktı” (Uşaklıgil, 1987: 48).
İmkânsızlıklar içinde kıvranan kahramanların hikâyelerinin son demlerine her iki yazar da “ay” imgesini
koymuştur. Mösyö Kanguru, karanlık odadan çatıya çıkınca birdenbire üzerine dökülen ‘ay’ın ışıklarıyla
ürperir. Paskal da gösteriden evine giderken, arkasından doğan ‘ay'ı fark edince, yalnız olmadığını
hissederek benzer şekilde ürperir. Ay, her iki kahraman için de, kendilerinden bile sakındıkları, kimseye
söyleyemedikleri gizli duygu ve niyetlerinin bir tanığı gibi ortaya çıkar.
Paskal ve Mösyö Kanguru’nun kaderleri benzemekle birlikte hikâyeler aynı sonla bitmez. Paskal,
sevdiği kız Eftelya’nın evlendiğini duyunca derin bir kedere gömülür. Eftelya ve kocası birlikte bir gün
Paskal’ı izlemeye gelince bu Paskal için hayata dair umutlarını bitiren son darbe olur ve intihar ederek
yaşamına son verir. Mösyö Kanguru ise bir cinnet halinde genç kızı bir gece cinnet halinde kaçırıp
karanlıklarda sokaklarda dolaştırıp, yüksekçe bir yere çıkarır. Bu masum genç kızın şahsı üzerinden
bütün kadınlara düşmandır ve onu öldürerek intikam almak ister. Fakat sevdiği kıza kıyamaz ve hikâye
böylece biter.
Halit Ziya’nın “Mösyö Kanguru” hikâyesini yazarken hayatından izler taşıdığını ve Samipaşazâde’nin
etkisine yazımızın içinde değinmiştik. Her iki metinde benzerlikler olmakla birlikte kendi içinde orijinal
bir anlatım ve üsluba sahiptirler.
Genel Bir Değerlendirme
Bu çalışmamızdaki asıl amaç Samipaşazâde Sezai’nin Küçük Şeyler (1891) adlı hikâye kitabındaki
“Pandomima” adlı hikâyesi ile Halit Ziya Uşaklıgil’in Solgun Demet (1901) adlı kitabındaki “Mösyö
Kanguru” adlı hikâyesinin genel olarak tenkit ve mukayesesini yapmaktır. İncelememizde farklı
dönemde yazılmasına rağmen dil ve kelime seçimindeki küçük farklılıkların haricinde benzerliklerinin
de olduğunu göstermeye çalıştık. İki hikâye de farklı şehirlerde geçmesine rağmen mekân tasvirlerinin
benzerlikleri ve başkahraman tiplemelerinin farklı olaylar içinde benzer ruhsal durumları yaşadığını
gözlemledik. Olayların akışındaki “Pandomima”daki Paskal’ın tiyatro sahnesinde, “Mösyö
Kanguru”daki Çirkin Soytarı’nın ise sirk sahnesindeki oyunculukları sırasında bir kıza olan aşklarını ve
aşklarının dramla biten akıbetinin benzerliğini ve iki ayrı kahramanın yeni hayatlarındaki arayış, iç
dünyalarını, tavır ve ruhî hallerini de tespit etmeye çalıştık.
Mukayese ettiğimiz her iki hikâye de geleneksel anlatılara, tesadüflere, doğaüstü olaylara yer vermeyen
ve gerçekçi bir hikâyecilik akımını taklit eden "modern hikâye" tanımına uymaktadırlar.
Her iki hikâyenin kahramanları Paskal ve Mösyö Kanguru’nun en bariz ortak özellikleri çirkinlikleridir.
Her iki kahraman bu çirkinliklerinden mustariptirler ve her ikisinin de hayatları acı, yalnızlık, toplum
dışı olmaya mahkûmluk içinde geçmiştir.
İki hikâyenin başlangıcında bu çirkinlikleri tasvir edilir. Bir yanda kurbağa bakışlı siyah gözler,
şişmanlık, kısa bacaklılık gibi özellikleriyle sevdiği kadın tarafından köpek ya da maymuna benzetilen
Paskal’ın dramı; diğer yanda mektepte hayvan isimleriyle çağrılan, ailesi tarafından bile çirkinliği
yüzüne vurulan, sivri kafası, dışarıyı çıkık çenesi, yüksek elmacıklarıyla gölgelenen yüzü, uzun ve
sarkık kulaklarıyla Mösyö Kanguru karşımızdadır. Her iki kahramanın kendilerinden yaşça küçük güzel
kızlara âşık olmaları da ömürlerinin son trajedisi olarak karşımıza çıkar.
“Pandomima”da Paskal’ın otuz üç yaşından itibaren hayatını okuruz. Mösyö Kanguru”da ise
kahramanının çocukluğuna uzanan hikâye onun ta çocukluğunda başlayan çilesini ve ezilmişliğini
gözler önüne serer. Mösyö Kanguru’nun dünyaya düşmanlığı, yalnızlığı ve kimseyi sevmeyişini yazar
daha detaylı göstermiştir. İki kahraman da sadece ikinci hayatları olan soytarıyken geçici bir mutluk
içindedirler. Yaşadıkları yerler farklı olsa da mekânlarının ve eşyaların onlardaki karşılığı aynıdır.
Cambazhane ile tiyatro sahnesi ve çevresi, iki hikâyede kahramanlara aynı duyguları yansıtır.
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Çileli yalnızlık ve sevilmemek, iki kahramanın ortak kaderidir. İki hikâyede de kahramanlar ilgisizlikle
ve sevgisizlikle geçen ömürlerinde kadınlara kolayca âşık olmaktadırlar. Fakat hiçbir kadın iki
hikâyenin kahramanına alaka göstermeyip sıcaklığını hissettirmemiştir.
İki hikâyede de kahramanlar aşklarının imkânsızlıklarına rağmen sevmekten vazgeçmeyip hayaller
kurmaya devam ederler. Hikâyelerin sonunda ise her iki kahraman da bütün bu güzel hayallerden
silkelenip uyanır ve çirkinliklerini gözyaşları ve acıyla kendilerine defalarca haykırırlar.
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ÖZET
Son yıllarda gündeme gelen “Denetimin Denetimi” kavramı, denetim yetkisine sahip olan kişi ya da
kuruluşlar tarafından yapılan denetimin doğruluğunun, etkinliğinin ve denetim standartlarına
uygunluğunun başka bir denetim birimi tarafından kontrol edilmesidir. Böyle bir sisteme ihtiyaç
duyulmasının temel nedeni, denetimdeki muhtemel eksiklikleri gidermek, denetimin belli bir standarda
göre yapılmasını sağlamak ve böylece denetimin doğruluğu hakkında güvence oluşturmaktır.
“Denetimin Denetimi” kavramı, 2000’li yılların başında önce ABD’de, daha sonra diğer ülkelerde
ortaya çıkan denetim skandallarının gündeme gelmiştir. Denetime yönelik oluşan güvensizliği ortadan
kaldırmak amacıyla denetimin denetimi kavramı ortaya atılmıştır.
Çalışmada, Türkiye’de ilk olarak 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ile uygulanmaya başlanan “Denetimin Denetimi” kavramının ele alınması ve uygulamadan elde
edilen sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Alıntısal ve dolaylı anlatım yönteminin
kullanıldığı, konuyla ilgili literatürler ve yasal düzenlemelerin ele alındığı çalışmada Türk kamu
yönetiminin en zayıf yönünün denetim olduğu tespit edilmiştir. Denetimin daha etkili ve amaca uygun
olabilmesi için Türk kamu yönetimi için oldukça yeni olan “Denetimin Denetimi” uygulamasının
olumlu sonuçlar verebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle “Denetimin Denetimi” uygulamasının
kapsamının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Kamu Yönetimi, Denetim, Kamu Yönetiminde Denetim, Denetimin
Denetimi.

ABSTRACT
The concept of Audit of Audit, which has come to the fore in recent years, is the control of the accuracy,
effectiveness and compliance of the inspection made by the persons or institutions with the authority of
inspection by another inspection unit. The main reason for the need for such a system is to eliminate
possible deficiencies in the audit, to ensure that the audit is carried out according to a certain standard,
and thus to create assurance about the accuracy of the audit. The concept of Audit of Audit came to the
fore in the early 2000s, first in the USA and then in other countries, as a result of the audit scandals. In
order to eliminate the distrust of audit, the contept of audit of audit was put forward.
In this study, it is aimed to deal with the concept of Audit of Audit, which was first implemented in
Turkey with the Public Financial Management and Control Law No. 5018 in 2003, and to evaluate the
results obtained from the application. In the study, in which the citation and indirect expression method
was used and the relevant literature and legal regulations were discussed, it was determined that the
weakest aspect of the Turkish public administration was auditing. In addition, it has been concluded that
the Audit of Audit application, which is quite new for the Turkish public administration, can yield
positive results so that the audit can be more effective and fit for purpose. For this reason, it is
recommended to expand and diversify the scope of the Audit of Audit application.
Keywords: Turkish Public Administration, Audit, Audit in Public Administration, Audit of Audit.
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Giriş
“Denetimin Denetimi”, son yıllarda sıklıkla gündeme gelmeye başlayan bir kavramdır. 2000’li
yıllarında başında ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan denetim skandallarının ardından, bu
türden skandalların önüne geçmek ve denetime olan güveni yeniden tesis etmek için denetimin denetimi
gündeme gelmiştir. Çalışmada, Türkiye’de ilk olarak 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gündeme gelen “Denetimin Denetimi” kavramının kamu yönetimi
açısından ele alınması ve uygulamadan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Alıntısal ve dolaylı anlatım yönteminin kullanıldığı, konuyla ilgili literatürler ve yasal düzenlemelerin
ele alındığı çalışmada, öncelikle denetim kavramına ve denetimin önemine değinilmekte, ardından
Denetim Denetimi üzerinde durulmaktadır. Son olaraksa konuyla ilgili değerlendirmeler yapılarak
çeşitli önerilerde bulunulmaktadır.
1.

Denetim Kavramı

1937 yılında Gulick ve Lyndall Urwick tarafından POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing,
Directing, Co-ordinating, Reporting, Budgeting) şeklinde formüle edilen ilkeler, günümüzde hala kamu
yönetiminin temel ilkeleri olarak kabul edilmektedir (Ergun, 2004: 9-10). Bu ilkelerin kanımca en
önemlisi Denetim (Reporting)’dir. Denetimin ne olduğuna ilişkin çok sayıda tanım bulunmaktadır. Türk
Dil Kurumu (TDK), denetimi, “bir işin doğru ve yönetime uygun yapılıp yapılmadığını incelemek,
murakabe etmek, kontrol ve teftiş etmek” olarak tanımlamaktadır. Diğer bir ifadeyle denetim, bir kurum
tarafından yürütülen faaliyetlerin ve yapılan işlemlerin önceden belirlenen amaçlara ve kurallara
uygunluğunun tespiti amacıyla yapılan incelemedir. Başka bir tanıma göreyse, denetim, kurumsal
faaliyet sonuçlarının planlara uygunluğunu sağlamak amacıyla standartların belirlenmesi, uygulama
neticesinde elde edilen sonuçların belirlenen bu standartlarla karşılaştırılması ve standartlarla uyum
göstermeyen uygulamaların düzeltilmesi için gerekli önlemlerin alınması sürecidir (Sanal, 2002: 4).
Denetimle örgütün önceden belirlenen standartlara ne düzeyde ulaştığını tespit edilmesi ve gerekli
düzeltmelerin yapılması amaçlanmaktadır. Bu özelliği nedeniyle denetime bir çeşit performans ölçümü
olarak nitelendirmek de mümkündür (Günel, 1995: 18). Kamu kurumların mali denetiminde önemli bir
rol oynayan Sayıştay denetimi, “kişi ve kuruluşların gelişmesine, mali yönetim ve kontrol sistemlerinin
geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek ve elde edilen sonuç ve bulguları ilgililere
duyurmak için uygulanan sistemli bir süreç” olarak tanımlamaktadır (Sayıştay, 2000: 15). Fayol,
denetim sayesinde hem hataların ve yanlışların tespit edileceğini hem de hataların tekrarlanmasının
önlenebileceğini belirtmektedir (Fayol, 2008: 131-134; Aktaran Demirol Duyar, 2008: 87-88). Bütün
tanımlardan da anlaşılacağı üzere denetim bir amaç değil, örgütü daha verimli hale getirmek için
kullanılan bir araçtır.
Denetimden beklenen, yürütülen faaliyetlerin öngörülen amaçlara uygun olup olmadığını araştırılması
ve bu faaliyetlerin hizmetten yararlananların beklentilerine cevap verecek hale getirilmesidir. Planlama
ve bilgi sağlama sisteminin kurulması durumunda denetimin, üstlenmiş olduğu bu misyonu daha etkili
olarak yerine getirmesi beklenmektedir. Bu nedenle denetim, yönetim sürecinde uygun bilgileri
sağlayarak idareyi destekleyen bir sistem olarak da tanımlanabilir. Yönetim açısından denetimin gücü,
önemli bilgileri sınıflandırmasından, kullanmaya hazır hale getirmesinden ve farklı niteliklerdeki çeşitli
yönetsel düzeyler arasındaki çatışmaları ortadan kaldırıcı nitelikte olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle denetim, yönetim yaklaşımlarının tamamlayıcı bir unsurudur (Eren, 2006: 256-258).
2.

Denetimin Önemi

İyi işleyen bir denetim mekanizmasının varlığı, özel ya da kamu fark etmeksizin bütün kurum ve
kuruluşları için gereklidir. İyi bir denetim mekanizması, kurumlarda başarılı bir yönetim anlayışını
gelişmesine katkı sağlar. Çünkü denetim bütün örgütlerin kuruluş amaçlarına uygun, yerinde ve etkili
faaliyetlerde bulunmasına, dolayısıyla örgütlerin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan bir
yönetime, diğer bir ifadeyle başarılı bir yönetim anlayışının gelişimine yol açar (Akpınar, 2006: 137).
Kamu ya da özel bir örgütte, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı, ulaşıldıysa ne derecede
ulaşıldığı ancak denetim ile tespit edilebilir. Yapmış olduğu bu tespitle denetim, yönetime, görevini
etkili ve verimli olarak yerine getirme konusunda yardımcı olur. Bu nedenle denetimin, yönetim
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fonksiyonları içerisinde en önemlisi olduğu ve diğer yönetim fonksiyonlarını az ya da çok etkilediği
söylenebilir (Eren, 2006: 256). Ayrıca denetimin görevi, yönetimin planlama, kontrol ve bilgi sağlama,
örgütleme, personel yönetimi gibi fonksiyonları arasında eşgüdüm sağlamak ve bu fonksiyonları
birbirlerine uyumlu hale getirmektir. Böylece yöneticilerin, denetim aracılığıyla diğer yönetim
fonksiyonlarını değerlendirmeleri sağlanmaktadır (Richter, 2001; Aktaran Eren, 2006: 257).
Başarısız (kötü) yönetimlerin tespiti için de denetim gereklidir. Özellikle kamu kaynaklarını kullanan
kamu yönetimlerinin denetimi, aynı zamanda demokratik toplumun bir gereği olarak, yapılan
faaliyetlerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından da gereklidir. Kamuoyunu doğru ve yeterli
düzeyde bilgilendirme sorumluluğunun yerine getirilip getirilmediğinin tespiti, ancak iyi işleyen bir
denetim mekanizmasının varlığı sağlanabilir. Denetim, kurumsal faaliyetleri bizzat yerine getiren,
dolayısıyla kurumun başarısı ya da başarısızlığında önemli rol oynayan personelin durumunun tespiti
için de önemlidir. Belirli bir statü içinde sorumlu olduğu görevleri yerine getiren kamu personelinin,
görevini kurumsal amaç ve mevzuat çerçevesinde doğru olarak yerine getirip getirmediği de ancak
denetim ile tespit edilebilir. Ayrıca bir denetim mekanizmasının varlığının, personeli, görevinin
gereklerine uygun olarak hareket etme konusunda teşvik edici bir etken olduğu düşünülmektedir
(Akpınar, 2006: 137).
Denetim neticesinde elde edilen sonuçların bir anlam ifade edebilmesi için hesap-verme sorumluluğu
ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. Denetimin en temel gerekçesi olan hesap verme sorumluluğu
(hesap-verebilirlik), kamu kurumları açısından “halktan toplanan vergi vb. kamu gelirlerinin kullanımı,
yapılacak ve yapılan faaliyetlerin gerekçeleri ve maliyetleri hakkında kamuoyuna açıklama yapılması
yükümlülüğü” olarak tanımlanabilir. Hesap-verebilirlik kavramı, “birilerine açıklama yapmak”
şeklindeki dar anlamıyla ele alınabileceği gibi kamu adına yetki kullanan kamu görevlilerinin sahip
oldukları bu gücü nasıl kullandıklarının sorgulanması, açıklanması ve gerekçelendirilmesi şeklinde daha
geniş kapsamlı olarak da nitelendirilebilir (Eryılmaz & Biricikoğlu, 2011: 24). Hesap-verebilirliğin üç
boyutu bulunmaktadır: Hukuki, Mali, Performans ve Etik İlkeler. Hukuki hesap verebilirlik, kamu
yönetiminde öne çıkan ve kamu personelinin faaliyetlerinin yasalara uygunluğunu denetlemede
kullanılan önemi bir ölçüttür. Kamu personeli görevlerini yerine getirirken yasalara uygun olarak
hareket etmek mecburiyetindedirler. Mali hesap verebilirlik, kamu görevlilerinin sorumlu oldukları
faaliyetleri yürütürken ellerindeki mali kaynakları etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanıp
kullanmadıkları konusundaki sorumluluklarını ifade etmektedir. Hesap verebilirliğin performans boyutu
ile yerine getirilen faaliyetlerle önceden belirlenen amaçlara ve hedeflere ulaşma düzeyi tespit
edilmektedir. Hesap verebilirliğin son boyutu ise, performans ve etik ilkelere uygun hareket edilip
edilmediğinin tespitidir. Demokratik devlet yapısının bir gereği olan hesap verebilirlik, bir yandan kamu
yönetimine olan güveni artırarak kamu yönetiminin meşruluğunu sağlarken, diğer yandan kamu
yönetiminin performansını iyileşmesini sağlayarak hem kamu yönetiminin gelişimine hem de görevin
kötüye kullanılması, yolsuzluk vb. olumsuzlukların giderilmesinde önemli düzeyde katkı sağlar
(Eryılmaz & Biricikoğlu, 2011: 30).
Demokratik bir hukuk devletinde vatandaşların adalete olan güveni büyük önem taşımaktadır. “Adalet
mülkün temelidir” sözünde mülkün, yani devletin temeli olarak nitelendirilen adaletin sağlanması içinse
güçsüzlerin güçlüler karşısında korunması ve kollanması gerekmektedir. Bu yaklaşım, devlet gibi
muazzam bir güç karşısında zayıf bir konumda olan vatandaş korunması fikrinin de ortaya çıkmasına
neden olmuş ve vatandaşlara bu güvenceyi sağlamak amacıyla kuvvetlerin ayrılığı prensibi ile idarenin
denetimi ilkeleri benimseniştir (Demir, 2013: 4). Yönetim biçimlerine bakılmaksızın bütün modern
devletlerde, kamu görevlilerinin üç temel görevi ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bunlar; “yasaları ve
kamu politikası kararlarını sadakatle ve doğru bir biçimde uygulamak, yolsuzluk ve yozlaşmayı önlemek
ve kamu yararını korumaktır”. Yasalar ve idari düzenlemelerle kamu görevlilerine verilen bu görev ve
sorumluluklara, her zaman için uyulduğunu söylemek mümkün değildir. Bir insan olarak farklı değer
yargılarına, farklı sosyal ve siyasi aidiyetlere ve farklı uzmanlık alanları sahip olan kamu görevlilerinin,
kişisel, grupsal, kurumsal çıkarlar ve diğer çevresel etkilerle zaman zaman farklı uygulamalar yaptıkları
görülmektedir (Eryılmaz & Biricikoğlu, 2011: 29). Bu durum, denetimin önemi ve gerekliğini bir kez
daha ortaya çıkarmaktadır. Çünkü denetim aracılığıyla uygulama birliği sağlandığı gibi yasa ve idari
düzenlemelerin uyulması da garanti altına alınmakta ve usulsüzlüklerin önüne geçilmektedir.
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Tortop vd. denetimin, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları işle orantısız bir biçimde genişleme
eğilimlerine engel olma, bürokratların kamuoyu eleştirilerini dikkate almalarını sağlama, çalışanların
hukuki metinleri keyfi bir şekilde yorumlamalarını önleme, bürokratların bulundukları makamları
kişisel çıkarları için kullanmalarına engel olma, kanunlarla belirlenen amaçlara uygun çalışıp
çalışılmadığını belirleme ve bürokratların tek başlarına devlet yönetiminde söz sahibi olmalarına, yani
günümüzün moda terimiyle bürokratik oligarşiye engel olma son derece önemli fonksiyonlara sahip
olduğunu belirtmektedir (Tortop vd., 1999, Aktaran Eren, 2006: 257). Kamu kurumlarının şeffaf olması,
işlerin doğru ve zamanında yapması, çalışanların suiistimallerinin engellenmesi, halkın isteklerinin
karşılanması, kamu kurumlarının kendini geliştirmesi ve güvenilir hale gelmesi, ancak ve ancak denetim
ile mümkündür (Karcı, 2010: 9).
Bir hukuk devletinde, denetim vasıtasıyla idarenin kamu hizmet ve faaliyetlerini görürken hukuka uygun
hareket etmesi sağlanır. Çünkü denetim, idareyi hukuka bağlı olmaya ve hukuk kurallarına uymaya
zorlar. Ayrıca denetim, kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle sahip oldukları yetkileri kötüye
kullanmalarını da engeller (Eroğlu, 1978: 341; aktaran Kestane, 2006: 129-130). Denetimin diğer
önemli bir fonksiyonu ise, idarenin yapmış olduğu hataların tekrarına engel olmasıdır. Eğer denetim
daha sonraki işlemlerdeki hata payını düşürülmesine veya hizmetin daha iyi yapılmasına katkı
sunuyorsa başarılıdır. Aynı hataların sürekli tekrar edilmemesi ve kamu hizmetlerinin daha iyi
sunulması, kamu kaynaklarının etkili ve amacına uygun olarak kullanılması açısından da oldukça önem
arz etmektedir. Denetim ile yönetimin kuruluş amacını gerçekleştirip gerçekleştirmediği,
gerçekleştirdiyse ne düzeyde gerçekleştirdiği kontrol edilmekte, bir anlamda yönetimin güvenirliğini
test edilmektedir. Bu nedenle denetimin, yönetimin başarısının ya da başarısızlığını ortaya
değerlendirmede kullanılan bir araç olduğu söylenebilir. Denetim olmadan, örgütlerin amaçlarını
gerçekleştirme düzeyinin tespiti çok güçtür.
Artan ihtiyaçlar ve vatandaşların talepleri, devletlerin faaliyet alanını gittikçe genişletmektedir. Kamu
hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak artması, bu faaliyetlerin amaca uygun yapılıp yapılmadığının,
diğer bir ifadeyle kamu kaynaklarının verimli, etkili ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığının tespitini
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle etkili ve yeterli bir denetim mekanizmasının önemi gün geçtikçe
artmaktadır (Bozkurt, 2013: 56-57). IMF (2015) tarafından yapılan bir araştırmada, yatırımlara en fazla
ihtiyaç duyulan gelişmekte olan ülkelerde denetimin zayıf olduğu, bu yüzden kamu kaynaklarının
verimli kullanılmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Albayrak, 2017: 146). Bu tespit, kamu kaynaklarının
verimli kullanılabilmesi için etkili bir denetim sisteminin zorunluluğunu ortaya koymaktadır.
3.

Denetimin Denetimi

Son yıllarda gündeme gelen “Denetimin Denetimi” kavramı, denetim yetkisine sahip olan kişi ya da
kuruluşlarca yapılan denetimin, doğruluğunun ve denetim standartlarına uygunluğunun başka bir
denetim kurumu tarafından kontrol edilmesi olarak tanımlanabilir. Böyle bir sistemin getirilmesindeki
amaç, denetimdeki eksiklikler gidermek ve denetime belli bir standart sağlayarak denetimin doğruluğu
konusunda güvence vermektir. Denetimin denetimi sisteminin ortaya çıkmasında, 2000’li yılların
başında önce ABD’de, daha sonra AB üyesi ülkelerde ortaya çıkan özel şirketlerdeki muhasebe ve
bağımsız denetim skandalları önemli rol oynamıştır (Tahtakıran, 2012). Skandalların ardından oluşan
güvensizliği ortadan kaldırmak ve insanların güvenini tekrar sağlamak için denetimin denetimi kavramı
ortaya atılmış ve yapılan düzenlemelerle bağımsız dış denetimin sıkı bir denetime tabi tutulması
amaçlanmıştır (Yavuz, 2011: 147). Bu nedenle Türkiye’de de denetim kuruluşlarını denetleyen güvenilir
bir kamu denetim sistemi kurulması için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır.
ABD’de 2000’li yıllarından başından itibaren uygulanmaya başlanan bağımsız denetimin gözetimi ve
denetimi, kamusal bir anlayışla yapılmaktadır. Yapılan denetimin denetimi faaliyetinin amacı, sadece
idari ve cezai tedbirlerin alınması değil, aynı zamanda denetimin kalite ve güvenirliğinin artırılmasıdır.
Bu nedenle sadece şikâyete ve ihbara bağlı bir denetim değil, düzenli olarak yapılan bir denetim ve
gözetim anlayışı benimsenmiştir. Ayrıca kalite kontrol çalışmaları sadece sonuçlar üzerinden bir
değerlendirme yapmamakta, aynı zamanda denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkması
muhtemel riskleri ve zayıf noktaların tespiti ve bertaraf edilmesini de amaçlamaktadır (Okur, 2007: 26).
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Türkiye’de ilk olarak 2003 yılında çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
“Denetimin Denetimi” kavramı gündeme gelmiştir. Bu kanunla kamu yönetimi açısından ele alınması
ve uygulamadan elde edilen sonuçların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 5018 sayılı Kanunla
getirilen İç denetim sisteminde iç denetçilere rehberlik etmek üzere “Kalite Güvence ve Geliştirme
Programı (KGGP)” oluşturulmuştur. Bu programın amacı, bir yandan iç denetçilerin gelişimini ve
kendilerini canlı tutmalarını sağlamak, diğer yandan iç denetçilere olan güveni pekiştirmektir.
Günümüzde birçok kamu kurumunda denetim işini üstelenen teftiş kurullarına yönelik en büyük eleştiri
kendilerini yenilemedikleri ve canlı tutmadıkları konusunda yapılmaktadır. Denetim birimlerindeki bu
sorunu çözmek amacıyla İç Denetim Sisteminde, teşvik sistematiği olarak sertifika derecelendirmesi,
caydırıcılık içinse kalite güvence ve geliştirme programı benimsenmiştir (Akpınar, 2011: 300). 5018
sayılı Kanunla, KGGP’yi hazırlama ve iç denetimi merkezi uyumlaştırma görevi, aynı kanunla kurulan
İç Denetim Koordinasyon Kuruluna (İDKK) verilmiştir. İDKK tarafından hazırlanan KGGP, 2011
yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, 2016 yılında ise güncellenerek tekrar
yayınlanmıştır. Kamu İç Denetim Standartlarına ve Meslek Ahlak Kurallarına uyumu sağlama, iç
denetimin kalitesini güvence altına alma konusunda bir çerçeve sunmak amacıyla hazırlanan KGGP ile
hem iç değerlendirmelerin hem de dış değerlendirmelerin esasları düzenlenmektedir. İDKK tarafından
yapılacak olan dış değerlendirme, kamu yönetiminde iç denetimin etkinliği sağlamak için denetimin
denetimi uygulamasının benimsendiği ilk yasal düzenlemedir (Gürdal & Çıplak, 2014: 216).
Dış değerlendirme, diğer bir deyişle kamu yönetiminde denetimin denetimi, İç Denetçilerin Çalışma
Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 4/n maddesinde; “İç denetim faaliyetlerinin, denetim
standartları ve etik kurallara uygunluğunun, başarılı uygulama örneklerini kullanma düzeyi ile
etkinliğinin ve verimliliğinin belirlenmesi amacıyla İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından ilgili
idare dışından belirlenecek nitelikli ve bağımsız dış değerlendirme uzmanlarından oluşan bir ekip
tarafından en az beş yılda bir defa yürütülmesi gereken çalışmaları” olarak tanımlanmaktadır. Dış
değerlendirmenin hem değerlendirmenin yapılacağı idareden bağımsız hem de idareyle gerçek veya
görünür bir çıkar çatışması olmayan iç denetçiler tarafından yapılma esastır. Dış değerlendirme
sonucunda, iç denetim faaliyetinin tanımına, standartlara ve meslek ahlak kurallarına uygunluğuna
ilişkin bir görüş belirtilir. Bu görüşler, “Genel Olarak Uyumlu”, “Kısmen Uyumlu” veya “Uyumsuz”
şeklindedir. Dış denetimde görüşler, belge incelemesi, görüşmeler ve anketler aracılığıyla elde edilen
bilgiler ve kanıtlar çerçevesinde oluşturulur (İDKK, 2016: 24,30).
İDKK tarafından görevlendirilen dış değerlendirme uzmanlarının hazırladıkları ve gözetim sorumlusu
tarafından gözden geçirilen rapor, saha çalışmasını takip eden 10 iş günü içerisinde hazırlanarak
İDKK’ya teslim edilir. Kurul, raporu dış değerlendirmesi yapılan idarenin üst yöneticisine gönderir. Üst
yönetici, raporda yer alan tespit ve önerilere ilişkin yapılacak işlem ile bu işlemden sorumlu olacak kişi
ve eylem planını, raporun kendisine ulaşmasından sonraki bir ay içinde İDKK’ya gönderir. Eylem
planında öngörülecek sürenin bir yılı aşmaması gerekir. Ayrıca denetlenen idare tarafından hazırlanan
yıllık faaliyet raporlarında kalite güvence ve geliştirme programının sonuçlarına da yer verilir (İDKK,
2016: 35). Böylece iç denetim faaliyetlerin etkin, standartlara ve meslek ahlakına uygun yapılıp
yapılmadığı tespit edilir. Ayrıca eksikliklerin ve hataların giderilmesi için rehberlik yapılmış olur
(Albayrak, 2020: 295).
Türkiye’de özel sektör ise denetimin denetimi kavramıyla ilk kez 2011 yılında çıkarılan ve 1 Temmuz
2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu tanışmıştır. Bu kanunla bağımsız
denetim, bu denetimi yapacak Bağımsız Denetim Kurumları (BDK) ve gerçek kişi Bağımsız Denetçiler
(BD) tanımlanmış, görevleri ve yetkileri belirlenmiş, aynı zamanda da BDK ve BD’leri denetleyecek
bir üst kurul oluşturulmuştur (6102 sayılı Kanun, 2011). Ardından aynı yıl çıkarılan 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile ağırlıklı olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun (KGK) kuruluşu, personel yapısı, görevleri ile bağımsız denetim kişi ve kuruluşları
üzerindeki denetim yetkisi düzenlenmiştir. Aynı KHK ile aynı zamanda Kamu Gözetimi Kurumunun
karar organı olan Kurulun görev ve yetkileri düzenlenmiştir. Söz konusu KHK’ya göre Kurulun görev
ve yetkileri özetle şöyledir: “Bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri ile
denetim çalışmalarının, Kurumca yayımlanan standart ve düzenlemelere uyumunu gözetlemek ve
denetlemek; inceleme ve denetimler sonucunda aykırılıkları saptanan bağımsız denetçiler ve bağımsız
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denetim kuruluşlarının faaliyet izinlerini askıya almak veya iptal etmek. Bağımsız denetim yapacak
meslek mensuplarına yönelik sınav, yetkilendirme ve tescil yapmak, disiplin ve soruşturma işlemlerini
yürütmek, sürekli eğitim standartları ile mesleki etik kurallarını belirlemek, bunlara yönelik olarak
kalite güvence sistemini oluşturmak ve bu alanlardaki eksikliklerin düzeltilmesi için gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamak”. Kurum tarafından BDK ile BD’lerin denetimi, KHK’nın 25. maddesinde
hükümlerine göre yapılmaktadır. Bu maddeye göre, kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşları
denetleyen BDK’lar en az 3 yılda bir, diğer kurumları denetleyen BDK’lar ise en az 6 yılda bir Kurum
tarafından denetlenecektir. Kurum, şikâyet, ihbar ve bildirim durumlarında bu süreleri beklenmeden
derhal denetim yapabilir. Denetimin denetimi sırasında, Bağımsız Denetim Kuruluşları veya Bağımsız
Denetçiler tarafından gerçekleştirilen dış denetimin, KGK tarafından belirlenen standart ve
düzenlemelere uygunluğu ile harcanan kaynakların nitelik ve niceliği incelenir. Ayrıca Bağımsız Dış
Denetim Kuruluşlarının iç kontrol sistemi de bu kapsamda değerlendirilir. (Albayrak, 2020: 293).
Özel şirketlere bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçilerce yapılan denetim faaliyetinin,
belirli aralıklarla düzenli olarak ya da şikâyet üzerine yetkili otoriteler tarafından kontrol edilmesi, özel
sektör açısından kritik önemdeki finansal bilginin tam, doğru ve eksiksiz olarak sermaye piyasalarına
ulaştırılmasında önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir. Finans piyasalarının temelini oluşturan bilginin
doğru, tam ve zamanında paylaşılması, piyasaların etkili bir şekilde işleyebilmesi için zorunludur. Bu
nedenle kamunun aydınlatılması amacıyla kullanılan finansal tabloların doğruluğu ve güvenilirliğinin
sağlanması için gerekli ikincil bir denetim ve gözetimin yapılmasına olan ihtiyaç gün geçtikçe
artmaktadır. Denetimin denetiminden beklenen faydanın sağlanabilmesi için ilk denetimde olduğu gibi
ikincil denetimde de denetim ilke, esas ve kurallarına uyulması gerekmektedir. Böylece kamuya sunulan
bilgilerin doğruluğu bir nevi teyit edilmiş olmaktadır. Aksi halde yani kamuya sunulan bilgilerin yanlış,
yalan ve aldatıcı olması durumunda piyasalara olan güvenin azalmasına ve piyasanın işlemez hale
gelmesine yol açacaktır (Okur, 2007: 4-5). Denetimin denetimine kamu yönetimi açısından bakıldığında
ise, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen sonuçlar hakkında
bilginin tam, doğru ve eksiksiz olarak kamuoyu ile paylaşılması, demokratik bir hukuk devletinin bir
gereği olarak halkı doğru bilgilendirme ve halka hesapverme yükümlülüğü kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Böylece halkın kamu kaynaklarının kullanımı konusunda
doğru bilgiye sahibi olması ve siyasi tercihlerinde bu bilgi çerçevesinde hareket etmesi mümkün
olacaktır.
Denetimin denetimi, yeni bir kavram olmakla birlikte eskiden beri çeşitli alanlarda değişik adlarla
uygulanan bir sistemdir. Örneğin mahkemelerde görülen davaların bir üst mahkeme tarafından istinaf
ya da temyiz yoluyla incelenmesinin, mahkemelerce yapılan denetimin bir üst mahkemece tekrar gözden
geçirilmesi, yani denetimin denetimi olarak kabul edilmesi mümkündür. Benzer şekilde uluslararası
denetim de denetimin denetimi olarak kabul edilebilir. Çünkü uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan
denetim genellikle iç hukuk yolları tüketildikten sonra yapılmaktadır. Bu durumda iç hukuk yolları
kullanılarak yapılan denetim, bir yerde uluslararası düzeyde tekrar kontrol edilmektedir. Ayrıca Devlet
Denetleme Kurulunun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenen görev yetkileri incelendiğinde;
“tüm kamu kurum ve kuruluşları üzerinde denetim yapma yetkisinin olması, yine kamu kurum ve
kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini
yürütmesi, kamu kurum ve kuruluşlarınca başlatılan denetlemeleri koordine etmesi veya gerektiğinde
işe el koyarak denetim işini kendisinin yapması” (RG, 2018) gibi görev ve yetkileri olduğu
görülmektedir. Bu görev ve yetkiler bir bütün olarak ele değerlendirildiğinde, yapılan işlemin Denetimin
Denetimi olduğu söylenebilir (Albayrak, 2020: 295). Nitekim, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit,
Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) ve kamu bankalarının denetimi için Devlet Denetleme Kuruluna talimat
vermesini eleştirirken “… ilginç bir durum ortaya çıkmış oluyor. Denetimin denetimi yapılmak
isteniyor. Bu ilk defa karşılaşılmış bir durum olduğu için şimdilik bir değerlendirme yapmayacağım,
ama durumu dikkatle izleyeceğiz…” diyerek (NTV, 2022), DDK tarafından yapılacak denetimi,
Denetim Denetimi olarak değerlendirmiştir. Ecevit tarafından yapılan bu değerlendirme, Devlet
Denetleme Kurumu tarafından yapılan denetleme, adı konulmamış bir Denetimin Denetimi
uygulamasıdır şeklindeki nitelendirmemizi desteklemektedir.
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4.

Sonuç ve Değerlendirme

Türk kamu yönetiminin en zayıf yönü kanaatimce denetimdir. Yapılan denetimler, genellikle üstün körü
olarak belirli usul ve standartlara uyulmadan yapılmakta ve bu nedenle beklenen sonuç elde
edilememektedir. Denetimin sağlıklı yapılamaması, doğru ve güvenilir verilerin elde edilememesine, bu
da demokratik bir ülkenin gereği olan halkın doğru bilgilendirilmesi ilkesinin zedelenmesine yol
açmaktadır. Neticede kamu kaynaklarının etkili, etkin ve verimli kullanılması mümkün olmamaktadır.
Bunu önlemenin yolu ise, etkili bir denetim mekanizmasının kurulmasıdır. Etkili bir denetim
mekanizması, yapılan işlemlerin belli standartlara bağlanması ve bu standartlara uyulup uyulmadığının
kontrolü ile diğer bir ifadeyle denetimin denetimi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle Denetimin
Denetiminin, Türk kamu yönetiminin etkili denetimi, kamu kaynaklarının heba edilmemesi ve
demokratik bir hukuk devletinin bir gereği olarak hesap verebilirliğin sağlanması için gerekli ve zorunlu
olduğu, bu nedenle kapsamının, yasal ve kurumsal altyapısının geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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ORCID ID: 0000-0002-5395-1411

ÖZET
Bu araştırmanın amacı Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren işletmelerin ihracata başlamaları konusunda
sorunların tespit etmek ve çözüm üretmektir. Bu bağlamda çalışmayı aşağıdaki araştırma sorusu
yönlendirmektedir. Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat konusunda yaşadığı sorunlar
nelerdir? Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Gümüşhane ilinde
faaliyet gösteren 50 işletmeye yüzyüze anket uygulanmış ve araştırma sonuçları analiz edilmiştir.
Araştırmanın analiz yöntemi olarak frekans analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmada SPSS 21
paket programı yardımıyla frekans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda işletmelerin ihracata
başlamaları konusunda sorunların tespit edilmesi ve çözüm üretmek (Gümüşhane ilinde yer alan ve
ihracata başlama potansiyeli olan sanayi işletmelerine her türlü bilgi alışverişinde bulunmak ve ihracata
başlamasına teşvik etmek) amacına yönelik araştırma sonuçlarına yer verilmiştir. Araştırıma bulgularına
dayalı olarak işletme yöneticilerine ve karar vericilere önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: KOBİ’ler, Finansmana erişim, İhracat

ABSTRACT
The purpose of this research is to identify the problems and produce solutions for the enterprises
operating in Gümüşhane province to start exporting. In this context, the following research question
guides the study. What are the problems experienced by the enterprises operating in Gümüşhane in terms
of export? Questionnaire method was used as data collection tool in this study. A face-to-face survey
was applied to 50 businesses operating in Gümüşhane and the results of the research were analyzed.
Frequency analysis was used as the analysis method of the research. In this context, frequency analysis
was carried out with the help of SPSS 21 package program. As a result of the research, the results of the
research for the purpose of identifying the problems in starting the export of the enterprises and
producing solutions (to exchange all kinds of information with the industrial enterprises located in the
province of Gümüşhane and which have the potential to start exporting and to encourage them to start
exporting) are included. Based on the research findings, suggestions were made to business managers
and decision makers.
Keywords: SMEs, Access to finance, Export
GİRİŞ
İhracat yapmanın firma için faydaları neler olduğu konusunda; satış ve karları artırmak, dünya
pazarlarından pay almak, iç pazara olan bağımlılığı azaltmak, pazar dalgalanmalarını dengede tutmak,
rekabet gücünü artırmak, istihdam yaratmak, dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak olarak
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sıralanabilir. Dolayısıyla, ihracat yapmak, bir ülkenin ve firmalarının büyümesi ve rekabet gücünü
artırması bakımından önem arz ettiği söylenebilir1.
İhracatın ekonomik performans üzerinde olumlu etkileri Michaely, M. (1977)’in çalışmasına
dayanmaktadır. Bu çalışmaları takip eden güncel çalışmalarda da (Kappa, 2022; Raghutla, 2020) benzer
olumlu sonuçlara ulaşılmıştır.
FİRMALARIN İHRACAT SORUNLARI ÜZERİNE BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde çalışma kapsamında yer alan işletmelerde ihracat konusunda yaşanan
sıkıntı üzerine ulaşılan araştırma sonuçları üzerinde durulacaktır.
Tablo 1. Firmaların Dövizle İlişkisi
Firmanızın döviz borcu var mı? Borcunuzu ödeyebilecek durumda mısınız?
Firma
%
Sayısı
Döviz borcumuz yok

41

Döviz
borcumuz
var,
7
ödeyebilecek durumdayız

ancak

Firma
Sayısı

%

82

Döviz borcumuz var
ödememiz mümkün değil

1

2

14

Döviz borcumuz var ve risk yönetim
2
araçlarını kullanıyorum

4

Tablo 1 incelendiğinde firmaların %82’sinin döviz borcunun olmadığı, %14’ünün ise döviz borcu
olduğu anacak ödeyebilecek durumda olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Firmaların İhracat Sorunları
İhracat konusunda en çok hangi sorunları yaşıyorsunuz? (Birden çok işaretleye bilirsiniz)
n

%

n
İdari engeller, bürokratik engeller (ek
12
vergiler, kısıtlamalar)

%

Finansman ve kaynak yetersizliği 31

62

Müşterilerin alımları durdurmuş
5
olması

10

Hammadde tedarikinde sorun yaşama ya da
tedarikçilerin faaliyetlerini durdurmuş 5
olması

10

Lojistik sıkıntılar

58

Dış pazarı tanımama ve bilgi eksikliği

32

64

8

Finansal
kaynaklardan
yeterince
yararlanamama ya da Teşvik ve desteklerin 17
yetersizliği

34

4

Ürünlerin ihracata yönelik olmaması

1

2

Aracı işletme bulmadaki zorluk 5

10

Dijital
altyapı,
yetersizliği

17

34

Uygun fiyatta ürün sunamama

4

8

Hammadde tedarikinde sıkıntı yaşama

3

6

Nitelikli işgücü yetersizliği

5

10

Sıkıntı yaşamıyorum.

-

-

8

Eximbank
kullanamama

17

34

29

Talep edilen kalitede ya da
miktarda ürünü sunamama, 4
düşük kalite üretim
Finansal yönetim açısından 2
yeterli bilgi sahibi olmayışı

Teknolojik altyapının yetersizliği 4

e-ihracat,

e-ticaret

kredilerini/desteklerini

24

1

https://oaib.org.tr/tr/bilgi-merkezi-sikca-sorulan-sorular-bir-isadami-neden-ihracat-yapmalidir-ihracatyapmanin-firma-icin-faydalari-nelerdir.html
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Yeterince kurumsallaşamama

3

Kredi temini için bankaların
ipotek olarak istemiş olduğu 6
teminatların yetersizliği

6
12

Enflasyon artışından dolayı hammadde
27
alımında maliyetlerin yükselmesi
Finansman ihtiyaçlarını karşılamak için
yüksek faizle kredi kullanmak zorunda 29
kalmak

54
58

Döviz kurundaki aşırı oynaklık nedeniyle yurt dışından gelen ihracat bedellerinin
22
maliytlerin altında nakde dönüşmesi

44

İhracat konusunda yaşadığınız DİĞER sıkıntıyı lütfen paylaşınız.

KOBİ’lerin genel olarak özellikle mikro ölçekli işletmelerin ihracat sorununun olduğu bilinmektedir.
Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat konusunda sorunu olup olmadığını, eğer varsa
bu sorunların neler olduğunu tespit etmek amacıyla bu işletmelere “İhracat konusunda en çok hangi
sorunları yaşıyorsunuz?” sorusu sorulup cevaplaması istenmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde işletmelerin ihracat konusunda yaşadığı sorunlar görülmektedir. Bu
sorunlar aşağıda önem sırasına göre sıralanmaktadır.


Dış pazarı tanımama ve bilgi eksikliği



finansman ve kaynak yetersizliği,



Finansman ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek faizle kredi kullanmak zorunda kalmak



Lojistik sıkıntılar



Enflasyon artışından dolayı hammadde alımında maliyetlerin yükselmesi


Döviz kurundaki aşırı oynaklık nedeniyle yurt dışından gelen ihracat bedellerinin maliyetlerin
altında nakde dönüşmesi


Finansal kaynaklardan yeterince yararlanamama ya da Teşvik ve desteklerin yetersizliği



Dijital altyapı, e-ihracat, e-ticaret yetersizliği,



Eximbank kredilerini/desteklerini kullanamama……..



Talep edilen kalitede ya da miktarda ürünü sunamama, düşük kalite üretim,



Aracı işletme bulmadaki zorluk,



Nitelikli işgücü yetersizliği olarak sıralanabilir.

Tablo 3. Firmaların İhracat yapmak/ihracatını artırmak için duydukları ihtiyaçları
İhracat yapmak ya da ihracatınızı artırmak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
(Birden çok işaretleyebilirsiniz)
n

%

Nitelikli personel

27

54

44

Ar-Ge desteği

18

36

35

70

Dış Pazar desteği

32

64

Teknoloji altyapı desteği

4

8

E-ihracat/ e-ticaret bilgisi

17

34

n

%

Ek finansal kaynak

37

74

Dijital altyapı kurma

22

Yeni pazar bağlantısı
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Ürün kalitesinin iyileştirilmesi 5

10

Hibe ve teşvik desteği

28

56

Döviz kurunda istikrar

26

52

Eximbank kredi desteği

13

26

8

16

Çalışanlar için kısa çalışma
imkânlarının genişletilmesi

16

32

Fatura, vergi, borç,
ödemelerinde erteleme

SGK

ödeneği

İhracat yapmak ya da ihracatınızı artırmak için ihtiyaç duyduğunuz DİĞER ihtiyacınızı belirtiniz...

Firmalara yukarıda ifade ettikleri ihracat konusunda yaşadıkları sorunlarının çözümü noktasında
rehberlik edebilmek ve yol göstermek amacıyla “İhracat yapmak ya da ihracatınızı artırmak için
nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?” sorusuna cevap vermeleri iste
Tablo 3 incelendiğinde işletmelerin ihracat yapmak ya da ihracatını artırmak için duydukları
ihtiyaçları görülmektedir. Bu ihtiyaçlar aşağıda önem sırasına göre sıralanmaktadır.


Ek finansal kaynak ihtiyacı,



Yeni pazar bağlantısı,



Dış Pazar desteği,



Hibe ve teşvik desteği,



Nitelikli personel,



Döviz kurunda istikrar



Dijital altyapı kurma,



E-ihracat/ e-ticaret bilgisi olarak sıralanmaktadır.

SONUÇ
E-ticaret/e-ihracat seferberliği başlatılmıştır. E-ihracatın önemli bir potansiyel arz etmesi
sebebiyle, Ticaret Bakanlığı tarafından bu konuda ciddi adımlar atılmıştır. Ticaret bakanlığının
“e-ticaret bilgi platformu” kapsamında nasıl e-ticaret yapılabileceği ve nasıl e-ihracat
yapılabileceği konusunda danışmanlık hizmeti sunan “e-danışman” fırsatı bulunmaktadır. Ayrıca
bu platform kapsamında “E-Ticaret Akademisi”, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen eğitimleri
kapsamaktadır. Bu akademi E-Ticaret Sitesinin Kurulumundan, dijital pazarlama ve satış, eihracatta temel bilgiler ve başarılı firmalara kadar bir dizi eğitim faaliyeti içermektedir.
(38T38T38Thttps://www.eticaret.gov.tr/cevrimiciegitim/tum-egitimler38T38T38T).
Ayrıca, TİM-KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı Başvuru Formu ile eğitim başvurusu
yapılabilir. (38T38T38Thttps://www.tim.org.tr/tr/egitim-basvuru38T38T38T).
Kolay ihracat platformu, Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü ihracata geliştirmeye yönelik yardımlar
ve firmaların yurtdışına açılma sürecinde destek sağlanmasını amaçlayan bütünsel bir bakış açısıyla
sürdürülen bir platformdur. Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı bu desteklerde ihracata hazırlık,
pazarlama ve markalaşma olmak üzere üç destek unsuru bulunmaktadır. Bakanlığın ayrıca “kolay
ihracat platformu” sayesinde “Akıllı İhracat Robotu” ve “İhracata Dönük Üretim Stratejisi” ile
ihracatta kolaylık yapılmaktadır. Böylece ithalata olan bağımlılığın azaltılması öncelikli hedef
haline gelmiştir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’un geliştirdiği “İhracat Yapmak İstiyorum” sistemi
kullanılabilir. Bu Sistemde üretici ya da satıcı firmaların mallarıyla ilgili ihracat tekliflerinin tüm
dünyaya duyurulması sağlanmaktadır. Sisteme üyelik gerçekleştirdikten sonra amacınızı anlatan
metin ve ürünlerle ilgili görseller internet ortamına aktarılarak dış ticarete adım atılabilir.
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Ulusal pazaryerlerinde (trendyol, N11, hepsiburada, gittididiyor, vd.) komisyon oranları yüksektir.
TOBB girişimiyle bu komisyonun indirimin sağlanması gerekir.
Nitelikli eleman eksikliği, dış pazar bilgisi, bilgi ve farkındalık eksikliği, kaynak eksikliği
nedeniyle e-ihracat yapamayan mikro işletmelerin e-ihracata yönlendirilmesi gerekmektedir.
Dijital dönüşümün hızlanması için firma içinde bir dijital dönüşüm ekibi kurmak, dijital dönüşüm
konusunda uzman bir danışman firmadan hizmet almak ve bu konuda finansmana erişim önemli
konu olarak ön plana çıkmaktadır.
İhracata dayalı büyüme modeli gereği ihracat Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir.
İhracata verilen her bir destek döviz olarak geri gelmektedir. Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071
hedeflerine ulaştırmak için; ihracatçı sayısını artırmak, ihracata daha uygun maliyetli fon
sağlanması, ihracatı geliştirme teşvik fonu, teminat sorunu, ihracatçıların finansmana erişim
sorununun ortadan kalkması gerekmektedir.
Eximbank kredilerinin yüzde 71’i KOBİler kullanmaktadır ancak değer bazında KOBİ’lerin oranı
yüzde 11 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum TL bazında kredi maliyetlerinin piyasa faiz oranları
düzeyinde ya da daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir gerekçe büyük oranda
Eximbank’ta bir teminat sıkıntısı yaşanmasıyla açıklanabilir. Özellikle, sevk öncesi kredilerde
teminat sorunu (limit tahsislerinin artırılması) mevcut olup kredilerde vade yapısı daha uzun vadeye
yayılmalı ve faiz oranları düşürülmelidir. Eximbank kredilendirme yapısının geliştirilmesi ve
sistemde daha aktif olması gerekmektedir. Eximbank kredi ve sigorta programlarının limit, maliyet,
teminat ve uygulamalarının iyileştirilmesi gerekir. Böylece ihracatçılarımızın Eximbank’ın
finansal kaynaklarına erişimleri artırılabilir.
Yurtdışına yapılan satışlar KDV hariç 15.000 Euro’yu ve 300 kilogramı aşmıyorsa, bu satış mikro
ihracattır. Mikro ihracat, yurtdışı ihracat gönderilerinin yetkilendirilmiş hızlı kargo firmaları (DHL,
UPS, TNT, FEDEX) tarafından elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlayan ihracat
modelidir. Yasal düzenlemeler ile KDV iadesi ve diğer ihracat teşvikleri kullanımı için en pratik
ihracat çözüm modeli olan mikro ihracatta gönderiler hızlı kargo firması tarafından herhangi noter
vekâleti gerekmeksizin ihracat olarak gümrük sistemine kaydedilebilmektedir.
KAYNAKLAR
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KOBİ’LER NEDEN BÜYÜYEMİYOR, NASIL BÜYÜYEBİLİR?
WHY CAN'T SMES GROW, HOW CAN THEY GROW?
Prof. Dr. Hasan AYAYDIN
Gümüşhane Üniversitesi-İİBF-İşletme Bölümü
ORCID ID: 0000-0002-5395-1411

ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren işletmelerin büyüyememe sorunlarını
tespit etmek ve sorunların çözümünü irdelemektir. Bu bağlamda çalışmayı temelde iki araştırma sorusu
yönlendirmektedir. Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren işletmelerin büyüyememe konusunda yaşadığı
sorunlar nelerdir? İşinizi daha fazla büyütmek/kapasitenizi daha fazla artırmak için nelere ihtiyaç
duyuyorsunuz? Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Gümüşhane ilinde
faaliyet gösteren 50 işletmeye yüzyüze anket uygulanmış ve araştırma sonuçları analiz edilmiştir.
Araştırmanın analiz yöntemi olarak frekans analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmada SPSS 21
paket programı yardımıyla frekans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda Gümüşhane ilinde bulunan
mikro ölçekli işletmelerin, küçük veya orta ölçekli işletmelere dönüşmelerine engel sorunların tespiti ve
çözüm yollarına ilişkin araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: KOBİ’ler, Finansmana erişim, Pandemi, Firma Büyümesi
ABSTRACT
The main purpose of this research is to determine the problems of growth of enterprises operating in
Gümüşhane and to examine the solution of these problems. In this context, two research questions
basically guide the study. What are the problems faced by the businesses operating in Gümüşhane in
terms of not being able to grow? What do you need to grow your business more / increase your capacity
more? Questionnaire method was used as data collection tool in this study. A face-to-face survey was
applied to 50 businesses operating in Gümüşhane and the results of the research were analyzed.
Frequency analysis was used as the analysis method of the research. In this context, frequency analysis
was carried out with the help of SPSS 21 package program. As a result of the research, the results of the
research on the determination of the problems that prevent the micro-scale enterprises in Gümüşhane
from turning into small or medium-sized enterprises and their solutions are given.
Keywords: SMEs, Access to Finance, Pandemic, Firm Growth
GİRİŞ
Kurumsal büyüme, uzun yıllardır araştırmacılar tarafından incelenmiştir. Bir işletmenin
büyümesinin aşamalarını tanımlamak için farklı yazarlar tarafından farklı terimler kullanılmıştır,
ancak her işletmenin geçtiği olaylar aşağı yukarı aynı kalır. Araştırmacıların çoğu, her işletmenin
başlaması, ardından çeşitli zorluklar ve krizlerle karşı karşıya kalırken büyümesi ve sonunda
olgunlaşması ve gerilemesi gerektiğini öne sürüyor. Bir işletmenin başarısına katkıda bulunacak
birçok faktör vardır. (Gupta, Guha ve Krishnaswami, 2013). Bir işletmenin bir aşamadan diğerine
geçmesine izin verecek birçok öncül de vardır. Araştırmacılar arasında hakim olan iki düşünce
grubu vardır; bazıları işletmenin izlediği büyüme yolunun doğrusal veya tahmin edilebilir
olduğunu, bazıları ise büyümenin oldukça fırsatçı veya tahmin edilemez olduğunu öne sürüyor.
(Penrose, 1959; Greiner, 1972; Levie ve Lichtenstein, 2010).
Toplumsal yapının ve ekonominin denge unsuru olarak da bilinen KOBİ’lerin teknolojideki
değişimlere esnek yapıları sayesinde daha kolay adapte olması, daha az yatırım miktarımla daha
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fazla üretim yapılması ve ürün çeşitliliğinin sağlaması gibi güçlü yönleriyle “dijital dönüşüm” ile
başarı hikâyeleri yazılacaklarına inancımız tamdır. Bu geçiş döneminde “KOBİ’lerin tünelin
ucundaki ışığı görecek şekilde yanlarında olmak” gerekmektedir. Dijital Dönüşümün en büyük
artıları, gelişmiş üretim teknolojileri için verilecek desteklerle sağlanacaktır. KOBİ’lerin işlerine
dijitalleşmeyi üretim, satış ve pazarlama alanlarına en fazla entegre etmelidir. Türkiye’de genç
nüfus ve teknolojik cihaz kullanımı çok yüksek olduğu için büyük potansiyelimizin olduğu
bilinmektedir. Dijitalleşmenin KOBİ’lere fırsat penceresi açacağı söylenebilir. Yeni vizyon, yeni
yol haritası ile pandeminin dijitalleşme oranı düşük KOBİ’ler için açtığı fırsat penceresi olduğu
açıktır. Bu fırsatı değerlendiren Kobilerin ayakta kalacağı ve büyüyeceği aksine, fırsatı
değerlendiremeyen Kobilerin ise “dijital çöküş” yaşayacağı iddia edilebilir. Bu yüzden
“KOBİ’lerde büyümenin anahtarı dijitalleşme” bilincini yaygınlaştırmak gerekmektedir.
Gelecekte oyunun kurallarını dijitalleşmenin belirleyeceği söylenebilir. 10 yıla yayılan dijitalleşme
planları pandemi döneminde bir yılda gerçekleşmiş olup özellikle dünya üzerindeki ulaşımın
neredeyse durduğu dönemde sanal defileler, ticaret heyetleri, sanal fuarlar birçok firmanın
ticaretine devam etmesine ve müşterileri ile etkileşim halinde kalmasına katkı sağlamıştır.
METODOLOJİ
Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, standart veri elde etme ve buna bağlı üstün veri analizi sunma
özelliklerinden dolayı anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın analiz yöntemi olarak frekans analizi
kullanılmıştır. Bu kapsamda araştırmada SPSS 21 paket programı yardımıyla frekans analizi yapılmıştır.
Araştırmanın Kapsamı ve Örneklemi
Toplam 55 işletmeye anket formları dağıtılmış olup 5 anket formu verilerin eksikliği nedeniyle
kapsamdan çıkarılmıştır. Böylece 50 işletme analize dâhil edilmiştir. Gümüşhane ilinde faaliyet
gösteren 55 işletmeye yüz yüze anket uygulanmış ve 50 işletmenin araştırma sonuçları analiz
edilmiştir.
ANALİZ VE BULGULAR
FİRMALARIN BÜYÜMESİ ÜZERİNE BULGULAR
KOBİ’lerin genel olarak özellikle mikro ölçekli işletmelerin büyüyememe sorunun olduğu
bilinmektedir. Gümüşhane ilinde faaliyet gösteren işletmelerin büyümeme sorununun olup olmadığını,
eğer varsa bu sorunların neler olduğunu tespit etmek amacıyla bu işletmelere “Büyüme Konusunda
Sıkıntı Yaşadığınızı Düşünüyor Musunuz? İşinizi Büyütmek İsterken En Çok Hangi Sorunları
Yaşıyorsunuz?” sorusu sorulup cevaplaması istenmiştir.
Tablo 1. Firmaların Büyüyememe Sorunu
Büyüme Konusunda Sıkıntı Yaşadığınızı Düşünüyor Musunuz? İşinizi Büyütmek İsterken En Çok
Hangi Sorunları Yaşıyorsunuz? (Birden çok işaretleyebilirsiniz)
N

%

N

%

Finansman ve kaynak yetersizliği ya da
finansal
kaynaklardan
yeterince 38 76
yararlanamama

İdari
engeller
kısıtlamalar)

10

20

Ticari bankaların KOBİ’lere finansman
33 66
sağlama konusunda zorluklar çıkarması

İle özgü teşvik ve desteklerin yeterli
28
olmaması

56

Yeterince kurumsallaşamama

Sıkıntı yaşamıyorum

-
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Parayı yönetememe/finans konularda
eksiklik, nerelere yatırım yapacağını 3
bilmeme

Devlet teşvikleri hakkında yeterince
23
bilgi sahibi olmama

46

Ar-Ge ve inovasyon imkanlarının
12 24
sınırlı oluşu

Dijital altyapı, e-ihracat, e-ticaret
13
yetersizliği

26

“Fason üretim firmaları’’ kimliğinden
1
kurtulamama

2

Teknolojik altyapının eksikliği

12

24

Ürünlerin ihracata yönelik olmaması

1

2

3

6

Nitelikli işgücü yetersizliği

25 50

2

4

9

18

6

12

6

Markalaşma kabiliyetinin
olması
İhracatta sıkıntı yaşanması

yetersiz

Lojistik ile ilgili sorunlar(pazara
18 36
uzaklık, nakliye maliyetleri vd)

Eximbank
kullanamama

Döviz kurundaki oynaklık

Proje hazırlama konusunda eksiklik

26 52

kredilerini/desteklerini

Enflasyon artışından dolayı hammadde
alımında
maliyetlerin
sürekli
29 58
yükselmesi ya da tedarikinde sıkıntı
yaşanması

Kredi temini için bankaların ipotek
olarak istemiş olduğu teminatların 15
yetersizliği

30

Artan rekabet baskısı

Sabit maliyetlerde artış (işgücü, kira,
18
elektrik vd)

36

9

18

Büyüme konusunda yaşadığınız DİĞER sıkıntıyı lütfen paylaşınız.
Tablo 1 incelendiğinde firmaların büyüme konusunda yaşadıkları sıkıntılar görülmektedir. Bu
sorunlar aşağıda önem sırasına göre sıralanmaktadır.


Finansman ve kaynak yetersizliği ya da finansal kaynaklardan yeterince yararlanamama



Ticari bankaların KOBİ’lere finansman sağlama konusunda zorluklar çıkarması


Enflasyon artışından dolayı hammadde alımında maliyetlerin sürekli yükselmesi ya da
tedarikinde sıkıntı yaşanması


İle özgü teşvik ve desteklerin yeterli olmaması



Döviz kurundaki oynaklık



Nitelikli işgücü yetersizliği



Devlet teşvikleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmama



Sabit maliyetlerde artış (işgücü, kira, elektrik vd)



Lojistik ile ilgili sorunlar(pazara uzaklık, nakliye maliyetleri vd)



Ar-Ge ve inovasyon imkanlarının sınırlı oluşu



Yeterince kurumsallaşamama



Kredi temini için bankaların ipotek olarak istemiş olduğu teminatların yetersizliği



Dijital altyapı, e-ihracat, e-ticaret yetersizliği

Yukarıda ifade edilen sorunlara ek olarak,


Artan rekabet baskısı ayrıca başka bir sorun, rekabet avantajının geliştirilmesi gerekir.



İşyeri satın alma ya da kira desteğinin sağlanması,
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Bölgesel veya ile özgü teşvik yetersizliğinin olması,



İşgücü SGK primlerinin yüksek olması,


Dışarıya ihraç edilen yerli ürünlerin iç piyasadaki talebi karşılamaması nedeniyle hem hammadde
fiyatlarının değişmesi hem de tedarikinde sıkıntı yaşanması gibi sorunlar tespit edilmiştir.
Firmalara bu büyüyememe sorunlarının çözümü noktasında rehberlik edebilmek ve yol göstermek
amacıyla “İşinizi daha fazla büyütmek/kapasitenizi daha fazla artırmak için nelere ihtiyaç
duyuyorsunuz?” sorusuna cevap vermeleri istenmiştir.
Tablo 2. İşini Büyütmek ve Kapasiteyi Artırmak İçin Duyulan İhtiyaçlar
İşinizi daha fazla büyütmek/kapasitenizi daha fazla artırmak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? (Birden
çok işaretleyebilirsiniz)
n

%

%

29

58

Yatırım için ek finansal kaynak 42

84

Dijital altyapı kurma

6

12

Yeni Pazar bağlantısı

11

22

Ar-Ge ya da teknolojik altyapı
(Makine ve teçhizat desteği, reklam 12
vd desteği)
Dış Pazar desteği
22

Finansmana daha kolay erişim 32

64

Üretim yeri desteği (arazi vd)

48

İlave işletme sermayesi/ Kısa vadeli
11
ek sermaye yardımı

Çalışanlar için kısa çalışma
ödeneği
imkânlarının 24
genişletilmesi
E-ihracat/ e-ticaret bilgisi
12

24

Ürün kalitesinin iyileştirilmesi 13

26

Döviz kurunda istikrar

52

26

Nitelikli personel desteği

n

4

Markalaşma desteği
16
Hibe ve teşvik desteği (SGK, Vergi
44
vd)
Fatura,
vergi,
borç,
ödemelerinde erteleme

SGK

17

24
44
8
22
32
88
34

Lojistik ile ilgili destekler
(pazara
yakınlık,
ulaşım
17 34
Enflasyonda düşüş
16
32
imkânları
kolay,
nakliye
maliyetleri düşük vd)
İşinizi daha fazla büyütmek/kapasitenizi daha fazla artırmak için ihtiyaç duyduğunuz DİĞER
ihtiyacınızı lütfen belirtiniz.
Tablo 2 incelendiğinde İşinizi daha fazla büyütmek/kapasitenizi daha fazla artırmak için nelere
ihtiyaç duyuyorsunuz? Sorusuna verilen cevaplar görülmektedir. Bu sorunlar aşağıda önem sırasına
göre sıralanmaktadır.


Hibe ve teşvik desteği,



Yatırım için ek finansal kaynak ihtiyacı,



Finansmana daha kolay erişim,



Nitelikli personel desteği,



Döviz kurunda istikrar



Çalışanlar için kısa çalışma ödeneği imkânlarının genişletilmesi,



Dış Pazar desteği gibi destekler
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Bu ihtiyaçlara ek olarak, diğer ihtiyaçlar olarak hammadde desteği, reklam desteği, ulaşım imkânları
kolay fabrika alanının olması, Makine ve teçhizat desteği, üretim yeri desteği sıralanabilir.
Türkiye’de çok sayıda başarılı, ihracat yapan, küresel değer zincirlerine katılan KOBİ’lerimiz
bulunmaktadır. Küresel talep şoku geçtikten sonra yeniden başarı hikayeleri yazılacaktır. Bu
noktada bu zor dönemde “Kobilerin tünelin ucundaki ışığı görecek şekilde yanlarında olmak”
gerekmektedir.
KOBİ’lerin finansal sıkıntılarının çözümünde ve desteklerin kullandırılmasında gerekli şartların büyük
firmalardan farklı olarak, Kobilere özel sorunların olabileceğinin göz önüne alınarak sade, şeffaf
belirlenmesi gerekmektedir.
SONUÇ
KOBİ’lerin büyüyeme sorunu irdelendiğinde;


Finansman ve kaynak yetersizliği ya da finansal kaynaklardan yeterince yararlanamama,



Ticari bankaların KOBİ’lere finansman sağlama konusunda zorluklar çıkarması,


Enflasyon artışından dolayı hammadde alımında maliyetlerin sürekli yükselmesi ya da
tedarikinde sıkıntı yaşanması,


İle özgü teşvik ve desteklerin yeterli olmaması,



Döviz kurundaki aşırı oynaklık,



Nitelikli işgücü yetersizliği,



Devlet teşvikleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmama,



Sabit maliyetlerde artış (işgücü, kira, elektrik vd),



Lojistik ile ilgili sorunlar(pazara uzaklık, nakliye maliyetleri vd),



Ar-Ge ve inovasyon imkânlarının sınırlı oluşu,



Yeterince kurumsallaşamama,



Kredi temini için bankaların ipotek olarak istemiş olduğu teminatların yetersizliği,



Dijital altyapı, e-ihracat, e-ticaret yetersizliği sorunlarının ön plana çıktığı görülmektedir.

Dijitalleşmenin KOBi’lere sunduğu fırsatlar irdelendiğinde; ölçek ekonomisini sadece maliyet
odaklı olmaktan çıkararak tüm iş yapış şekilleri ve ürünleri, inovasyon ve katma değer yaratmaya
yönelik değiştirmektedir. KOBİ'lerin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaları ve rekabet
güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla “KOBİ’lerde büyümenin anahtarı Dijitalleşme” bilincini
yaygınlaştırmak gerekmektedir.
Kısa vadede en önemli konu, KOBİ’lerin dijital kanalları en kolay kullanabilmelerini sağlamaktır.
KOBİ’lerin dijitalleşmeye yönelik planlama yaparak dinamik web sitesi yaptırarak, sosyal medya
hesapları açma ve site ve hesapların yönetimi yönünde ajanslardan profesyonel destek almak için
bütçe ayırarak uygulamaya geçmesi gerekmektedir. Bu sayede yurt içinde ve yurtdışındaki
rakiplerini inceleme, hiç ulaşamadıkları ülkelerden siparişler alarak ürünlerimizi satma fırsatı
yakalayabilirler. Bu süreçte KOBİ’ler dijital pazarlamada doğru stratejiyi belirleme ve etkili
adımlar atma konusunda çaba göstermelidirler. Bu noktada dijitalleşmenin KOBİ’ler için fark
yaratmanın ilk şartı olduğu öne sürülebilir.
Nitelikli eleman eksikliği, dış pazar bilgisi, bilgi ve farkındalık eksikliği, kaynak eksikliği
nedeniyle e-ihracat yapamayan mikro işletmelerin e-ihracata yönlendirilmesi gerekmektedir.
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ÖZET
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanı son zamanlarda hızla gelişen bir alandır. Bu gelişmelere
bağlı olarak araştırmacılar tarafından çeşitli sorulara cevaplar aranmaktadır. Bu soruların başında ise dil
öğretimi yapılırken hangi yöntem ve tekniklerin kullanılmasının öğrenen ve öğreten açısından daha iyi
olacağı sorusudur. Bu soruya cevap vermek için önce öğrenmenin karşısındaki engelleri saptamak ve
buna uygun çözüm bularak yöntem ve teknik belirlemek gerekmektedir. Çeşitli araştırmalar
incelendiğinde tüm öğrenmelerde özellikle dil öğrenmelerinde en büyük engel öğrencinin öğrenmeye
karşı oluşturduğu duygusal engelleridir. Bu duygusal engellerin içinde öğrencide oluşan başaramama
duygusu, kaygı, korku, ön yargı, içe kapanıklık gibi öğrenmeye, hedef dile karşı oluşan duygu
duvarlarını sayabiliriz. Özellikle giriş seviyesi olan A1 seviyesindeki öğrencilerde duygusal engeller
oldukça fazladır. Bu engelleri aşma görevi ise öğreticiye düşmektedir. Öğretici dersinde kullanacağı
çeşitli yöntem ve tekniklerle bu problemlerin üstesinden gelebilir. Duygusal engelleri aşmak için
öncelikle öğrenciye güven verilmeli, başarabileceğine inandırılmalı, kaygı seviyesi kontrol altına
alınmalı, pasiflikten kurtarılarak aktif hale getirilmeli, gerçek durumlarla karşı karşıya getirilmeli,
yaparak-yaşayarak öğrenmesine fırsat verilmeli, etkinliklerin merkezinde olması sağlanmalıdır. Sayılan
bu durumlar göz önüne alındığında bunları karşılayabilecek en güzel, yeterli ve kapsamlı yöntemlerden
birinin drama yöntemi olduğunu görmekteyiz. Bu yöntemin kullanılmasıyla öğrencilerde bulunan dil
öğrenme karşısındaki en büyük engel olan duygusal engeller kontrol altına alınabilir. Dersi eğlenceli
hale getireceği, gerçek hayatla bağ kurabileceği, yaparak-yaşayarak öğretip kavratabileceği, öğrencileri
aktif kılacağı, etkinliklerin merkezine öğrencilerin alınacağı gibi özellikleri sayesinde drama, yabancı
dil öğretiminde vazgeçilmez bir yöntemdir. Bu çalışmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde
duygusal engellerin en çok hissedildiği başlangıç seviyesi olan A1 seviyesinde “İşitirsem unuturum,
görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim” kaidesinden yola çıkarak drama yöntemi kullanılmış ve beş
(5) farklı etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlikler A1 seviyesinde temel olarak görülen “Tanışma,
Ailemiz, Meslekler, Günlük Hayat ve son olarak da Çevremiz” konularına uygun olarak geliştirilmiştir.
Etkinlikler oluşturulurken çeşitliliğe dikkat edilmiştir. Drama yönteminde kullanılan “iç içe çemberde
tanışma etkinliği, rol oynama, duyu devinim oyunları, doğaçlama” tekniklerinden faydalanılmış ve
etkinliklerde “boşluk doldurma, öykü oluşturma, tahmin etme-eşleştirme, günlük tutma, kroki çizme”
gibi çeşitlilik oluşturulmuştur. Bu etkinliklerle öğrencilerin hedef dile hızlı adapte olması, dil ile sıkı bir
bağ kurması, hedef dilin konuşulduğu yerde konuşmada temel yaşam seviyesine hızlı bir şekilde
gelmesi, teorik ve pasif bilgiden ziyade hemen kullanabileceği, aktif rol alabileceği, zihnine hemen
yerleştirebileceği dil öğretimi hedeflenmiştir. Bu etkinliklerle dili yeni öğrenen bireylerin duygusal
engellerinin aşılacağı beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Drama, duygusal engeller, etkinlik, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
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ABSTRACT
Teaching Turkish as a foreign language is a rapidly developing field recently. Depending on these
developments, answers to various questions are sought by researchers. At the beginning of these
questions is the question of which methods and techniques would be better for the learner and the teacher
to use while teaching language. In order to answer this question, first of all, it is necessary to identify
the obstacles to learning and to find suitable solutions and determine methods and techniques. When
various studies are examined, the biggest obstacle in all learning, especially in language learning, is the
emotional barriers that the students create against learning. Among these emotional barriers, we can
count the emotional walls formed against learning and the target language, such as the feeling of failure,
anxiety, fear, prejudice, and introversion. Emotional barriers are quite high, especially for students at
the A1 level, which is the basic level. The task of overcoming these obstacles falls to the teacher. The
teacher can overcome these problems with various methods and techniques that he will use in his lesson.
In order to overcome emotional barriers, first of all, the student should be given confidence, convinced
that he can succeed. His anxiety level should be controlled, he should be activated by getting rid of
passivity. He should be confronted with real situations. He should be given the opportunity to learn by
doing and living, and he should be at the center of the activities. Considering these situations, we see
that one of the most effective, sufficient and comprehensive methods to meet them is the drama method.
By using this method, emotional barriers, which are the biggest barriers to language learning, can be
taken under control. Drama is an indispensable method in foreign language teaching, thanks to its
features such as making the lesson fun, connecting with real life, teaching and comprehending by doingexperience, making students active, and putting students at the center of the activities. In this study, the
drama method was used and five (5) different activities were developed based on the rule of "I forget if
I hear, I remember if I see it, I learn if I do" at the A1 level, which is the beginning level where emotional
barriers are felt most in teaching Turkish as a foreign language. These activities have been developed in
accordance with the basic topics of “Meeting, Our Family, Professions, Daily Life and Environment” at
A1 level. Diversity was taken into consideration while creating the activities. Techniques such as
"meeting in a nested circle, role playing, sensory motion games, improvisation" techniques used in the
drama method were used and a variety of activities such as "filling in the blanks, creating a story,
guessing-matching, keeping a diary, drawing a sketch" was developed. With these activities, it is aimed
that the students adapt quickly to the target language, establish a close bond with the language, quickly
reach the basic level of life in speaking where the target language is spoken, can use it immediately, take
an active role, and place it in their minds rather than theoretical and passive knowledge. With these
activities, it is expected that the emotional barriers of individuals who have just learned the language
will be overcome.
Keywords: Drama, emotional barriers, activity, teaching Turkish as a foreign language.
GİRİŞ
Yabancı dil öğrenimi, kişinin ana dili dışında başka bir dil ve kültürle tanışması demektir. Her insan
yabancı dil öğrenirken ilk önce kendine psikolojik bir duvar örer ve zaman zaman da bu yeni dili
öğrenemeyeceğini düşünür. Bu yüzden, yabancı dil öğretilirken her tür sıkıcılık ve zorluktan uzak
durulmalıdır. Burada görev öğretim elemanına düşmektedir. Hiçbir kitap dil öğretimi için tek başına
yeterli değildir (Barın,2004:20). Bu yüzden öğretmen ilk olarak öğrencilerinin duygusal engellerini
ortadan kaldırmaya yönelik öğretime odaklanmalıdır. Çünkü yeni bir dil öğrenmenin önündeki en büyük
engel öğrencilerde oluşan kaygı, korku, başaramama psikolojisi gibi duygusal engellerdir. Duygusal
engeller tüm öğrenmelerde özellikle de dil öğrenmelerinde aşılması gereken bir problemdir. Duygusal
engeller kişiyi hedeften uzak tutan, öğrenenin özgüvenini yitirmesine neden olan, kendisinde bulunan
öğrenme potansiyelinin ve becerilerinin ortaya çıkmasını engelleyen hatta kaybolmasına yol açan
psikolojik bir engeldir. Öğrenende yüksek oranda kaygıya sebebiyet veren duygusal engeller zihinde
başlayıp öğrenende zihinsel bunalıma sebebiyet vermekle birlikte aşılamaması durumunda fiziksel
olarak da kendisini gösterebilmektedir. Duygusal engellerin farkına varılmaması ve ortadan
kaldırılmaması halinde hedeflenen öğrenmenin gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Bu engelleri
ortadan kaldırmak ise öncelikle öğrencide oluşan duygusal engelleri tespit etmekle ve öğrenciye hedef
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dili öğrenebileceği, yapabileceği güvenini vermek, dil öğrenimini eğlenceli hale getirmek, öğrencileri
aktif hale getirmek, hızlı sonuç alabileceği bazı uygulamalara yer vermekle gerçekleşebilir. Duygusal
engelleri kontrol altında tutmak ve ortadan kaldırmak öğrenmeye başlamanın en temel ve önemli bir
adımıdır. Bu engellerin farkına varmak, önlem almak ve ortadan kaldırmakta sorumlu kişi öğreticidir.
Öğreticinin kullanacağı çeşitli yöntem ve tekniklerle bu sıkıntı aşılabilir. Bu engelleri aşarak amaçlara
ulaşabilecek en güzel öğretim yöntem ve tekniklerinin başında ise drama yer almaktadır.
Drama; insanın empati yeteneğinin gelişmesinde, bireyin eğitim ve öğretimde aktif olmasında, kendini
ifade edebilmesinde, yaratıcı olmasında yaşamı çok yönlü algılamasında, araştırma duygusunun
gelişmesinde büyük bir etkendir (Karaca,2016:31). Eğitimde drama insana öncelikle birey olarak
özgüven kazandırır ve onun bilişsel, dil, motor ve sosyal açıdan gelişimini sağlar. İşbirligi yapabilmenin,
diğerleri ile dayanışma ve yardımlaşmanın ve sorumluluk almanın zevkini yaşatır. Böylece birey, farklı
görüş açılarına açık olabilmenin ve onları pay1aşabilmenin önce kendini tanımaktan geçtiğinin ayırdına
varır. Bir başka deyişle, yaşamı çok yönlü algılayabilmeyi, eleştirmeyi, tartışmayı öğretir. Bir yandan
kişiye değişik yaşantılar geçirtirken, bir yandan da onun öğrendiklerini kalıcı kılar(Genç,2005). Drama
insana özgüven kazandır, zihinsel ve duygusal açıdan gelişmesine yardımcı olur. Drama ile insan sosyal
yönünü kuvvetlendirir ve içerisinde bulunduğu ortama ve ise aitlik hisseder. Drama yapılan işle işi yapan
birey arasında ve paydaşlar arasında bir bağ oluşturur. Böylelikle drama ile kişi duygusal engellerini
aşabilir.
Drama kendine her branşta yer bulabildiği gibi özellikle dil öğretim derslerinde önemli katkılar
sağlamaktadır. Sadece ana dil öğretimi değil yabancı dil öğretiminde de kullanılmaktadır. İşitirsem
unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim (Tuna, 2010). Bu özlü sözden hareketle kişiler rol
yaparak ve dramatize ederek dili daha kalıcı öğrenirler ve öğrenilen dille daha ilgili hale gelebilirler.
Yabancılara Türkçe öğretiminde öğrenci oyun faaliyetlerinde rol almalı ve deneme yanılma yoluyla
yaparak, yaşayarak konuyu kavramalıdır (Arslan&Gürsoy,2008:112).
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama yöntemi kullanılarak öğrencilere gerçek hayat
durumlarını tattırabilme imkanı sağlamış oluruz. Böylelikle öğrenciler hedef dil ile daha etkin, ön
yargısız, başarılı, aktif ve heyecanlı bir bağ kurmuş olur. Bu sayede yabancı dil öğrenmenin önündeki
temel problem olan duygusal engeller kontrol altına alınmış olur.
Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerdeki duygusal engelleri drama yöntemiyle
aşmak hedeflenmiş ve bu doğrultuda duygusal engellerin en yoğun yaşandığı A1 seviyesi seçilmiştir.
A1 seviyesine uygun beş tane etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlikler A1 seviyesinde temel olarak
görülen “tanışma, ailemiz, meslekler, günlük hayat ve son olarak da çevremiz” konularına uygun olarak
geliştirilmiştir. Etkinlikler oluşturulurken çeşitliliğe dikkat edilmiştir. Drama yönteminde kullanılan “iç
içe çemberde tanışma etkinliği, rol oynama, duyu devinim oyunları, doğaçlama” tekniklerinden
faydalanılmış ve etkinliklerde “boşluk doldurma, öykü oluşturma, tahmin etme-eşleştirme, günlük
tutma, kroki çizme” gibi çeşitlilik oluşturulmuştur. Bu çalışma ile öğrenmenin önündeki en büyük
engellerden biri olan duygusal engellere dikkat çekilmeye çalışılmış bu engelleri bazı yöntem ve
tekniklerle aşılabileceği belirtilmiş ve bu engelleri aşmada en etkili yöntemlerden biri olan drama
yöntemi kullanılarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi A1 seviyesine uygun etkinlikler
düzenlenerek siz değerli araştırmacılara sunulmuştur.
ÇALIŞMANIN AMACI
Bu çalışmamızda Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde duygusal engellerin en çok hissedildiği
başlangıç seviyesi olan A1 seviyesinde drama yöntemi kullanılarak beş (5) farklı etkinlik
düzenlenmiştir. Bu etkinliklerle Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerdeki duygusal engelleri
drama yöntemiyle aşmak hedeflenmiştir. Ayrıca öğrencilerin hedef dile hızlı adapte olması, dil ile sıkı
bir bağ kurması, hedef dilin konuşulduğu yerde konuşmada temel yaşam seviyesine hızlı bir şekilde
gelmesi, teorik ve pasif bilgiden ziyade hemen kullanabileceği, aktif rol alabileceği, zihnine hemen
yerleştirebileceği dil öğretimi hedeflenmiştir.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
1)TANIŞMA ETKİNLİĞİ (A1)
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Aşağıdaki konuşma metninde yer alan boşlukları doldurunuz. Arkaşdaşlarınızla metni canlandırınız.
Metinden hareketle iç içe çemberde tanışma etkinliği* yapınız.
Karakol Metni (Boşluk Doldurma)
-Polis Memuru : (elini tokalaşmak için uzatır) Merhaba
: (karşısındakinin elini sıkar) ……………

-Öğrenci

- Polis Memuru : Benim adım Ahmet. Senin adın ne?
: …………………….

-Öğrenci

-Polis Memuru : Nerelisin Prima?
: Hindistanlıyım. Siz nerelisiniz?

-Öğrenci

-Polis Memuru : Türkiyeliyim.
-Polis Memuru : (yeniden tokalaşarak) Tanıştığıma memnun oldum Prima. Hoşça kal.
: (yeniden tokalaşarak) ……………………...

-Öğrenci

Hastane Metni ( Boşluk Doldurma)
-Doktor : (elini tokalaşmak için uzatır) ……….
-Öğrenci

: (karşısındakinin elini sıkar) Merhaba

- Doktor

: Benim adım Fatma. ……………?

-Öğrenci

: Benim adım Prima.

- Doktor

: ………….. Prima?

-Öğrenci

: Hindistanlıyım. Siz nerelisiniz?

- Doktor

: Türkiyeliyim.

- Doktor

: (yeniden tokalaşarak) …………………………. Hoşça kal.

-Öğrenci

: (yeniden tokalaşarak) Ben de tanıştığıma memnun oldum. ……………….. .

*İç içe çemberde tanışma etkinliği: Katılımcılar iç içe iki çember olurlar ve çemberi bozmadan zıt yönde
yürürler. Öğretmen özel bir işaretle “dur” der. Her iki çemberdeki kişiler dururlar. Karşı karşıya
olanlar selamlaşırlar ve isimlerini birbirlerine söylerler.
2) BEN VE AİLEM ETKİNLİĞİ (A1)
Aşağıda isimleri bulunan aile üyelerinin karşısındaki boşluğa bir cümle yazınız ve sınıfta paylaşınız.
Yazılan cümleleri birleştirerek karakterleri oluşturunuz ve bu karakterlerden oluşan kısa bir öykü
yazınız. Bu öyküyü sınıfta canlandırınız.

DEDE
NİNE
ANNE
BABA
AMCA
HALA
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DAYI
TEYZE
ERKEK KARDEŞ
KIZ KARDEŞ
KUZEN
3)MESLEKLERİ TANIYORUM ETKİNLİĞİ (A1)
Gözü kapalı bir şekilde aşağıdaki nesnelere dokununuz. Ardından nesnelerin ne olduğunu tahmin ediniz
ve bu nesneleri hangi mesleği yapan insanların kullandığını söyleyiniz.
*DRAMA YÖNTEMİ (DUYU DEVİNİM OYUNLARI): Beş duyunun harekete geçirilmesini amaçlayan
oyunlar, duyu oyunlarıdır. Genellikle ısınma çalışmaları içinde yer alır. Günlük yaşamımız da
çoğunlukla görme duyusu yoluyla hareket ederiz. Bu duygu devreden çıkarıldığında diğer duyular daha
çok kullanılmaya başlanır. Bu nedenle diğer duyularla ilgili çalışmalar gözü kapalı olarak yaptırılır.
Lider dokunma duyusu aracılığı ile düş gücünü devreye sokmak üzere, bir örtü altına sakladığı objelere
grup üyelerine tek tek dokunmalarını ve hissetmelerini ister.
Örnek Çalışma
STETESKOP ( DOKTOR)

DİREKSİYON ( OTOBÜS/TAKSİ/SERVİS ŞOFÖRÜ)
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KRAMPON ( FUTBOLCU)

TAHTA KALEMİ (ÖĞRETMEN)

TIRAŞ MAKİNESİ (KUAFÖR/BERBER)
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4) GÜNLÜK HAYATIM ETKİNLİĞİ (A1)
Bir hafta boyunca günlük tutunuz. Günlükten en sevdiğiniz kısmı okuyunuz. Okunan günlükler
içerisinde en beğenilen ve eğlenceli olanını seçiniz. O günü sınıfta arkadaşlarınızla birlikte yeniden
canlandırınız.

5) ÇEVREMİZ ETKİNLİĞİ (A1)
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Yukarıda örnek olarak verilen krokiye benzer bir krokiyi defterinize çiziniz. Evinize ziyarete gelmek
isteyen ancak yolu bilmeyen bir arkadaşınıza telefonla evinizi kroki üzerinden tarif etmeye çalıştığınız
bir doğaçlama oynayınız.

SONUÇ
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi ve tüm öğrenmelerde başarıya ulaşmak için atılması gereken
ilk adım öğrenenlerin duygusal engellerini ortadan kaldırmaktır. Bu duygusal engelleri kaldırmakla
görevli ilk kişi öğreticilerdir. Öğreticiler bu problemi çeşitli yöntem ve tekniklerle aşabilir. Bu yöntemler
içerisinde en etkili olanlardan biri hiç şüphesiz drama yöntemidir. Bu çalışmada drama yöntemi
kullanılarak etkinlikler düzenlenmiştir. Drama yöntemi çerçevesinde oluşturulan bu etkinlikler
sayesinde öğrenenlerin duygusal engelleri ortadan kaldırılmıştır. Bu etkinliklerle birlikte öğrenenlerde
bulunan kaygı, korku, başaramama duygusu, içe kapanıklık, pasiflik ve ön yargı ortadan kaldırılmış
öğrenenler merkeze alınarak aktifleştirilmiştir. Bu etkinliklerle birlikte öğrenenler yaparak yaşayarak
öğretime katılmışlar ve son derece aktif bir rol oynamışlardır. Öğrencilerin duygusal engellerini ortadan
kaldırmak öğrencinin derse karşı tutumunu doğrudan etkilemekte böylelikle öğrencinin derse katılımı,
dikkati ve isteği artmaktadır. Bu sayede öğrenmenin gerçekleşmesi daha kolay ve kalıcı olmaktadır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde duygusal engellerin en çok görüldüğü A1 düzeyinde
gerçekleştirilen bu çalışma ile öğretimin niteliği arttırılmış ve karşısındaki en önemli engellerden biri
aşılmıştır.
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ÖZET
Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte telefon, tablet, bilgisayar gibi mobil cihazlar yabancı dil
öğretiminde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Mobil cihazlar, kullanım kolaylığı, zaman ve
mekândan bağımsız esnek yapısıyla; her an sınırsız bilgiye erişim ve bu bilgileri depolama olanaklarıyla
bireye yaşam boyu öğrenme sunmaktadır. Dijital teknolojilerin sunduğu bu olanaklarla eğitim artık okul
binalarında yapılan sınırlı bir faaliyet olmaktan çıkmakta; mobil öğrenme, çevrim içi öğrenme, eöğrenme gibi kavramlarla sınırları zorlamaktadır. Bireyi özerkleştirerek neyi, nasıl öğrendiğine ilişkin
farkındalık kazandıran mobil öğrenme yöntemleri, öğrenme/öğretme ortamlarının düzenlenmesinde ilk
sırayı almıştır. Bugün hemen her alanda kullanılan podcast, yabancı dil öğretiminde de dinleme
becerisinin geliştirilmesi amacıyla sıklıkla tercih edilmektedir. İletişimin iki ucundan biri olan
dinlemenin gerek ana dili öğretiminde gerekse yabancı dil öğretiminde önemi çok geç fark edilmiştir.
Dinleme iletişimin pasif yanı gibi görünse de zihinsel faaliyetlerin en aktif olduğu karmaşık bir süreci
içerir. Doğru ve anlamlı konuşma/yazma eylemlerinin gerçekleşmesi bu sürecin sağlıklı çalışmasına
bağlıdır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de dinleme becerisinin geliştirilmesi oldukça
önemsenmiş ve dinleme becerisinin geliştirilmesine yönelik birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın
amacı da Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde podcast uygulamalarının dinleme becerisinin
geliştirilmesindeki önemini açıklamaya yöneliktir. Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni (DAOBM)’nin önerdiği hedef, kazanımlar ve temalar çerçevesinde B1 düzeyinde altı tane podcast dinleme
etkinliği tasarlanmıştır. Bu etkinlikler: “Yeni Bir Yaşam”, “Haberin olsun”, “Engelsiz Yetenek”,
“Benim Bir Hayalim Var”, “Masal Saati” ve “İster İnan, İster İnanma” dır. Podcast dinleme planı;
dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası etkinlikleri olmak üzere üç aşamada
gerçekleştirilmiştir. Etkinliklerde öncelikle dinleme becerisinin geliştirilmesi, telaffuz, söz varlığı
edinimi, konuşma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi ve kültür aktarımı amaçlanmıştır. Dinleme
metinlerinin seçiminde yaşama yakın ve işlevsel olmasına dikkat edilmiştir. Bunun yanı sıra bu
metinlerin Türk kültürünü tanıtacak nitelikte ögeleri içermesi ön plana alınmıştır. Etkinliklerin sonunda,
yabancı dil öğretimine yönelik hazırlanan podcast uygulamalarının, özellikle dinleme becerisinin
geliştirilmesinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dinleme becerisi, podcast, yabancılara Türkçe öğretimi.

ABSTRACT
With the development of technology in recent years, mobile devices such as phones, tablets and
computers are widely used in foreign language teaching. Mobile devices, with their ease of use, flexible
structure independent of time and space. It offers lifelong learning to individuals with unlimited access
to and storage of information at any time. With these opportunities offered by digital technologies,
education is no longer a limited activity in school buildings. It pushes the limits with concepts such as
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mobile learning, online learning and e-learning. Mobile learning methods, which make the individual
autonomous and raise awareness about what and how he learns, have taken the first place in the
organization of learning/teaching environments. Podcast, which is used in almost every field today, is
frequently preferred in foreign language teaching in order to improve listening skills. The importance
of listening, which is one of the two ends of communication, both in mother language teaching and in
foreign language teaching has been realized very late. Although listening seems like the passive side of
communication, it includes a complex process in which mental activities are most active. The realization
of correct and meaningful speaking/writing actions depends on the healthy functioning of this process.
In teaching Turkish as a foreign language, the development of listening skills has been given great
importance and many studies have been conducted to improve listening skills. The aim of this study is
to explain the importance of podcast applications in teaching Turkish as a foreign language in the
development of listening skills. Six podcast listening activities at B1 level were developed within the
framework of the objectives, achievements and themes proposed by the Common European Framework
of Reference for Languages (CEFR). These activities are: "A New Life", "Let You Know", "Unhindered
Talent", "I Have a Dream", "Tale Hour" and "Believe it or not". Podcast activities are carried out in
three stages as pre-listening, during-listening and post-listening activities. The activities primarily aimed
to develop listening skills, pronunciation, vocabulary acquisition, speaking and writing skills, and
cultural transfer. In the selection of listening texts, attention was paid to ensure that they are close to life
and functional. In addition to this, it is emphasized that these texts contain elements that will introduce
Turkish culture. At the end of the activities, it was seen that podcast applications prepared for foreign
language teaching had a positive effect on the development of listening skills.
Keywords: listening skill, podcast, Teaching Turkish to Foreigners.
1. GİRİŞ
Çağımızda yaşanan teknolojik gelişmeler edata bir dijital devrim niteliği taşımaktadır. Öyle ki dijital
cihazlar yaşamın her alanında bireyle bütünleşmiş, hatta onun yaşamsal etkinliklerine yön verir hale
gelmiştir. Bu bağlamda artık bilgiyi bilen değil, bilgiyi uygulayan bağımsız birey olma gerekliliği ön
plana çıkmıştır (Tutkun, 2010). Bilginin uygulamaya dönük olduğu bu yeni çağın, bireyden beklediği
etkinlikleri gerçekleştirmesi için bir takım becerilere sahip olması gerekmektedir. Bireyin nitelikli bir
yaşam sürmesi ve bunun yanında bir dünya vatandaşı olabilmesi, bu becerileri edinmesine bağlıdır.
“OECD Becerilerin Görünümü 2019: Dijital Dünyada Gelişmek” konulu raporunda teknoloji üzerine
belirlenmiş beceriler: dijital iş dünyası için beceriler, dijital bir toplum için beceriler ve dijital ortamda
öğrenme” olarak alt başlıklar halinde incelenmiştir. Ulusal olarak hazırlanan Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesinde de bu beceriler: Anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik ve
bilim/teknolojide temel yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili
yetkinlikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade olmak üzere sekiz anahtar
yetkinlik belirlenmiş ve tanımlanmıştır (TYÇ, 2015: 23-24-25).
Dijitalleşen dünyanın doğal bir sonucu olarak öğretmenin profili de değişmiştir. Günümüzde öğretmenin
dijital yaşama adapte olması ve bunu öğrenme ve öğretme ortamına yansıtması beklenmektedir. Çünkü
öğretmenin karşı karşıya olduğu kuşak, dijital bir dünyada yaşama gözlerini açmış ve bu dünyanın
değişimlerine hızla uyum sağlayan bir kuşaktır. Pensky’nin dijital yerliler dediği bu kuşak dijital çağın
ilkelerine göre yaşamaktadır. Dünya üzerinde her şeyin mümkün olduğunu ve her şeyi yapabileceklerini
düşünen özgüveni yüksek ve edilgenlikten hoşlanmayan bu kuşağın üyeleri yeniliğe oldukça açıktır
(Berkup, 2015: 113). Bu nedenle öğretim ortamlarında, bu yenilikçi kuşağın ilgisini çekecek, öğrenmeyi
kolaylaştırıcı dijital kaynaklı materyallerin seçilmesi önemlidir. Özellikle yetkinliklerden biri olan
yabancı dilin öğretiminde, öğretmeninin sınıf içi etkinlikleri güncel yöntemlerle gerçekleştirmesi dil
öğretiminin niteliğini olumlu yönde etkileyecektir.
Yabancı dil öğretmenleri uzun süre görsel-işitsel medyayı dil eğitimi için geleneksel olarak plak, kaset,
videokaset, CD ve DVD gibi formatları kullanıma sunuldukça sınıfta veya dil laboratuvarında
kullanmıştır. Dijital medyanın gelişiyle, öğrenciler için (önce sesli, sonra görsel-işitsel) medya içeriğinin
sağlanması, web siteleri, sanal öğrenme ortamları, öğrenme yönetim sistemleri ve podcast kullanımı
yoluyla çevrimiçi hale gelmiştir (Rosell-Aguilar, 2013). İnsana yaşam boyu öğrenme fırsatı tanıyan bu
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öğrenme ortamları, uzaktan eğitim modelini her geçen gün daha da etkili kılmaktadır. Başta Yunus Emre
Enstitüsü olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından bu eğilimler düzleminde Türkçe öğretimine
yönelik yeni araç-gereçler oluşturulmuştur. Yunus Emre Enstitüsü’nün 2015 yılında kurduğu
Türkçe’nin Sesi Radyosu bu çalışmalardan biridir. Türkçe öğrenen bir yabancı dil öğrencisinin rahatlıkla
dinleyebileceği ve dinleme becerisini geliştirebileceği bir kaynak niteliğindedir.
Öğrenciyi özgürleştiren ve onun öz yeterlilik kazanmasını sağlayan podcast uygulamaları, dil
öğretiminde yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Podcast, araştırmacıların da ilgisini çekmiş, podcast
uygulamalarıyla ilgili çalışmalar yapmışlardır. Bu doğrultuda çalışmada, Türkçenin yabancı dil olarak
öğretiminde podcast uygulamalarının dinleme becerisinin geliştirilmesindeki öneminin açıklanması
amaçlanmıştır.
2. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE MOBİL DESTEĞİ
Modern bir öğretim yöntemi olan mobil öğrenme, taşınabilir teknolojik araçların üzerinden yapılan yeni
bir eğitim ortamıdır. Diğer bir deyişle telefon, bilgisayar, tablet gibi dijital cihazlarla genel ağ kanalı
üzerinden eğitime hizmet etmek amacıyla geliştirilen bir öğrenme yöntemidir. Öğrenenlere her zaman
her yerde bağımsız olarak bilgiye erişim olanağı verir. Kendini geliştirmek isteyen bireyler için eğitimde
fırsat eşitliği ve ikinci bir şans sağlar. İşbirlikli ve aktif öğrenmeyi destekleyen mobil öğrenme,
bünyesinde barındırdığı özelliklerle uzaktan eğitim modeliyle birlikte anılır olmuştur (Gökbulut, 2021).
Mobil öğrenmenin temel unsuru web teknolojileridir. Eğitimde en çok kullanılanı ise insanı temeline
alarak iletişim ve etkileşimi canlı hale getiren en kapsamlı tanımıyla bilgi alış verişini destekleyen web
2.0 araçlardır.
Mobil öğrenme ortamları uzaktan eğitimin uygulanabilme olanağı bulduğu modern platformlardır.
Sağladığı olanaklarla eğitim ve öğretim ortamının diğer alanlarında olduğu gibi Türkçenin öğretildiği,
yabancı dil ders ortamlarında da tercih edilen bir yöntem olmuştur. Araştırmacılar, web 2.0 araçlarının
kullananları özgürleştirdiğini, esnek yapısıyla dil öğretiminde etkili olacak bir materyal olduğunu ifade
etmişlerdir. Bunun yanı sıra dil öğerenicisinin yaratıcılığını artırdığı, fakat kullanma sıklığının yeterli
düzeyde tutulması gerektiği de belirtilmiştir.
3. PODCAST (SES YAYINI/ ELEKTRONİK DİNLETİ/ E-DİNLETİ)
Podcastler, dijital ortamda yapılan ses kayıtlarıdır. Vodcast veya vidcast olarak adlandırılan
podcastlerde içerik görüntüyle desteklenmektedir. Ancak ses içerikli olan podcast dosyaları, daha çok
tercih edilmektedir. Akıllı telefona sahip her birey bir podcast dosyası oluşturabilir. Bunun için ayrı bir
teknik donanıma ya da teknik bilgiye ihtiyaç duymadan kendi podcastinin kaydını yapabilir ve erişime
açabilir.
Braun (2007) podcast’leri bilgisayarlara ve/veya aboneliğe açık ve sürekli geliştirilen taşınabilir ses ve
video cihazlarına indirilebilir ses ve video dosyaları olarak tanımlamıştır. Basit bir tanım yapmak
gerekirse, podcast’ler internete yüklenen ve doğrudan bilgisayarlara, mobil cihazlara, MP3 çalarlara,
hatta kameralara indirilebilen ve istenildiği zaman dinlenebilen ses veya video MP3/MP4 kayıtlarıdır
(Güler, 2014: 21). Bütün çevrim içi etkinliklerde olduğu gibi beğenme, yorum yapma, paylaşma gibi
davranışlara izin verir. Habercilik, edebiyat, sanat, eğlence, turizm, belgesel, spor, otobiyografi, tarih,
eğitim gibi alanlarda podcast yayını yapılmaktadır.
Podcast uygulamalarının üstün yanlarını özetle şöyle sıralayabiliriz:


Podcatler, istenilen zamanda ve her yerde dinlenilebilir.



Herkesin kolaylıkla kullanabileceği podcastler, aynı zamanda ekonomiktir.


Sınıf içi etkinliklerde kullanılabileceği gibi sınıf dışı etkinlilerde de öğrenciye sıra dışı öğrenme
ortamı sağlar.


Podcastler, uzaktan eğitim modelini destekler.


Bireyselleştirilmiş öğretim için uygun bir materyaldir. Öğrenci kendi öğrenmelerinin
sorumluluğunu alır.
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Podcast dinleyicisi, içerikle sürekli etkileşim halindedir. İçeriği hazırlayana soru yöneltildiğinde
ya da içerikle ilgili düşünce belirtildiğinde dönüt alma olanağı vardır.
Podcast uygulamalarının sınırlılıkları şu şekilde sıralanmıştır: Bant genişliği ve sistem kaynaklarının
sınırlı olması, formatın uygun olamaması sorunu, ortak platformun eksik olması, ekranın küçük olması,
kablosuz ağ bağlantısında sorun yaşanması ve tek yönlü iletişim (Ayvaz Reis ve Kartal, 2009: 28).
4. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE PODCAST
Podcasting teknolojisi, bir dil eğitimi aracı olarak birçok farklı şekilde kullanılabilir. Bir alternatif;
öğrencilerin özgüvenlerini, iletişim ve işbirliği becerilerini geliştirmek için düzenli podcastler
kaydedebilmeleridir. Öğretmenler, öğrencilerini ve dersleri desteklemek için kendi podcastlerini de
kaydedebilir. Diğer bir alternatif ise özgün materyallerin podcast olarak sağlanabilmesi ve öğrencilerin
ihtiyaçlarına en uygun olanları seçebilmesidir. Podcastler öğretmen tarafından oluşturulan, öğrenci
tarafından oluşturulan ve özgün materyal tabanlı olmak üzere üçe ayırılmıştır (İnce, 2015:3-17).
Podcast, hedef dilin konuşulduğu bölgelerin kültürü ve tarihi gibi birçok açıdan da güçlü bir öğrenme
yöntemi olarak kabul edilmektedir. Genel olarak bulgular, dil öğrenenlerin podcast teknolojisini
kullanmaya karşı olumlu olduklarını ve podcast teknolojisini dil öğrenme süreçlerinde kullanmakla
ilgilendiklerini göstermektedir (Hasan ve Hoon, 2013). Podcastler, hedef kültürle bütünleşmek ve
öğrencilerin bir grup üyeliği duygusu kazanmalarını sağlamak ve böylece düşük özgüven, kaygı ve zayıf
motivasyon gibi sosyal ve psikolojik engellerin üstesinden gelmek için etkili araçlar olabilir (Başaran,
2010: 30). Öğretmenler tarafından faydalanılan sitelere öğrencilerin yönlendirilmesiyle dil öğrenicisinin
podcast dosyalarına ders dışı ortamda da kolay erişebilmeleri mümkün olmaktadır. Dinleme eyleminin
devamlılığı ve bunu öğrenicinin kendi isteğiyle yapması konuşma eylemlerine de önemli derecede katkı
sağlayacaktır (Tahir, 2019).
Coşkun ve Demirkan (2016) yaptıkları çalışmada web radyo programlarını ve podcast uygulamalarını
tanıtmışlardır. Çalışmanın sonunda podcastlerin, sadece dinleme becerisini değil, konuşma ve yazma
gibi becerileri de geliştireceğini açıklamışlardır. Berk (2019) e-dinletilerin dil öğrenicilerinin dinlediğini
anlama becerilerini geliştirdiği ve kaygı düzeyleri üzerinde olumlu etkisi olduğunu açıklamıştır.
Yorgancı (2021) ise podcastlerin konuşma ve yazma öz yeterliliklerinin geliştirilmesinde yenilikçi ve
etkili bir eğitim aracı olduğunu belirtmiştir.
4. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİNLEME BECERİSİ
İnsanın evreni tanıma ve anlama süreci dinlemeyle başlar. Çevresinde duyduğu sesleri anlaması ve
anlamlandırması, çevresiyle etkileşime geçmesi insan için oldukça önemlidir. Ancak dinleme ilk
edinilen beceri olmasına rağmen, günümüzde bile pasif bir beceri olarak görülmeye devam etmektedir.
Oysa işitilen seslerin zihinde anlam kazandığı dinleme, çok işlemli ve karışık bir süreçten oluşan amaçlı
bir eylemdir. Dinleme bilinçli gerçekleştirilen bir eylem olmakla beraber ilgiler, ihtiyaçlar
doğrultusunda şekillenmektedir. Dinlemenin amacı anlamaktır ve anlama çabası zihni etkin kullanmayı
gerektirmektedir (Yavuz, 2016: 18). Bu bakımdan dinleme, belli bir plan ve program içerisinde
hazırlanan etkinliklerle eğitim ortamlarında geliştirilebilen bir beceri olarak kabul edilmelidir.
Yabancı dil veya ikinci dil öğrenicisi için en önemli ihtiyaç öğrenmeyi amaçladığı dilde iletişim
kurmaktır. İletişim sürecinde dinleme eylemi gerçekleşirken diğer yandan konuşma eylemi
yapılandırılır. Anlamlı bir konuşmanın gerçekleşmesi ve nitelikli bir iletişimin geliştirilmesi, dinleme
sürecinin sağlıklı çalışmasına bağlıdır. Yabancı dil öğretimi sürecinde, kazandırılması en zor olan
dinleme becerisi, dil öğrenicisinin bir yandan iletişim ortamını oluşturmasına imkân verirken bir yandan
da aldığı mesajı zihininde yapılandırarak işine yarayacak bilgileri seçmesine ve bu bilgileri
değerlendirip anlamlı yapılara çevirerek kendi konuşma içeriğini hazırlamasına katkı sağlar.
Dil öğrenicilerinin öğrendiği dilde duyduğu sesleri tanıması, sözcüklerin anlamını bilmesi ve söz
öbeklerinin anlamını çözmesi için dinleme becerisinin gelişmiş olması oldukça önemlidir. Aksi takdirde
bu durum bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Hedge (2005) bu sorunları içsel ve dışsal
sorunlar olarak ikiye ayırmaktadır. İçsel sorunlar, motivasyon eksikliği, yüksek düzeyde kaygı, tartışılan
konu hakkında bilgi eksikliği ve duyulanların bilinmeyen kelime dağarcığı olmasıdır. Öte yandan, dışsal
sorunlar, konuşmacıların özellikleri ve çevresel gürültüler nedeniyle dinleyicilerin anlamadaki
başarısızlığıyla ilgilidir (aktaran: Solak ve Altay, 2014). Hedef dil ile anadilin telaffuz edilişindeki
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farklılıklar anlama ve anlamlandırma sürecini zor hale getirmektedir. Yine dil öğrenicilerinin ölçünlü
dil dışında karşılaştıkları yöresel ağızlar, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin anlama sorunu
yaşamasına neden olmaktadır.
Türkçeyi öğrenen yabancı dil öğrenicilerinin dinleme kazanımlarını elde edebilmesi için sınıf içinde
algılarının sürekli açık tutulması ve aktif hale getirilmesi gerekir. Dil sınıflarında öğrenicinin aktif ve
katılımcı davranması için onların ilgisini çekecek, keşfetme duygularını canlandıracak etkinlikler
planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu etkinlikler düzenlenirken dinleme materyalinin seçimi ayrıca
önemlidir. Materyal seçimi etkinliğin amacına ulaşması, anlamlı öğrenim çıktıları alınması, öğrenicinin
başarı duygusunu yaşaması ve öğrendiği dile karşı olumlu tutum geliştirmesi açısından değerlidir. Bu
nedenle materyal seçiminde dil öğrenicisinin dinleme süreci içerisinde güncel konuşma diliyle
desteklenmiş otantik metinler olmasına dikkat edilmelidir.
5. DİNLEME ETKİNLİKLERİ
Dinleme becerisi etkinlikleri, dinlemenin uygulanış sırasına göre dinleme öncesi, dinleme sırası ve
dinleme sonrası etkinlikleri olarak üç aşamalı gerçekleştirilir. Her aşamanın yöntem ve teknikleri
birbirinden farklıdır. Dil öğrenicilerine dinleme etkinliğinin uygulanma amacı duyduğunu tahmin etme,
konuşma ve yazma, bilgiyi başkasına aktarma gibi davranışları edinmesi üzerine kuruludur. Ana
hatlarıyla bir metnin ne demek istediğini açıklama, metindeki yer, zaman, olaylar ve şahısların duygu
ve düşünceleri hakkında bilgi verebilme, görsellerle ilgili izlenimlerini anlatabilme gibi birçok etkinliği
dil öğrenicilerinin yapmaları beklenmektedir. Bu bağlamda B1 düzeyinde altı tane dinleme etkinliği
hazırlanmıştır. Dinleme etkinleri hazırlanırken yaşamsal ve dilin işleyiş özelliklerine uyumlu olmasına
dikkat edilmiştir. Bununla birlikte Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin ilgi ve ihtiyaçları,
alışkanlıkları da ön plana alınmıştır.
1. Etkinlik: Yeni Bir Yaşam
Podcast Metni: Çanakkale Gezisi
Çanakkale, Türkiye’nin kuzeybatısında, Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde toprakları bulunan bir
şehirdir. Eşsiz doğası, tarihi ve kültürel birikimiyle Çanakkale, Türkiye’nin turistik kentleri arasında
yer alıyor. Çanakkale’ye geldiğinizde, ilk olarak şehir merkezinde bulunan Çimenlik Kalesi, Deniz
Müzesi ve Aynalı Çarşı’yı gezebilirsiniz. Tarihi geçmişi Antik Yunan’a kadar dayanan Çanakkale’de
Troya ve Assos Antik Kentleri, Zeus Altarı, Alexandra Troas, Apollon Smintheus Kutsal Alanı gibi
ören yerlerinde, eşsiz bir tarih yolculuğuna çıkabilirsiniz. Birinci Dünya Savaşı’nın en şiddetli
yaşandığı Çanakkale’de, geçmişin izini bulmanız mümkündür. Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli
Parkı’nda Türk şehitliği ve anıtları, yabancı mezarlık ve anıtları, tabyalar gibi tarihi yapılar bulunuyor.
Yeşil ve mavinin buluştuğu bu yerleri, çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Kent
merkezinden tarihi alana rehber eşliğinde, turlar düzenleniyor. Siz de bu turlara katılabilirsiniz.
Çanakkale gezinizde, Gökçeada ve Bozcaada’yı görmeyi ihmal etmeyin. Bozcaada masmavi denizi,
kumlu plajlarıyla ünlü bir adadır. Ayazma Plajı’nda, altın sarısı kumun ve Ege’nin serin sularının
tadını çıkarabilirsiniz. Günbatımını mutlaka Polente Feneri’nde izleyin. Saros Körfezi’nin girişindeki
Gökçeada, 91 km’lik kıyısıyla Türkiye’nin en büyük adasıdır. Gökçeada’da uçurtma ve rüzgâr sörfü
yapılıyor. Burada rüzgâr sörfü yapabilir, Adadaki Rum köylerini ziyaret edebilirsiniz. Zeytinli
Köyü’nde dibek kahvesi içmeden ve yanında Efi badem kurabiyesi yemeden sakın adadan
ayrılmayın. Kazdağları Milli Parkı, doğal yaşamıyla çok çeşitli canlı türlerini barındırıyor. Sakin bir
yer arıyorsanız, Kazdağları Milli Parkı’na gidebilirsiniz. Çanakkale’de farklı yerlerde ve özelliklerde
oteller bulunuyor. Bu otellerin birinde konaklayabilirsiniz. Bu rüzgârlı kente ulaşım hava, deniz ve
kara yolu ile sağlanıyor.
Seviye: B1
Beceri Alanı: Dinleme
Ses Yayını Süresi: 3:23
Kazanım: “Konuşmanın açık ve oldukça yavaş olması koşuluyla karmaşık olmayan bir tekil
konuşmada (ör. rehberli tur) söylenenlerin ana noktalarını anlayabilir” (D-AOBM:54).
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Etkinliğin Amacı: Dinleme becerisinin geliştirilmesi, dilin konuşulduğu ülkenin doğal kültürel ve
tarihi birikimlerini tanıması, bir yerin konumunu bildirmesi ve bir şehri tanıtabilmesi.
Araç- Gereçler: Dinleme materyali, mobil cihaz, çalışma yaprakları.
Link:https://soundcloud.com/lknur-ulubay/canakkalegezisi?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Dinleme Öncesi: Görselleri inceleyelim. Dinleme metnini tahmin edelim. Konuşalım.

1. En çok ilginizi çeken görsel hangisidir? Neden?
2. İlyada destanını biliyor musunuz?
3. Troy filmini izleyebildiniz mi? Filmdeki Troya atı nerede bulunuyor?
4. Çanakkale Savaşlarını duydunuz mu? Savaşla ilgili neler biliyorsunuz?
Dinleme Sırası: Metni dikkatlice dinleyelim.
Çanakkale’ye geldiğinizde, ilk olarak şehir merkezinde bulunan…………….., Deniz Müzesi ve
……………….gezebilirsiniz.
Birinci Dünya Savaşı’nın ……………..yaşandığı Çanakkale’de, geçmişin izini bulmanız
mümkündür.
Kent merkezinden tarihi alana ……………………, turlar düzenleniyor.
Bozcaada …………………., kumlu plajlarıyla ünlü bir adadır.
Zeytinli Köyü’nde ……………. kahvesi içmeden ve yanında …………… kurabiyesi yemeden sakın
adadan ayrılmayın.
Sakin bir yer arıyorsanız, …………………………….. gidebilirsiniz.
Dinleme Sonrası: Soruların cevaplayalım. (Konuşalım, yazalım)
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1. Çanakkale, Türkiye’de nerede bulunuyor? Haritada anlatalım.
2. Çanakkale’de kaç tane milli park vardır? Hangi milli parka tur düzenleniyor? (Konuşalım)
3. Çanakkale’de hangi ören yerleri vardır? Görsellerin altına yazalım.

……………..

……………… ………………….

…………………..

…………...

4. Efi badem kurabiyesi ve dibek kahvesi nasıl yapılıyor? Araştıralım ve yazalım.
……………………………………………………………………………………………..
5. Ülkenizdeki turistik bir kenti tanıtan bir gezi rehberi yazın.
……………………………………………………………………………………………..

2. Etkinlik: Haberin olsun
Podcast Metni: Haberin olsun
• Çanakkale'nin..…………ilçesinden denize açılan balıkçıların oltasına yaklaşık 500 kilogram
ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Oltayı…………derinliğe bırakıp beklemeye
başladıklarını anlatan balıkçı İlker Özdemir, ‘‘………….avına çıkmıştık. Bir süre sonra olta çok
ağırlaştı. İğnenin ucunda köpek balığını görünce gözlerimize inanmadık’’ dedi. Özdemir ve
arkadaşları, bir süre inceledikleri 6 yüzgeçli camgöz cinsi köpek balığını, oltadan kurtarıp denize
bıraktı.(Gökçeada, 600 metre, Kılıçbalığı)
• Antalya’da………………….gideceği yöne karar veremeyen bir sürücü önce orta refüje ardından da
yanından geçen bir araca çarptı. Güvenlik kamerasının kaydettiği kazayı, şans eseri…………… de
hafif yaralarla atlattı. (yol ayrımında, iki sürücü)
• “AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley” finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank
Kadın Voleybol takımı, ………….. oldu. 57.'si düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda
madalyalar sahiplerini buldu. Sporculara ……………Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.
(Şampiyon, ödüllerini)
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• Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiği haftalık hava tahminine göre Tokat’ ta Pazar gününden
itibaren …………. ………….. bekleniyor. Yağışların ….. gününe kadar devam edeceği, hava
sıcaklıklarının ………….. normallerinin altına düşeceği öngörülüyor. ( sağanak yağış, Salı, mevsim)
(https://www.ntv.com.tr)
Seviyesi: B1
Beceri Alanı: Dinleme
Ses Yayını Süresi: 2:29
Kazanım: “Aşina olduğu konularla ilgili oldukça yavaş ve açık bir şekilde sunulan haber
bültenlerinin ve daha basit kayıtlı materyalin ana noktalarını anlayabilir” (D-AOBM: 66).
Etkinliğin Amacı: Dinleme becerisinin geliştirilmesi, metinler arasında benzerlikleri bulması,
konuşma becerisinin geliştirilmesi.
Araç ve Gereçler: Dinleme materyali, mobil cihaz, çalışma yaprakları.
Link: https://soundcloud.com/lknur-ulubay/haberinolsun?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Dinleme Öncesi: Gazetedeki haber başlıklarını inceleyelim. Metnin konusunu tahmin edelim.

Dinleme Sırası:
Metni dikkatlice dinleyelim. Metin üzerinde boş bırakılan yerlere gelen sözcükleri yazalım.
Dinleme Sonrası:
A. Tabloyu işaretleyelim
D

Y

Balıkçılar köpek balığını zıpkınla yakaladı.
Köpek balığı cam göz cinsiydi.
Balıkçılar hamsi avına çıkmıştı.
Kupayı Fenerbahçe kazandı.
Kar yağışı Salı gününe kadar devam edecek.
B. Konuşalım.
1. Kazaya kim neden oldu?
2. Kaza nerede oldu?
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3. Kaza nasıl oldu?
4. Tokat’ta yağış ne zaman bekleniyor?
5. Hava sıcaklıklarının nasıl olacağı tahmin ediliyor?

3. Etkinlik: Engelsiz Yetenek
Podcast Metni: Engelsiz Yetenek
Çağatay Aras çok özel bir müzisyendir. 1988 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Çağatay, bir ilki
gerçekleştirdi. O, down sendromlu bir müzisyen olan ve bağlamayı da ustaca çalan ilk isim oldu.
Çağatay’ın çok küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi vardı. Bağlama çalmaya altı yaşında başladı.
Müzik öğretmeni olan abisi, onun hem arkadaşı hem de öğretmeni oldu. Abisi onun eğitimiyle
yakından ilgilendi. Çağatay davul, gitar, org ve flüt gibi enstrümanları çalmayı da öğrendi. Orkestra
şefliği yaptı. Abisiyle birlikte çeşitli şehirlerde konserler verdi. Sosyal ağda, abisinin yaptığı
paylaşımlarla Çağatay’ı herkes tanıdı. Instagram ve Twitter’daki kişisel hesaplarından bağlaması ile
seslendirdiği türkülere, çok sayıda sanatçı tarafından yorumlar yapıldı ve beğenildi. Bir röportajında,
bütün ülkelerin müziğini çok sevdiğini ve dünyaya başarı öyküsünü anlatmak istediğini söyledi. En
çok Âşık Veysel’in türkülerini çalmaktan hoşlanan Çağatay herkese +1 gücünü öğretti.
Seviye: B1
Beceri Alanı: Dinleme
Ses Yayını Süresi: 1:46
Kazanım: “Anlatımın yavaş ve açık olması koşuluyla hikâye ve diğer anlatılardaki (ör. bir tatil
anlatımı) ana noktaları ve önemli detayları anlayabilir” (D-AOBM:56).
Etkinliğin Amacı: Dinleme becerisinin geliştirilmesi, dinledikleri bir metnin ana düşüncesini
bulması, konuşma ve yazma becerisinin geliştirilmesi, kültür aktarımı.
Araç ve Gereçler: Dinleme materyali, mobil cihaz, çalışma yaprakları.
Link: https://soundcloud.com/lknur-ulubay/engelsiz-yetenekunhindered?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Dinleme Öncesi: Metnin başlığından metnin konusunu tahmin edelim. Konuşalım.
ENGELSİZ YETENEK
Metinle ilgili soruları inceleyelim.
Dinleme Sırası: Metni dinleyelim. Not alalım.
Dinleme Sonrası: Aşağıdaki soruların cevaplarını yazalım.
1. Çağatay’ın en büyük destekçisi kimdir?
………………………………………………………………..
2. Böyle bir durum sizin ülkenizde olsaydı, ne yapardınız?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Engelsiz Okul ne demektir?
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
4. “Engel sizsiniz” ne demektir? Tartışalım.

4. Etkinlik: Benim Bir Hayalim Var
Podcast Metni: Memleket İsterim (Cahit Sıtkı Tarancı)
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.
Seviye: B1
Beceri Alanı: Dinleme
Ses Yayının Süresi: 0:46
Kazanım: “Kişisel ilgi alanına giren konularda açık standart bir dilde sunulan çoğu kayıtlı veya
yayımlanmış materyalin bilgi içeriğini anlayabilir” (D-AOBM:56).
Etkinliğin Amacı: Dinleme becerisinin geliştirilmesi, dinleme sırasında yapılandırdığı bilgilerin
yaratıcı yazma/konuşma becerileriyle pekiştirilmesi, kültürel değerlerin tanıtılması.
Araç ve Gereçler: Dinleme materyali, mobil cihaz, çalışma yaprakları.
Link: https://soundcloud.com/lknur-ulubay/memleket-sterim-cahit-srr?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Dinleme Öncesi: Yurt dışında yaşamak ister misiniz? Nasıl bir memlekette yaşamak istersiniz?
Konuşalım.
Dinleme Sırası: Şiiri dinleyelim. Kutudaki kelimeleri metnin üzerinde işaretleyelim.

Memleket, diyar, kardeş, hasret, zengin, fakir, sevmek
Dinleme Sonrası:
1. Şair nasıl bir memleket istiyor? (Konuşalım)
2. Siz nasıl bir yerde yaşamayı hayal edersiniz? (Konuşalım)
3. Görsellere bakalım ve bir şiir yazalım.
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5. Etkinlik: Masal Saati
Podcast Metni: Keloğlan ve Sihirli Tas
Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Evvel zaman içinde bir Keloğlan varmış. İhtiyar ve
yoksul annesi, bu biricik oğlunu "Kel oğlum, keleş oğlum" diye severmiş.
Keloğlan bir gün annesinden izin alıp balık tutmaya gitmiş. Irmağın kenarına gelip oltasını salmış.
Öğleye doğru kocaman bir balık tutmuş. Balığın pulları gümüş gibi parlak, gözleri cam gibi aydınlık,
çok güzel bir balıkmış. Keloğlan balığı temizlerken karnında bir tas bulmuş. Tası bulduğuna çok
sevinmiş. Tası su ile doldurup balığı yıkamak istemiş. Birden inanılmayacak bir şey olmuş. Tastan
boşalttığı sular altın olarak yere akıyormuş. Keloğlan buna çok şaşırmış ve hemen eve koşmuş. Sihirli
tasa küpler dolusu suyu doldurup doldurup boşaltmış. Suyu boşalan küplere de altınları biriktirmiş.
Artık ülke hükümdarından bile zenginmiş.
Keloğlan günler sonra büyük bir saray yaptırıp oraya taşınmış. Kendisine hizmetçiler tutmuş. Sevdiği
ve istediği her şeyi alıyor, en güzel yemekleri yiyormuş. Sonunda altınlarının çokluğu onu
şımartmaya başlamış. Annesi "Oğlum bu işin sonu kötü olabilir" diye öğüt vermiş. Ama o annesinin
söylediklerini dinlememiş. "Sihirli tas elimde, ne istersem yapabilirim..." diyormuş. Kendini
beğendiği ve hırsa kapıldığı için çevresindeki herkes onu konuşuyormuş.
Keloğlan bir gün, daha çok altın elde etmek için sihirli tasını alıp ırmağın kenarına gelmiş. Artık
altınlardan başka bir şey düşünmüyormuş. Tasını suya daha hızlı daldırmaya başlamış. Fakat tas
elinden kayıp suya düşmüş. Keloğlan da kendini sulara atmış. Yüzme bilmediği için neredeyse
boğulacakmış. Kendisi suda çırpınırken altınlarını da hırsızlar götürmüşler. Keloğlan ağlaya ağlaya
başına gelenleri annesine anlatmış. Annesi ona “üzülme yavrum, çünkü sen o tası alın teriyle
kazanmadın” demiş. Keloğlan annesine hak vermiş. O günden sonra “Sihirli Tası” bir daha hiç
anmamış. (https://www.dersimiz.com/masal/keloglan-ve-sihirli-tas-masali-oku-173. Adresinden
alınmış ve sadeleştirilmiştir)
Seviye: B1

FULL TEXTS BOOK

77

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Beceri Alanı: Dinleme
Ses Yayını Süresi: 3:13
Kazanım: “Kısa anlatılar da dâhil olmak üzere işte, okulda, serbest zaman etkinliklerinde vs. düzenli
olarak karşılaşılan aşina meseleler hakkında açık standart dil veya aşina olduğu bir ağızla anlatılan
ana noktaları anlayabilir” (D-AOM:52).
Etkinliğin Amacı: Dinleme becerisinin geliştirilmesi, söz varlığının zenginleştirilmesi, konuşma ve
yazma becerisinin geliştirilmesi, kültürel aktarım.
Araç ve Gereçler: Dinleme materyali, mobil cihaz, masal resimleri, çalışma yaprakları.
Link: https://soundcloud.com/lknur-ulubay/kelo-lan-ve-sihirlitas?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Dinleme Öncesi: Keloğlan ve Sihirli Tas masalını dinleyeceğiz. Keloğlan gerçekten yaşamış mıdır?



Kavram kutusundaki sözcükleri sesli okuyalım.

Tas, küp, hükümdar, öğüt vermek, çırpınmak, alın teri, üzülmek, hak vermek

Dinleme Sırası:
Masalı dikkatlice dinleyelim. Dinleme sırasında resimleri masalın akışına uygun düzenleyelim.

Annesi "Oğlum bu işin sonu kötü olabilir" diye öğüt vermiş. Keloğlan, annesine ne cevap vermiş
olabilir. Konuşalım.
Dinleme Sonrası: Aşağıdaki etkinlikleri yapalım.
1. Dinleme sırasında duyduğunuz sözcüklerin, kavram kutusundaki sözcülerle aynı olanları
işaretleyelim.
2. Masalı dinlerken sıraladığınız masal resimlerinin altına masalı yeniden yazalım.

6. Etkinlik: İster İnan, İster İnanma
Podcast Metni: Sarıkız Efsanesi
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Sarıkız küçükken annesi vefat eder. O ve babası, Kazdağlarının eteğinde bir köyde yaşarlar. Burada
çobanlık yaparak geçinirler. Köyde çok sevilirler. Köyün yaşlıları, gençleri Sarıkızın babasına akıl
danışırlar. Yaşlı babanın aklında hep hacca gitme fikri vardır. Sarıkız, babasına daha fazla yaşlanmadan
hacca gitmesi gerektiğini söyler. Babası hacca gittikten sonra, köyün delikanlıları, Sarıkıza talip olurlar.
Sarıkız hiçbirine yüz vermez. Onlarda dedikodu yayarak Sarıkıza iftira ederler. Baba hacdan dönünce
kimse yüzüne bakmaz, selamını almazlar. Baba günlerce düşünür ve kararını verir. Yanında birkaç
kazla kızını Kazdağının zirvesine götürüp oraya bırakır.
Aradan yıllar geçer. Bayramiç tarafından gelen yolcuların dağda yollarını kaybettiklerinde, kendilerine
sarı bir kızın yol gösterdiğini söylerler. Bu hikâyeleri dinleyen baba, bunun Sarıkız olabileceğini
düşünür. Kızını bugün sarıkız tepe diye anılan yerde bulur. Sarıkız, babasını gördüğüne çok sevinir.
Ona saygı gösterir, hürmet eder. Babası namaz kılmak için abdest almak ister. Sarıkız, abdest alması
için babasının eline su döker. Babası suyun tuzlu olduğunu söyler. Sarıkız aceleden yanlışlıkla denizden
aldığını söyler ve testisini vadilere doğru uzatır. Yeni doldurduğu suyu babasının eline döker. Babası
buz gibi tatlı suyu tadınca kızının erdiğini anlar. O sırada siyah kara bir bulut gökyüzünü kaplar. Sarıkız
kaybolur. Yöre halkı her yıl ağustos ayında Sarıkızı anmak için bu tepeye çıkarlar.
(http://www.balikesir-edremit.gov.tr/sarikiz adresinden alınmış ve sadeleştirilmiştir.)
Seviye: B1
Beceri Alanı: Dinleme
Ses Yayını Süresi: 2:36
Kazanım: Anlatımın yavaş ve açık olması koşuluyla hikâye ve diğer anlatılardaki (ör. bir tatil anlatımı)
ana noktaları ve önemli detayları anlayabilir. (D-AOM:56).
Etkinliğin Amacı: Dinleme becerisinin geliştirilmesi, söz varlığının zenginleştirilmesi, konuşma ve
yazma becerisinin geliştirilmesi, kültürel aktarım.
Araç ve Gereçler: Dinleme materyali, mobil cihaz, anlatı resmi, çalışma yaprakları.
Link:https://soundcloud.com/lknur-ulubay/sar-k-z-efsanesi-legend-ofsar?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Dinleme Öncesi: Görsel size ne anlatıyor? Konuşalım. Metnin konusunu tahmin edelim.

Dinleme Sırası: Metni dinleyelim. Tabloyu işaretleyelim.
Sarıkız

Baba

Köyün
delikanlıları

Yolcular

Sarıkıza iftira ederler.
Kazdağının zirvesine götürüp oraya bırakır.
Sarı bir kızın yol gösterdiğini söylerler.
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Ona saygı gösterir, hürmet eder.
Abdest almak ister.
Suyun tuzlu olduğunu söyler.
Testisini vadilere doğru uzatır.
Dinleme Sonrası: A. Tahmin edelim. Eşleştirelim.
1. akıl danışmak ……

a. yolu bilmeyene anlatmak

2. yüz vermemek ……

b. bir suçu birinin üzerine atmak

3. talip olmak ……

c. saygı göstermek

4. iftira etmek ……

d. İstemek

5. yol göstermek ……

e. bir konuda birinin görüşünü sormak

6. hürmet etmek ……

f. yakınlık göstermemek

B. Sizin de bildiğiniz benzer bir hikâye var mı? Anlatalım.
6. SONUÇ
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde mobil destekli öğretim yöntemlerinin kullanılması yabancı dil
öğretimini interaktif hale getirmiştir. Mobil destekli öğrenme yöntemleri bireye sağladığı olanaklarla
bireyi özerkleştirerek öğrenme sorumluluğu kazanmasında etkili bir yöntemdir. Yabancı dil öğretiminde
de öğrenicinin bağımsız hale gelmesi, kendi başına yetebilmesi ve dil öğreticisinin kendisine verdiği
materyalden, ona ihtiyaç duymadan verimli bir şekilde faydalanabilmesi önemlidir. Özerk dil öğrenicisi,
aynı zamanda kendi öğrenmelerinin farkına varır ve stratejiler geliştirir. Dil öğrenicisinin dinleme
etkinliklerinde kullandığı bu stratejiler, dil öğrenmesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği yöntem ve
tekniklerdir. İncelenen çalışmalar bağlamında, podcast dinleme etkinliklerinin Türkçe öğrenen dil
öğrenicilerinin dinleme stratejilerini kullanmalarında da etkili olduğu kanısına varılmıştır.
Dil öğrenicisi dil öğrenme sürecinin başlarında dil öğrenmeye karşı bir takım olumsuz düşünceler
geliştirir. Psikolojik temelli olan bu düşünceler yabancı dil öğrenicisinde çeşitli kaygılara yol açar.
Öğrenme sürecini engelleyici bir durum olan kaygının azaltılması için onları rahatlatacak podcast
etkinlikleri hazırlanmalıdır. Bu çalışma için tasarlanan etkinliklerin dil öğrenicisinin hem kaygılarını
azaltacağı hem de öğrenme isteğini artıracağı düşünülmektedir. Böylece, dil öğrencisine bireysel
öğrenme imkânı tanıyan podcastlerin, dinleme becerilerini geliştirirken Türkçe öğrenmeye karşı olumlu
tutum geliştirecekleri de görülmektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dinleme becerisinin
geliştirilmesi için hazırlanan podcast etkinlikleriyle şu hedef ve kazanımların gerçekleşmesi
beklenmektedir:
1. “Yeni Bir Yaşam” etkinliğiyle dil öğrenicisi öğrendiği dilin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini
tanıması amaçlanmıştır. “Çanakkale Gezisi” metni bir gezi rehberi niteliğinde yazılmıştır. Metnin özgün
olması, edinimlerini yaşamla ilişkilendirmesini ve bunları yaşama aktarmasını sağlar. Bakış açısını
geliştirir ve gezi planı yaptığında karşılaşacağı durumlarla baş etmeyi öğrenir. Ayrıca bir yerin
bulunduğu konumu bildirir ve yaşadığı çevreyi tanıtır.
2. Yabancı dil öğrenicisinin haber, reklam, kamu spotu, tren anonsu gibi otantik dinleme metinleriyle
karşılaşması ve bunları anlaması önemlidir. Çünkü bu metinler, öğrenilen dilin günlük yaşamda
kullanılan ifadelerini barındırır ve öğreniciyi günlük yaşama hazırlar. “Haberin Olsun” podcasti de bu
amaçla hazırlanmış bir etkinliktir.
3. “Engelsiz Yetenek” podcasti, farklı olsa da Dünya‘nın her yerinde insanın aynı olduğunu, öğrendiği
dilin konuşanıyla kendisini ayıran tek ayrıntının dil olduğu bilincine varması amaçlanmıştır. Dinlediği
yaşam öyküsünden çıkarım yapar ve öykünün kahramanına karşı empati kurar. Bunun yanı sıra çalışma
yapraklarındaki sorularla kendini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
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4. Podcast içerikleri metninin türüne göre seslendirildiği için dil öğrenicisi hedef dilin semantik
özelliklerini de öğrenir. “Benim Bir Hayalim Var” etkinliğinde “Memleket İsterim” şiirindeki soyut
kavramları, zıt ifadeleri anlamaları ve böylece dilin semantik özelliklerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
Görsellerle desteklenen podcast uygulaması, dinleme sonrasında duyulardan hareketle şiir yazma
etkinliğine yer verilerek yazma becerisinin geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır.
5. “Masal Saati” etkinliğinde “Keloğlan ve Sihirli Tas” masalının kahramanı Keloğlan ile ilgili bilgi
verilerek Türk masallarının en önemli serisi olan Keloğlan masallarının tanıtılması ve kültürel aktarımın
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Etkinliğin dinleme aşamasında, masalda yaşanan olayları mantıklı bir
ilerlemeyle sıralar ve yine masalın devamını tahmin etmesinin istenmesi durumunda, düşüncelerini
sözlü olarak ifade eder. Dinleme sonrası etkinliğinde de sıraladığı masal resimlerinin altına metni kendi
cümleleriyle yeniden yazması beklenir.
6. “İster İnan İster İnanma” etkinliğinde “Sarıkız Efsanesi” içerikli podcast ile yerel kültürden doğan bir
anlatıyı tanıması ve kendi kültüründeki bu tür anlatılarla karşılaştırması amaçlanmıştır. Kendi kültürüne
ait bir efsaneyi anlatarak her iki anlatının benzer ve farklı yönlerini bulur ve bunları ifade eder. Bununla
birlikte anlatının temel unsurlarını bulması, bilinenden bilinmeyeni tahmin etme, söz varlığı edinimi,
dilin işleyişini kavrama gibi kazanımların gerçekleşmesini sağlamaktadır.
Kazanımlara bakıldığında podcast dinleme etkinliklerinin dil öğrenicisinin birden fazla duyu organına
anlamlı girdi sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda anlamlı çıktılarla konuşma ve yazma becerilerinin
geliştirilmesinde de etkili olduğu görülmektedir. Türkçe öğreten dil öğreticisinin; öğrenim ve öğretim
ortamını oluştururken bu şekilde tasarlanmış podcast dinleme etkinliklerine yer vermesi, dil öğrenimi
amacıyla hazırlanmış podcastleri sınıf dışı ortamlarda da dinlemeleri için öğrenicileri yönlendirmesi
önerilmektedir.
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MEDYA VE MÜZİK İLİŞKİSİ KAPSAMINDA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ
ORKESTRASININ KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE GELİŞİMİ
THE DEVELOPMENT of the PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA from the
ESTABLISHMENT to the PRESENT in the SCOPE of the MEDIA and MUSIC RELATIONSHIP
Kübra Sevim GÜLEÇ
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat ve Tasarım Anansanat Dalı
Isparta.
Dr. Öğr. Üyesi M. Ayça ÖNAL
Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bölümü, Isparta.

ÖZET
Son yıllarda çok hızlı bir şekilde ilerleyen teknolojik gelişmeler sayesinde pek çok alanda olduğu gibi
sanat alanında da gerek sanat yaratma, gerekse sanata ulaşma gibi konularda pek çok kolaylığa sahibiz.
Hayatımızın her alanında yararlanmaya başladığımız bu gelişmeler sayesinde artık Dünya’nın diğer
ucunda gerçekleşen konserler hakkında bile anında bilgi sahibi olabilmekte ve Dünya’daki sanatsal
etkinliklerden ve gelişmelerden haberdar olabilmekteyiz. Bu çalışmada teknolojik gelişmeler ışığında
yeniden şekillenen medya içerisinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın durumu ve geçmişten
günümüze medyadaki yansımalarına yer verilmiştir. Çalışmada literatür ve sosyal medya taraması
yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Medya, müzik, klasik müzik senfoni orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası

ABSTRACT
Thanks to the technological developments that have progressed very rapidly in recent years, we have
many facilities in the field of art, such as creating and reaching art, as in many other fields. Thanks to
these developments that we have started to benefit from in every aspect of our lives, we can now have
instant information even about concerts taking place at the other end of the world, and be aware of
artistic events and developments in the world. In this study, the situation of the Presidential Symphony
Orchestra and its reflections in the media from the past to the present, in the media that has been reshaped
in the light of technological developments. In the study, literature and social media were scanned.
Keywords: Media, music, classical music, symphony orcestra, presidentinal symphony orchestra
GİRİŞ
21. Yüzyıl teknolojik gelişmeleri sayesinde Dünyadaki gelişmeler, olaylar, sanatsal etkinlikler tek tıkla
bilgisayarlarımıza, televizyonlarımıza ve hatta akıllı telefonlarımıza gelebilmektedir. Teknolojinin her
alanda kendini gösterdiği ve 7’den 70’e pek çok insanın faydalandığı bu çağda, şüphesiz ki sanat
alanında da teknolojinin kullanımı pek çok yarar doğurmaktadır.
Çokokumuş’a göre; 21. Yüzyıl sanat dünyası teknoloji ve bilgisayara yakınlık duymaktadır. Bu nedenle
de bu ikili (Teknoloji ve bilgisayar) sanatın her alanına girmiştir. Çağdaş sanat üretiminin yalnızca bir
aracı değil aynı zamanda ortamı ve medyası durumuna gelmiştir (Çokokumuş, 2012)
Bu anlamda dijital teknolojileri sanat yapıtı yaratma sürecinde kullanan sanatçı aynı zamanda yaratısını
sergileme alanında; eğitmen ise dersinde örnekleme alanında ve çalışmalarını sergileme alanında;
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dinleyici de dinlemek istediği eserlere ya da izlemek istediği konserlere daha az maliyetle ulaşabilmek
için etkin bir biçimde kullanmaya başlamıştır.
Bilimsel ve teknolojik alanda bu gün gelinen nokta sayesinde; evlerimizde oturduğumuz yerden tek tıkla
pek çok bilgi ve belgeye ulaşabilmekte; sanatsal alanda sadece ülkemizi değil tüm dünya sanat
çevrelerinden haberdar olabilmekteyiz. Bu durum da hem ülkeler arası hem de kültürel sınırları
kaldırmaktadır.
Günümüzde pek çok müzik insanı, müzik grubu internete yüklemiş olduğu amatör videoları sayesinde
sınırları aşarak pek çok sanatsevere ulaşıp, bu yolla da ismini duyurmaya başlamıştır. Öyle ki;
Hindistan’daki bir sokak grubunun videosunu Dünyanın öbür ucundaki bir genç izleyebilmektedir. Bu
da insanların ilgi alanları dahilinde istedikleri bilgilere istedikleri an ulaşabilmeleri imkanını
sağlamaktadır.
Bu bağlamda Kutup’ a göre sanat, insanın iç dünyasının eseridir ve bu nedenle de bireyseldir. Ama
bütün diğer insanların iç dünyasına da hitap ettiği için kısa sürede toplumsallaşmaktadır (Kutup, 2010).
İşte tam da bu nedenle sanat sınır tanımamaktadır. Medyanın hayatımıza girişi, teknolojinin ilerleyişi
sanatın sınırlarını ortadan kaldırarak toplumları birbirine bağlamış ve toplum için sanatı aşmış Dünya
için sanata doğru bir adım atmıştır.
Teknolojinin sanat alanındaki yansımasını Kutup ve Ertürk şu şekilde örneklemiştir:
İnternetin dünya üzerinde herhangi bir yerden her an kullanılabilmektedir. Bu nedenle de hem üreticihem tüketici ticari amaçla internet ortamında bir araya gelebilmektedir. İnternetin son 10 yıllık
dönemdeki adaptasyonu o kadar hızlı olmuştur ki, fiziki ortamda yer alan hemen her şey internet
ortamına da taşınmıştır. İnsanlar için çok çeşitli amaçlar için dünyanın her yerinde herkes tarafından
kullanılmaktadır (Kutup, 2010).
Kayıtlı müziğin tüketicisine ulaştığı alanlar albüm satışı yapılan siteler, dükkanlar; internetten dijital
müzik indirilebilen ve dinlenebilen web siteleri ile televizyon ve radyolardır. Canlı müzik alanında
dağıtım ve tüketimin ana aktörleri konser salonları, festival alanları, kulüpler ve eğlence mekânlarıdır.
Konser veya organizasyonun türü ile mekânın özelliklerine göre bu alanda birçok aktör devreye
girebilmektedir. Bunlara örnek olarak; ses-ışık sisteminden enstrümana kadar teknik malzeme sağlayan
şirketler ile alanın ihtiyaçlarına göre yeme-içme, temizlik ve güvenlik ile sağlık hizmetleri gibi servis
sağlayıcılar verilebilir. Bunun yanında her tür etkinlik için online ve fiziki bilet satışında uzmanlaşmış
şirketler de bu aşamada dikkate alınmalıdır. Teknolojik gelişmeler, ev stüdyolarında yüksek kalitede ses
kaydı yapmayı mümkün kılarken, yapılan kaydı kolaylıkla internette paylaşmak daha çok başvurulan
bir pratik haline dönüşmüştür (Ertürk, 2010).
Bu bağlamda müziğin dijital dağıtım ve tüketim biçimleri de şekil değiştirmektedir. Müzik web
sayfaları, müzik ağları ve sosyal medyada kurulan gruplar üzerinden müzik üreticisine, sanatçılara,
dinleyicilere ve takipçilerine üretimlerini hızlı, doğrudan, aracı olmadan ulaştırabilmektedir. Özellikle
teknolojik gelişmeler ve değişen üretim ve tüketim biçimleri ile beraber hiçbir yere kayıtlı olmadan
müzik üreten, bunları sunan ve dinleyen büyük kitleler olduğu bilinmektedir. Böylece sanatın geleneksel
üretim ve tüketim yöntemlerinden uzaklaşarak günümüzde kullanılan pek çok mobil uygulama ile
tüketici sanatsal etkinliklere hatta sanatçıya ulaşabilme özelliği ile sanatseverlerle doğrudan iletişim
kurmaya başladığı söylenebilmektedir.
Medya ve Müzik İlişkisi Kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Kuruluşundan
Günümüze Gelişimi
Birgün, toplum içerisinde zamanla yaygınlaşan müziğin ilk yıllarında, istenilen müziği dinlemek için o
müziğe ait plak ve bir pikaba sahip olmak gerekirdi. Bu müzik çalarlar zamanla yerini kaset ve teybe ya
da cd ve cd çalara bıraktı. Günümüzde ise akıllı telefonlar sayesinde Mp3 indirme hatta indirmeden
dinleme seçenekleri ile müziği ulaşılabilir kılmanın yanı sıra albüm satış oranlarında büyük bir düşüşe
sebep olmuştur (Birgün,2016). Bu bağlamda gelişen teknoloji ve medyanın da toplumu
yönlendirmesiyle müzik sektörünün başlangıcından günümüze oldukça fazla değişim geçirdiği
görülmektedir.
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Yazılı ve görsel basın, radyo ve televizyon, internet, sosyal ağlar v.b. gibi iletişim araçlarının tümüne
verilen genel ad “Medya”dır. Duyu organlarını kullanım çeşitlerine göre medya araçları; görsel, İşitsel
ve hem görsel hem de işitsel olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Bu bağlamda konumuz gereği
orkestraların medya ile olan ilişkisi konser afişi ve broşürleri, klasik müzikle ilgili dergiler v.b. ele
alınırsa görsel medya; radyo yayınları ve çeşitli uygulamalar (fizy, spotify, müzik indirme programları)
ele alınırsa işitsel ve video kanalları ele alınırsa da görsel ve işitsel medya araçları ile
açıklanabilmektedir.
Küreselleşme kavramının ortaya çıkmasındaki en önemli faktörlerin başında gelen medya, gerek hızı,
gerekse erişilebilirliğindeki kolaylık sayesinde günümüzün modern insanının gündelik hayatını teşkil
eden vazgeçilmezlerden biri olmuştur (İrmik, 2014).
İlyasoğlu’ na göre geçmişten günümüze sanat ve medya ilişkisi şu maddelerle açıklanabilir;
*Cevad Memduh Altar, Estetik ve Müzik Tarihi dersleri, radyo programları ve Pan yayıncılıktan çıkan
dört ciltlik Opera Tarihi kitabı.
*Gültekin Oransay’ın kitapları sanat alanında önemli kaynak kitaplardır. Ayrıca İlhan Mimaroğlu,
Bülent Tarcan, Faruk Güvenç (CSO), Filiz Ali, Ahmet Say, Leyla Pamir gibi isismler çok değerli müzik
yazarları ve eleştirmenlerdi.
*Faruk Yener, 1949-2001 yılları arasında yaptığı radyo programı, aynı dönem içinde yazdığı müzik
yazıları.
*Osmanlı İmparatorluğunda müzik adına ilk medyatik atılım sokaklarda konser veren ve halka ilk
polifonik ezgileri duyuran Askeri Mansureyi Muhammediye’nin Bandosu’dur. Bu bando Donizetti Paşa
tarafından kurulmuştur.
*Kantolar ve tangolar Cumhuriyet öncesinde de dikkat çeken Batı müziği örnekleridir.
*Cumhuriyet ile devlet eliyle İstanbul’da ve Ankara’da köklü değişiklikler yapıldı ve klasik müzik
alanında önce İstanbul ardından Ankara sanatın başkenti olmuştur.
*İstanbul’da bu medyayı yaratan Cemal Reşit Rey’dir. İlk kotoyu kurmuş ve Mozart’ın Requiem’ini
söyletmiştir. Union Français konserlerini düzenlemiş, Şehir Orkestrasını kurmuş, Filarmoni Derneği’nin
kurucuları arasında yer almış ve dünyanın en ünlü solistlerini İstanbul’a getirtmiştir. Radyodaki Piyano
Dünyasında Gezintiler programında kendi sesiyle anlatarak çalar ve bir nevi workshop yapar.
Bestelediği senfonik şiirler olan Enstantaneler ile ilk kez müzikle resim çizmiştir. Kardeşi Ekrem Reşit
Rey ile operetler, revüler sahnelemişlerdir. Cemal Reşit Rey halka düzenli konsere gitme alışkanlığı
getirmiş ve İstanbul’da bir müzik ortamı yaratmıştır. (İlyasoğlu, 2014).
İşte tüm bunlar daha o dönemlerde ciddi bir medya-sanat ilişkisinin oluştuğunu ve medyanın sanat
üzerindeki olumlu etkilerini ve aslında medyanın sanatla hep iç içe olduğunu kanıtlamaktadır.
Günümüzde ise artık radyo yayınlarında konser beklemek yerine, televizyonlarda klasik müzik
konserlerini takip etmekte ve hatta kaçırdığımız konserlerin kaydını internetten bulup izleme gibi
olanaklara sahip olmaktayız.
Bilindiği gibi artık radyo ve televizyon kanallarının çoğalması, hatta internetin yaşamımızın her yanına
yayılması sayesinde klasik müzik ile ilgili videolara, canlı konserlere ya da herhangi bir zamanda
gerçekleşmiş konserlerin tümüne ya da bir kısmına büyük bir kolaylıkla erişme şansına aynı zamanda
basılan CD’ler sayesinde evimizde, arabamızda dinleyebilmekteyiz.
Sosyal medya aracılığı ile sadece ülkemizde başka şehirlerde değil, Dünya’nın herhangi bir yerinde
gerçekleşen konserleri takip etme, haberdar olma; basılı dergiler aracılığı ile sanat dünyasını yakından
takip etme şansına da sahibiz.
Bilindiği gibi Türkiye’de Devlete bağlı olarak işlerliğini gösteren altı tane Senfoni Orkestrası vardır.
Bunlar:
Ankara’da bulunan ve ilk Orkestra olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
Artık günümüzde özel kurumların olduğu kadar Devlet Kurumları da web siteleri, twitter, instangram
ve facebook hesapları ve hatta youtube kanalları bulunmaktadır. Bu sayede pek çok duyuru
yapılabilmekte ve gerçekleştirilen konserlerin kısa videoları paylaşılabilmektedir.
Sosyal medya ve interneti aktif olarak kullanan kurumların başında da Devlet Senfoni Orkestraları
bulunmaktadır. Bu noktada bahse konu Orkestralardan bir tanesi ve Türkiye’deki senfoni
Orkestralarının en eskisi olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kurulduğu günden bu güne
kadar geçen sürede medya kullanımı açısından gelişim ve değişimine değinmek yararlı olacaktır.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Medya ve müzik ilişkisi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının kuruluşundan günümüze
gelişiminin incelendiği bu araştırmada veriler kaynak tarama yöntemi ile elde edilmiştir. Kaynak tarama
yöntemi ile “ belgesel evrakları toplamanın en büyük avantajlarından birisi onun istikrarlı oluşudur.
Belgesel veriler diğer veri kaynakları formatlarıyla kıyaslandığında daha nesneldir (Merriam,2015)”.
Araştırmada Medya ve müzik ilişkisi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının
kuruluşundan günümüze gelişimi ile ilgili verileri elde etmek için nitel araştırma modelinden “örnek
olay tarama modeli” kullanılmıştır. “Karasar’ a göre; örnek olay tarama modeli ile yapılan
araştırmalarda tekil ve ilişkisel taramalar yapılabilmektedir (Karasar, 2005, akt. Bahadır ve Önal,
2022)”.
BULGULAR
Türkiye’deki senfoni orkestralarından en eski olanı bilindiği gibi 1826 yılında Sultan II. Mahmut
zamanında Musika-i Humayun adı ile kurulan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’dır. Alanının en
eskisi olmanın verdiği bilinçle Türkiye’de Klasik Müzik tarihine yön veren bir kurum olan
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası; bu gün gerek sosyal medya hesapları ile gerekse sanat dergileri
ve gazeteler gibi yazılı basındaki yeri ile sanat çevreleri tarafından belki de en çok takip edilen orkestra
olarak yerini almaktadır.
Bu orkestranın kurulduğu günden itibaren; yurtdışında gerçekleştirilen bir fuara Türkiye’ye özgü tarım,
endüstri, dokuma ürünleri ile birlikte tüm orkestranın bir gemi ile ülkeyi tanıtmaya gittiği ilk büyük
turne olan “Seyyar Sergi” 1926 yılında yapılmıştır. İlk Türk Operası radyolarda yayınlanmış, Orkestra
sık sık halka konserler vermiştir (Antep, 2017, s. 130-140). O zamanın olanakları ile bunlar hem
yurtdışına ülkemizi tanıtmak adına, hem de halka klasik müziği sevdirmek adına yapılan büyük
medyatik atılımlar olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sahip olduğu bu tarihi geçmişin kanıtlarla ve belgelerle
anlatıldığı en büyük ve tek derli toplu kaynak olan Ersin Antep tarafından yazılmış Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası- Çoksesliliğin Belgesel Tarihi isimli kitap yazılı basınlara örnek olarak gösterilebilir.
Bu kitapta aynı zamanda o döneme ait konser programlarına ve yer yer afişlere de yer verilmiştir.
Günümüz medyası açısından bakıldığında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknolojik gelişmelerin
de etkisi ile artık daha büyük imkânlara sahip olmuştur. Önceden TRT’de yayınlanan Pazar konserleri
ile pek çok insan evinden konser izleme lüksüne sahipti, yine TRT’nin radyo yayınları sayesinde klasik
müzik evlere girmekteydi. Günümüzde ise; yıllık program, programda yapılan değişiklikler, hatta
program afişleri, program hakkında ayrıntılı bilgiler; www.cso.gov.tr web sitesinden, cso_offical
instangram adresinden ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası facebook adresinden bir tuşla
edinilebilecek bilgiler halini almıştır. Hatta artık günümüz teknolojisi ile gerçekleşen konserlerin kısa
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kayıtlarına çeşitli video kanallarından ulaşmak bile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın instangram hesabı 28.11.2019 tarihinde alınan bilgiye göre
6.332 kişi tarafından; facebook hesabı ise 12.499 kişi tarafından takip edilmekte olup; bahse konu sosyal
medya hesaplarından her hafta gerçekleştirilen konserler hakkında bilgiye ve çeşitli görsellere ulaşmak
mümkün olmuştur.
Aynı zamanda https://www.cso.gov.tr/ adresinden ilgili yılın Sanat Sezonu Kitapçığına pdf olarak
ulaşılabilmekte ve hem konserler, hem orkestra hakkında ayrıntılı bilgiler edinilebilmekte; hem Orkestra
tarihi ile ilgili görsellere hem de güncel konser ve medyada çıkan haberlerle ilgili görsellere erişim
sağlanabilmektedir.
2019 Eylül ayında yeni binasına geçen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, sosyal medya hesaplarını
daha aktif kullanmaya başlamıştır. Ayrıca zaman zaman provalardan kesitler ve sanatçılarla yapılan
röportajlara da yer verilmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Günümüzde medyanın ve özellikle sosyal medyanın kamuoyu üzerindeki gücü çok büyüktür. Pek çok
kurum ve kuruluş sosyal medya hesapları ve web siteleri aracılığı ile aktif ve hızlı olarak haberleşme
sağlayabilmekte ve duyuru yapabilmektedirler. Teknoloji alanındaki gelişmelerin medya üzerindeki
etkisinin olumlu sonuçlar doğurduğu söylenebilir.
Sanat alanında da gerek sanatçıya gerek sanatseverlere çok büyük kolaylıklar sağlayan sosyal medya ve
video kanalları günümüzde pek çok sanatçının verdiği konserlerin kayıtlarını yayınlamasını ve
sanatseverlerin de bu yayınlara kolaylıkla ulaşmasını sağlamakta; böylece sanatçı ile sanatsever
arasındaki sınırları kaldırarak, sanata ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.
Özellikle bu durumun olumlu etkisi tüm dünya açısından covit-19 pandemi sürecinde iyice
hissedilmiştir. Pek çok Orkestra kendi evlerinden kaydettikleri videolarla eserler icra etmiş, pek çok
sanatçı gerek instangram gerekse youtube kanallarından konserler yayınlamıştır. Türkiye’de pandemi
sürecinde bu yöntemle konser veren ve aktif olarak seyircisi ile buluşan Dünyaca ünlü piyanistimiz
Gülsin Onay örnek olarak gösterilebilir. Bu noktada teknoloji, medya ve sosyal medya sayesinde sanatın
hiçbir engel tanımadan kitlelere hızlıca yayılabileceği sonucuna varılmaktadır.
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ÖZET
Bu çalışma ilköğretim düzeyinde eğitim gören işitme engelli öğrencilerin katılmış oldukları doğa
eğitimlerinin kalıcılığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin eğitimlerden edindikleri
bilgilerin kalıcılığını belirlemek için öntest ve sontest verileri kullanılmıştır. Elde edilen veriler
parametrik olmayan testlerden Wilcoxon işaretli sıralar testi yardımıyla analiz edilmiştir.
İstatistiki analiz sonucunda 19 etkinlikten 17 tanesinin (Doğa, kamp tekniği, Sulak alan, Böcekler alemi,
Uzay ve Gökyüzü, Orman yetiştirme, Korunan alan, Milli park, Yaban hayatı, Peyzaj, Jeoloji, Bitkiler
alemi, Ekoloji, Binicilik, Ebru yapımı, Seramik yapımı ve Tişört boyama) kalıcı olduğu 2 tanesinin
(Yüzme ve Doğa fotoğrafçılığı) ise kalıcı olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Doğa Eğitimi, İşitme Engelli, Isparta, Konya

ABSTRACT
This study was carried out to determine the permanence of nature education attended by hearing
impaired students at primary education level. Pretest and posttest data were used to determine the
permanence of the students' knowledge gained from the training. The obtained data were analyzed with
the help of Wilcoxon signed-rank test, which is one of the non-parametric tests.
As a result of the statistical analysis, 17 of the 19 activities (Nature, camping technique, Wetland, Insect
species, Space and Sky, Forest cultivation, Protected area, National park, Wildlife, Landscape, Geology,
Plant species, Ecology, Equestrian, Marbling, Ceramics) and T-shirt painting) are permanent and 2 of
them (Swimming and Nature photography) are not permanent.
Keywords: Nature Education, Hearing Impaired, Isparta, Konya
GİRİŞ
Günlük hayatımızda yaşanan iş stresi, trafik, teknolojik gelişmeler, kapalı alanlarda geçen sürenin
artması, hareketsizlik gibi durumlar, doğadan gitgide uzaklaşmamıza sebep olmaktadır. İstatistiklere
göre son yıllarda kırsal alanlarda bulunan nüfus giderek azalmakta ve bununla beraber şehirlerdeki nüfus
da artmaktadır. Bu durum doğayı ve doğal alanları daha az görmemize, doğada daha az vakit
geçirmemize sebep olmaktadır.
Dış mekanlarda vakit geçirmenin, iç mekanlarda vakit geçirmeye kıyasla insan sağlığı açısından pozitif
anlamda katkılarının olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır (Çalışkan ve Çanga, 2018). İnsanların
doğal alanlarda vakit geçirmesi hem psikolojik hem de fiziksel açıdan önem arz etmektedir. İnsanların
doğada cereyan eden olayları bilmesi ve bunun neticesinde sevmesi insanların doğaya olan ilgisini
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artırmaktadır. Bu bağlamda İnsanlara doğayı öğreten çeşitli eğitimler planlanmıştır gerçekleştirilmiştir
(Gülcü vd, 2013; Kuzugüdenli vd., 2015; Kaya ve Kuzugüdenli, 2015; Kuzugüdenli ve Kılıç, 2015;
Kaya ve Kuzugüdenli, 2016; Kuzugüdenli ve Kaya, 2016). Bu eğitimlerde katılımcıların ilgisini çeken
bitkiler alemi, hayvanlar alemi, gökyüzü gözlemi gibi birçok etkinlikler yer almaktadır (Kuzugüdenli
vd., 2017a; Kuzugüdenli vd., 2017b; Ünal vd., 2018a; Kuzugüdenli vd., 2018a; Kuzugüdenli vd., 2018b;
Kuzugüdenli ve Kaya, 2019a; Kaya, 2020b; Kuzugüdenli ve Kaya, 2020a).
Eğitim alanında çalışmalar oluşturulurken toplumdaki tüm kesimleri hedef almak gerekir. Çünkü eğitim;
yaş grubu, cinsiyet, dil, toplumsal statüdeki bulunan farklılıklara rağmen bir zorunluluk olup, engelli
olan bireylerin de eğitim hakkının olduğunu unutmamak gerekir. Eğitim; engelli kişilerin bağımsız
olmaları ve yaşamın tüm alanlarına katılabilecek düzeye gelmeleri açısından büyük bir öneme sahiptir
(Şişman, 2014).
Türkiye’de Ulusal Engelli Veri Tabanı’na göre, yaklaşık 1,6 milyon kayıtlı engelli birey bulunmaktadır.
Bu bireylerin 211.000’i işitme engelli olanlardır. Sayıları Dünya geneli 2,5 milyonu aşan işitme
engelliler, görünüşte hiçbir kusur gözükmediği için dikkat çekmemektedirler. Diğer engelli gruplarıyla
kıyasladığımız zaman, eğitimi oldukça zor olan işitme engelli bireylerin en az okuma-yazma bilme
oranına sahip olan engelli grubunda yer aldığı bilinmektedir.
Bu çalışma engelli gruplar içerisinde önemli bir paya sahip olan işitme engellilere verilen doğa
eğitimlerinin öğrenme düzeyleri üzerindeki kalıcılığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Bu çalışma işitme engelli öğrencilere verilen doğa eğitiminin kalıcılığının belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 48 öğrenci seçilmiştir. Katılımcılar belirlenirken Türkiye genelindeki
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarından ilköğretim 5, 6, 7 ve 8. sınıflarındaki öğrencilerden
kız ve erkek sayısı dikkate alınmıştır. Ayrıca öğrencilere refakat etmek üzere 12 refakatçi öğretmende
öğrencilerin eğitim gördüğü okullardan eğitimlere dahil edilmiştir. Öğrenci ve öğretmenle birlikte
toplam 60 kişi doğa eğitimine katılmıştır.
Eğitimler kendi alanlarında uzman ve doğa eğitimi konusunda deneyimli akademik personeller
tarafından Isparta ve Konya şehirleri sınırları içerisinde 7 gün boyunca gerçekleştirilmiştir. Isparta’da
yer alan etkinlikler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, Kovada Gölü
Milli Parkı, Eğirdir Gölü, Zindan ve Pınargözü Mağaraları, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Yüksekokulu Alabalık Üretim Çiftliği ve Atabey At
Çiftliğinde, Konya’da gerçekleştirilen etkinlikler Kubad-ı Abad Selçuklu sarayı ile Eşrefoğlu Cami,
Beyşehir Gölü Milli Parkı, Çaydere ve İslibucak Ormanlarında gerçekleştirilmiştir.
Eğitimlerde; Doğa, kamp tekniği, Sulak alan, Böcekler alemi, Uzay ve Gökyüzü, Orman yetiştirme,
Korunan alan, Milli park, Doğa fotoğrafçılığı, Yaban hayatı, Peyzaj, Jeoloji, Bitkiler alemi, Ekoloji,
Binicilik, Yüzme, Ebru yapımı, Seramik yapımı ve Tişört boyama etkinlikleri yer almıştır.
Verilerin Analizi
Doğa eğitiminin kalıcılığını belirlemek amacıyla etkinliğinin sonunda öntest ve yaklaşık 1 yıl sonra
sontest uygulanmıştır.
Geliştirilen öntest ve sontest ölçme aracı olarak kullanılmış, elde edilen verilerden gruplar arası
ortalamalar arasında 0.05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Bu
araştırmada kalıcılık testi tek bir gruba uygulanmıştır. Öntest ve sontest puanlarının dağılımının
normalliği test edilmiştir. Dağılımın normal olmaması ve verilerin ordinal olması nedeniyle verilerin
analizinde parametrik olmayan bir yöntem seçilmiştir. Bu amaçla ilişkili iki ölçüm setine ait fark
puanlarının yönünü ve miktarını dikkate alan ve bağımlı 2 ölçüm setine ait elde edilen puanlar arasındaki
farkın anlamlılığını test eden Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2009).
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BULGULAR
Katılımcıların doğa eğitimi bittiğinde ve proje bitiminden 1 yıl sonra testlere vermiş olduğu cevaplar
Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunu göre 19 etkinlikten 17 tanesinin
(Doğa, kamp tekniği, Sulak alan, Böcekle alemi, Uzay ve Gökyüzü, Orman yetiştirme, Korunan alan,
Milli park, Yaban hayatı, Peyzaj, Jeoloji, Bitkiler alemi, Ekoloji, Binicilik, Ebru yapımı, Seramik yapımı
ve Tişört boyama) kalıcılığını istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) olduğu 2 tanesinin (Yüzme ve Doğa
fotoğrafçılığı) ise kalıcılığının anlamlı olmadığı (p>0.05) tespit edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Kalıcılığa ait Öntest-Sontest Puanlarına İlişkin Wilcoxon İsaretli Sıralar Testi Sonuçları
Ölçeklerin Kesme Puan Aralıklarının Dağılımı
Eğitim Konuları
Doğa bilgisi
Kamp tekniği bilgisi
Sulak alan bilgisi
Böcek bilgisi
Gökyüzü bilgisi
Orman yetiştirme bilgisi
Korunan alan bilgisi
Milli park bilgisi
Doğa fotoğrafçılığı bilgisi
Yaban hayatı bilgisi

Z
-4,853
-5,350
-5,394
-5,327
-2,989
-4,098
-4,738
-4,727
-0,663
-4,494

P
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,000
0,000
0,000
0,507
0,000

Eğitim Konuları
Peyzaj bilgisi
Jeoloji bilgisi
Bitki bilgisi
Ekoloji bilgisi
Binicilik bilgisi
Yüzme bilgisi
Ebru bilgisi
Seramikçilik bilgisi
Tişört boyama bilgisi

Z
-2,801
-5,366
-4,689
-3,153
-5,129
-1,225
-3,187
-4,088
-3,677

P
0,005
0,000
0,000
0,002
0,000
0,221
0,001
0,000
0,000

TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma işitme engelli öğrencilerin katılmış oldukları doğa eğitimlerinin kalıcılığını belirlemek
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların eğitimlerden edindikleri bilgilerin kalıcılığını belirlemek
için öntest ve sontest verileri kullanılmıştır. Elde edilen veriler parametrik olmayan testlerden Wilcoxon
işaretli sıralar testi yardımıyla analiz edilmiştir.
İstatistiki analiz sonucunda 19 etkinlikten 17 tanesinin (Doğa, kamp tekniği, Sulak alan, Böcekle alemi,
Uzay ve Gökyüzü, Orman yetiştirme, Korunan alan, Milli park, Yaban hayatı, Peyzaj, Jeoloji, Bitkiler
alemi, Ekoloji, Binicilik, Ebru yapımı, Seramik yapımı ve Tişört boyama) kalıcı olduğu 2 tanesinin
(Yüzme ve Doğa fotoğrafçılığı) ise kalıcı olmadığı tespit edilmiştir.
Bu sonuçlar verilen eğitimin başarılı olduğunun bir göstergesidir. Yüzme etkinliği yetenek ve zaman
gerektiren bir spor olup kısa sürede öğretilmesinin kolay olması beklenmemektedir. Bundan dolayı da
yüzme etkinliğinin kalıcılığının düşük olduğu düşünülmektedir. Fotoğraf makinesine sahip kişiler ile
daha önce hiç fotoğraf makinesi olmamış kişilerin fotoğrafçılığı öğrenme düzeyleri arasında fark vardır.
Makine sahipleri doğa fotoğrafçılığı etkinliğinde aktarılan bilgileri daha iyi kavramakta ve hızlı bir
şekilde öğrenirken daha önce fotoğraf makinesi olmayan öğrenciler etkinlikte zorlanmaktadır. Eğitime
katılan öğrencilerin hemen hemen hiçbirinin daha önce bir fotoğraf makinesine sahip olmadığı için
etkinliğin kalıcılığının düşük olduğu tahmin edilmektedir.
KAYNAKLAR
Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. (7. Baskı). Ankara: Pegem A
Yayıncılık.
Çalışkan, H., & Çanga, A. Ç. (2018). Şifa Bahçeleri ve Turizmdeki Yeri. Uluslararası Turizm, Ekonomi
ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS) E-ISSN: 2602-4411, 2(2), 541-548.
Gülcü, S., Kuzugüdenli, E., Şentürk, Ö., & Kılıç, A. F. (2013). “Natural Areas Effect on Mentally
Disabled Students”, 16th European Forum on Urban Forestry Conference Milano, Italy.

FULL TEXTS BOOK

92

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Kaya, C., & Kuzugüdenli, E. (2015). “Doğada Yapılan Etkinliklerin İşitme Engelli Öğrenciler
Üzerindeki Etkileri”, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde.
Kaya, C., & Kuzugüdenli, E. (2016). “Nature Themed Teaching Methods for Deaf Students”, 5th Cyprus
International Conferance On Educational Research.
Kaya, C. (2020b). The Relationship Between The Productivity Of Red Pine and Some Site Factors: The
Example Of Dinar. Editör Tülay Gürsoy. Innovative Theories in Science and Environment. İKSAD
Publishing. Ankara. ss: 89-104
Kuzugüdenli, E., Kılıç, A. F., & Kaya, C. (2015). “Doğa Eğitiminin Bedensel Engelli Bireylerin Sosyal
Gelişimine Etkisi”, 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde.
Kuzugüdenli, E., & Kılıç, A. F. (2015). “Doğa Eğitiminin Ortopedik Engelli Bireyler Üzerindeki
Etkisi”. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde.
Kuzugüdenli, E., & Kaya, C. (2016). “Problems and Solutions for Disabled Persons in Nature
Education”. 5th Cyprus International Conferance on Educational Research.
Kuzugüdenli, E., Göktaş, H., Kaya, C., & Kılıç, A. F. (2017a). “Nature Education Teaching Techniques
for Hearing Impaired People”, International Journal of Research -Granthaalayah, 5(12), 298–301.
Kuzugüdenli, E., Muca, B., Kılıç, A. F., & Kaya, C. (2017b). Increasing the Personal-Social
Development of the Disabled People with the Nature Themed Education Technique. ECOLOGY 2017
International Symposium, Kayseri
Kuzugüdenli, E., & Kaya, C. (2019a). “Bedensel Engelli Öğrencilerin Doğa Eğitimi ile Kişisel-Sosyal
Gelişimlerinin Analizi”, 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu.
Kuzugüdenli, E., & Kaya, C. (2020a). “Some Suggestions For Activities In Nature For Dısabled
Individuals”, Cukurova 5th International Scientific Researches Conference.
Şişman, Y. (2014). Engelliler Açısından Eşitlik, Ayrımcılık ve Eğitim Hakkı. Sosyal Politika
Çalışmaları Dergisi, (32).
Ünal, Y., Kaya, C., Kuzugüdenli, E., & Göktaş, H. (2018a). “2007-2017 Yillari Arasında Isparta Yöresi
Korunan Doğal Alanlarında Yürütülen Tübitak Destekli 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
Projelerinin Özellikleri”, UMTEB - 2. International Congress on Vocational and Technical Sciences,
Batum.
Ünal, Y., Bayram, E., & Kaya, C. (2018b). “A Research On Extınct Wild Mammal Anımal Species
Affecting History and Culture Of Anatolia”, 3. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi,
Mardin.

FULL TEXTS BOOK

93

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

UŞAQLIQ BOYNUNUN ENDOKRİN-HÜCEYRƏLİ XƏRÇƏNGİNİN KLİNİK-MORFOLOJİ
XÜSUSYYƏTLƏRİ
CLINICAL-MORPHOLOGICAL FEATURES OF SERVICES ENDOCRINE-CELLULAR
CANCER
Rəna QURBANOVA
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrasının dosenti,
Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji klinikasının onkoginekoloqu

ÖZET
Məqalədə uşaqlıq boynunun endokrin hüceyrəli xərçəngi olan 1720 xəstənin müalicə nəticələri yer
almışdır. Xəstələrin təhlili xəstəliyin morfoloji quruluşundan asılı olaraq aparılmışdır.
Açar Sözlər: uşaqlıq boynu, endokrin hüceyrəli xərçəng, morfoloji xüsusiyyətlər.

ABSTRACT
The article presents the results of treatment of 1720 patients with endocrine cell cancer of the cervix.
Patient analysis was performed depending on the morphological structure of the disease.
Keywords: cervix, endocrine cell cancer, morphological features.
1. GİRİŞ
Onkoloji xəstəliklərin artması və mənfi tibbi-sosial nəticələrlə əlaqədar qadın daxili cinsiyyət üzvlərinin
bədxassəli yeni törəmələrinin diaqnostikasının, proqnozlaşdırılmasının və müalicəsinin
optimallaşdırılması müasir onkologiyanın aktual problemi olaraq qalır. Bu, ilk növbədə, uşaqlıq
xərçənginin müxtəlif kliniki morfoloji variantlarına aiddir. Son illərin məlumatlarına əsasən, göstərilən
şişlərin arasında xərçəngin digər variantlarından kliniki gedişatı və nəticəsi ilə fərqlənən “endokrinhüceyrəli” və ya “neyroendokrin” karsinomalar mövcuddur. Onların statistik epidemioloji
xüsusiyyətləri, patogenezi, kliniki şəkli, diaqnostikası, müalicə taktikası və proqnozu az tədqiq
olunmuşdur [1, 2]. Qeyd edilən şişlərin uşaqlığın boynunda və cismində olan şişlərin lokalizasiyası
halları məlumdur. Eyni zamanda, bu işlər sırf təsviri xarakter daşıyır və prosesin patomorfologiyası,
kliniki gedişatı və proqnozu üzrə sistemləşdirilmiş məlumatlar malik deyildir. Yuxarıda göstərilənlərə
əsasən, bizim tədqiqatımızın əsas məqsədi müvafiq praktiki tövsiyyələrin işlənib hazırlanması və
gündəlik işə tətbiq edilməsi ilə uşaqlığın endokrin-hüceyrəli xərçənginin kompleks öyrənilməsidir [3,
4]. Bu mətndə müəyyən diaqnostik və proqnostik əhəmiyyətə malik olan uşaqlıq boynunun endokrinhüceyrəli xərçənginin kliniki-morfoloji paralelləri əks olunmuşdur.
2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Tədqiqatın kontingenti 2009-2020-ci illər ərzində Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji
klinikasında nəzarət altında olan və müalicə alan 1720 xəstədən ibarətdir. Maksimal nəticələrinin əldə
edilməsi məqsədi ilə kontingent ciddi randomizə edilmişdir və bura dolğun kliniki, laborator və
instrumental müayinə məlumatları olan xəstələr daxil edilmişdir. “Uşaqlıq boynunun endokrinhüceyrəli xərçəngi” (UBEHX) diaqnozunun qoyulması üçün əsas paomorfoloji laboratoriyanın
arxivinin, uşaqlıq boynu və boşluğu aspiratları, boyun nahiyəsi bioptatları, yaxma, endometri
qaşıntılarının və cərrahi əməliyyatdan sonrakı orqan-toxuma materiallarının retrospektiv və cari analizi
zamanı şiş parensimasında atipik para-endokrin hüceyrələrin olmasıdır. Əsas diqqət anamnestik
məlumatlara, biokimyəvi, ultrasəs analizlərin göstəricilərinə, müalicənin yaxın və uzaq nəticələrinə
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ayrılmışdır. Şiş parenximasında para-endokrin hüceyrələr selektiv histokimyəvi (gümüşlənmə,
xromlama, tionuin məhlulunda inkubasiya, dəmir hematoksilinlə və sirkə-turş uranla reaksiya) və
immunohistokimyəvi (xromoqranin A və neyro-spesifik enolazaya qarşı monoklonal anticisimlərlə
streptavidin-biotin reaksiya), həmçinin elektron mikroskop vasitəsilə (sitoplazmada qranulların tipik
eyroendokrin (APUD-) köməkliyi ilə) identifikasiya olunmuşdur. Morfohistokimyəvi və ultrastruktur
analizlərin nəticələrinin interpretasiyası zamanı paraendokrin hüceyrələrin (apudositlərin)
verifikasiyasının ümumi qəbul edilmiş meyarlarını rəhbər tutmuşlar (8). Şiş parenximasının və prosesin
kliniki gedişatının bir sıra kəmiyyət göstəriciləri müəyyən edilmişdir, zəruri hallarda müvafiq rəqəm
məlumatları variasiya, alternativ və korrelyasiya statistikası metodları ilə işlənmişdir.
Siş parenximasında atipik apudositlər aşkar olunan uşaqlıq boynunun xərçəngi “müqayisə qrupunu”
təşkil etmişdir, “atipik para-endokrin sekretor komponent” olan şişlər isə - “əsas kliniki qrupu” təşkil
etmişdir.
3. SONUÇ ve KAYNAKÇA
Kompleks histokimyəvi, immunohistokimyəvi və elektron-mikroskopik müayinələr vasitəsilə şiş
toxumasının 12.7% mümkün endokrin və parakrin effektlə peptidlərin və aminlərin bütöv seriyasının
sintezi və sekresiyası əlamətləri olan atipik hüceyrələr aşkar olunmuşdur. Göstərilən hceyrələrin
məcmusu bizim tərəfimizdən “şiş para-endokrin komponent” kimi qeyd olunmuşdur. Müəyyən
olunmuşdur ki, bu komponent öz tərkibinə görə birmənalı deyildir. Belə ki, bura monoxüsusiləşdirilmiş
şiş apudositləri, həmçinin kirpikcikli, pullu, ekzokrin diferensasiya ilə para-endokrin sekresiyaları
birləşdirən hüceyrələr daxildir. Bu və ya digər substansiyaların üstünlükk təşkil edən sekresiyasının
morfohistokimyəvi təzahürlərindən irəli gələrək, həmçinin quruluşunun histoloji vriantı nəzərə
alınmaqla UBEHX müşahidəsi aşağıdakı tərzdə qruplaşdırılmışdır: qeyri-sekretor komponentin
üstünlüyü ilə (əsas kliniki qrupun ümumi sayının 64.2%) və şiş para-endokrin komponentinin üstünlüyü
ilə (35,8%).
UBEHX xəstələrinin yaş diapazonunun analizi zamanı göründü ki, 6.9% - 40 yaşına qədər, 34.9% - 4050 yaş arası və 33.0% - 50-60 yaş arası, 20.6% - 60-70 yaş arası və 4.6% - 70 yaşdan çox olmuşdur.
UBEHX xəstələrinin yaş göstəricilərinin müqayisə qrupunun xəstələrində analoji göstəricilərlə
tutuşdurulması zamanı müəyyən edilmişdir ki, bizim tərəfimizdən təhlil edilən xərçənglər reproduktiv
və preklimakterik yaşda olan qadınlarda daha çox rast gəlinir (p<0.5). Bu zaman 35 yaşa qədər olan 11
xəstə müqayisə qrupu üçün tamamilə səciyyəi olmamışdır.
Anamnezə və ginekoloji və endokrin-metabolik status analizlərinin nəticələrinə əsasən, UBEHX xüsusi,
müqayisə qrupundan fərqli kliniki təzahürlərlə səciyyələndirilməmişdir. Bu planda tutuşdurulan qruplar
arasında mötəbər fərq tapılmamışdır (p>0.1).
Mamalıq-ginekoloji anamnezin ağırlaşması (sonsuzluq, spesifik və qeyri-spesifik urogenital infeksiyası,
təkrari, spontan abortlar, hamiləliyin sona çatdırılmaması, dölün ölü doğulması, daxili cinsi orqanlara
və süd vəzilərinə cərrahi müdaxilələr) əsas kliniki qrupun kontingentinin məhdud hissəsi üçün səciyyəvi
olmudur; qeyd etmək lazımdır ki, bu ağırlaşmış mamalıq-ginekoloji anamnez müqayisə qrupunun
xəstələri arasında daha tez-tez rast gəlinirdi (p<0.5). Digər sözlə, yuxarıda sadalanan ağırlaşmalar
UBEHX zamanı xüsusi əhəmiyyətli patogenetik və təşəbbüskar roluna malik olmamışdır.
Xəstəliyin ilkin təzahürlərinin əmələ gəlməsindən UBEHX diaqnozunun dəqiq formalaşmasına qədər
olan müddət, “adi” xərçənglə müqayisədə 2-2.5 dəfə uzun müddətli olmuşdur. Başqa cür desək, UBEHX
verifikasiyası müfafiq lokalizasiyalı adi xərçəngdən son dərəcə mürəkkəb olmuşdur. Təsadüfi deyil ki,
bizim tərəfimizdən tədqiq edilən kontingentdə göztərilən diqnoz yalnız 5.5% xəstədə qoyulmuşdur, bu
da təhlil edilən patologiyanın diaqnostikası üzrə bizim tərəfimizdən təklif olunan təcrübi tövsiyyələrin
gündəlik işə tətbiqindən sonra son 5 ay müddətində baş vermişdir.
Kliniki mərhələləndirmə analizlərinin nəticələrinə müvafiq olaraq, məhz prosesin III və IV mərhələləri,
əsas kliniki qrupda müqayisə qrupuna nisbətən daha tez-tez rast gəlinmişdir. Belə ki, əgər “adi” xərçəng
zamanı göstərilən mərhələlər yalnız 33% xəstədə təyin edilmişdirsə, UBEHX zamanı müvafiq xəstələr
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51.4% təşkil etmişdir. Bu hal, bizim fikrimizcə, məhz, həm prosesin erkən müəyyən edilməsinin
çətinliyi ilə, həm də şiş inkişafını stimullaşdıran bütöv bir sıra maddələrin atipik para-endokrin
hüceyrələrlə sekresiyası ilə bağlıdır. Bir çox müəlliflər sonuncuya təhrif olunmuş fizioloji və hətta
paradoksal effektli peptidlər seriyasını aid edirlər (3,8). Təsadüfi deyil ki, məhz cərrahi və kombinə
olunmuş müalicəyə baxmayaraq, intensiv surətdə peptidləri ifraz edən şiş toxumaları olan 30 xəstədə
proses inkişaf edirdi və nisbətən qısa müddət ərzində həlledici kliniki mərhələyə keçirdi. Göstərilənlərlə
əlaqədar qeyd edək ki, UBEHX hormonal statusu ilə prosesin kliniki gedişatı arasında birmənalı
korrelyasiya əlaqəsi aşkar olunmuşdur. Bu əlaqələrin mahiyyətini aşağıdakı kimi səciyyələndirmək olar:
serotonin və melatoninin üstün sekresiyası xərçəngin inkişafını azaldaraq, terapiyanın yüksək
effektivliyi üçün optimal şərait yaradır. Əksinə, oliqopepdidlərin artıq sekresiyası şişin klinik gedişini
ağırlaşdırır, metastazverməsini və prosesin residivləşməsini gücləndirir. Bu şəraitdə prossin faktik
ümumi klinik-morfoloji parametrlərindən asılı olmayaraq, ən radikal kompleks müalicə tətbiq
edilməldir. Bu məsələ üzrə əldə etdiyimiz məlumatlar bir sıra müəlliflərin nəticələrinin yenidən
baxılmasını, həmçinin gündəlik onkoginekologiyaya müvafiq təcrübi tövsiyyələrin tətbiq edilməsini
tələb edir [5, 6].
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ABSTRACT
The future is not only in the hands of man but potentially a quest determinable by evoking technologies.
Artificial intelligence (AI) is the show case that has found its way to the forefront of public discuss in
recent years. Its breakthroughs are dynamic and are propelled by innovations ushered by rising
technologies such as cloud computing, big data, internet of things and virtual reality. Artificial
intelligence has garnered the potential to bring new possibilities for global development and societal
change. This paper reviews the concept of deep learning machine, the nexus between deep learning and
machine learning. The paper highlighted the various types of deep learning networks. Also included in
the paper are the advantages and limitations of deep learning machine. The paper finally highlighted
some of the applications of deep learning in specific areas. It inferred that deep learning is a powerful
technique in the world of machine intelligence.
Keywords: Deep Learning Machine, Smart Machines, Artificial Intelligence, Technology.

INTRODUCTION
The breakthroughs in Artificial Intelligence (AI) are credited to the series of innovations in frontier
technologies which include big data, cloud computing, virtual reality, Internet of Things and deep
learning among others. AI has exhibited the potential to gear up drastic societal change and over all
global development. Deep Learning has initiated revolutions in the 21st century. It is a sub set machine
learning that works on the basis of the structure and functions as related to human brain. The human
brain consist of interconnected neurons capable of processing information and transmission of signals
among each other. According to Li & Yu (2014), Deep learning is based on set of algorithms that aims
at modelling high-level abstractions in data by the use of multiple processing layers with complex
structures or rather composed of multiple non-linear transformation. Deep learning is a sub component
of machine learning methods that is based on the learning representation of data. Arel & Karnowski
(2010), explain that one of the potential of deep learning is replacing handcrafted feature with efficient
algorithms for semi supervised or unsupervised feature learning and hierarchical feature extraction.
CONCEPTUAL FRAME OF DEEP LEARNING
Deep learning is connoted by terms such as deep structured learning, hierarchical learning or deep
machine learning. It is a type of machine learning based on neural networks in which multiple processing
layers are used to extract higher level features from data. Deng (2014), explain that Deep learning is a
class of machine learning algorithms that uses multiple layers to progressively extract higher level
feature from raw input. According to Bengio, Courville & Vincent (2013), the word deep in deep
learning refers to the number of layers through which a data is transformed. In clear term, deep learning
technology have a substantial credit assignment path (CAP) depth. CAP in this case, is the chain of
transportation that exist between the input and output. In other words, CAPS describe the causal
connections between input and output.
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The term deep learning covers a specific approach to building and training neural networks. Bengio,
Courville & Vincent (2013), emphases that deep learning helps to clarify the abstractions and pick out
the feature that improve performance. Neural networks handles an array of numbers (that are
representable in pixels, words or audio wave forms), run a series of functions on the array and output
one or more numbers as outputs. Usually, the output are the prediction of some properties as a result of
your guess from the input; e.g. whether an image is or not a picture of a dog. The execution of functions
inside the processor are controlled by the memory of the neural network. The arrays of numbers referred
to as Weights defines how the input are combined and recombined to produce results.
The chart below depicts how deep learning is a subset of machine learning which itself is a subset of
artificial intelligence (Oh, & Jung, 2014).

Artificial Intelligence
Mimicking the intelligence or human
behavioral pattern or other living entity

Machine Learning
A technique by which computer learn from
data without using complex set of algorithms

Machine Learning
A technique inspired by computing machine
from human Neuron networks.

TYPES OF DEEP LEARNING NETWORKS
The following are the major types of deep learning networks:
1.

Artificial neural network

2.

Recurrent neural network

3.

Feedforward neural network

4.

Generative adversarial network

5.

Multilayer perceptron

6.

Deep belief network

7.

Cluster analysis

8.

Self-organizing map

APPLICATION OF DEEP LEARNING
Deep learning is used innovatively in the following ways, viz:
1.

Fraud Detection
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Fraud problem is alarming in the digital world. To help prevent fraud, deep learning approach can be
deploy to detect anomalies in user transactions via the data collected from a variety of sources, including
the device location, credit card purchasing patterns and length of stride to create a unique user profile.
2.

Vocal AI

Deep learning has a critical role to play when it comes to human speech recreation or voice to text
translation. Deep learning models enable software tools to take in audio, identify speech patterns and
translate it into text.
3.

Customer Relationship Management

The use of deep learning approach enables a company to collect relevant data that can help reveal trends
about why customers buy, when they buy and what keeps them around. This helps such companies to
identify their regular customers; collect data from such customer to make it easier to identify trends; and
make predictions about the customers’ needs.
4.

Data Refining

Deep learning models enables data scientist to be able to gather raw data, draw insights and make it
accessible. These data can be useful for disease control, disaster mitigation, food security, satellite
imagery and many more.
5.

Natural Language Processing

Robotics are able to read messages and derive meaning from them via the use natural language
processing technology. Natural language processors are enhanced by deep learning machine to be able
to identify complex patterns in sentences so as to provide more accurate interpretation.

ADVANTAGES OF DEEP LEARNING
The emergence of the technology of machine learning in recent years are grossly becoming alarming.
The reason behind this increasing popularity include the following:
1.

Ability to deliver high-quality results

Deep learning model can perform hundreds of thousands of routine and repetitive tasks within the
shortest possible period of time compared to humans.
2.

Elimination of unnecessary costs

Deep learning models can readily detect minor product labeling error this capability help to avoid the
highly expensive cost of Recalls.
3.

Maximum utilization of unstructured data

It is possible to use deep learning algorithms to uncover any existing relations among social media
chatter, industry analysis and many more to predict upcoming stock prices of a given organization. This
is because deep learning machine are exposed to different formats.
4.

Elimination of the need for feature engineering
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A significant advantage of using deep learning approach in which an algorithm scans the data to identify
features which correlate and then combine them to promote faster learning explicitly independently.
Data scientists are able to save a significant amount of work because of this ability.
5.

Elimination of the need for data labeling

With the use of deep learning approach, the need for data labeling data becomes obsolete as the
algorithms excel at learning without any guideline.
LIMITATIONS OF DEEP LEARNING
Despite the innumerable benefits of deep learning, it still have its flaws. These include:
1.

Resource-Demanding Technology

The technology of deep learning requires too many resources. This invariably will require more time for
training as compared with the traditional machine learning.
2.

Continuous input Data Management

Using deep learning, a training process involves the analysis of large amount of data. As a result of this,
data scientist have to adapt deep learning algorithms so that the neural networks will be able to handle
a continuous inflow of data.
3.

Ensuring Conclusion Transparency

Deep learning software are not capable of making extra provision for augments when it has reached a
conclusion. This is different from the traditional machine learning that can follow an algorithm to find
out the reason for its decision.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION
Having looked extensively at the trends of Artificial intelligence in the recent times, coupled with the
rate at which deep learning is evolving, it will suffice to infer that the subject of deep learning is
explicably attracting commendations and criticism. Despite of the great prospect offered by deep
learning technology, it should be noted that some specific domain tasks may not be directly improved
by this same scheme. Finally, recent developments in facial recognition show equivalent performance
as related to humans in their ability to match images against large number of candidate adeptly matching
far more than humans can recall. It is abundantly clear that advancement made in regards to developing
deep machine technology will undoubtedly rebrand the future of machine learning despite of the myriad
of open research issues.
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SOĞUTMA ÇEVRİMİ İLE GERİ KAZANIMI
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ÖZET
Bu çalışmasında Balıkesir ilinde bölgesel ısıtma sistemi ile ısıtma ihtiyacı karşılanan bir tesis ele
alınmıştır. Isı enerjisi ve LiBr-H2O eriyik çiftini kullanan tek kademeli bir absorbsiyonlu soğutma
sisteminde, soğutma yükü oluşturulacağı değerlendirilmektedir. LiBr-H2O ve H2O- NN3 çiftleri
kullanılan absorbsiyonlu soğutma sistemleri için kütle ve enerji denklemleri incelenmektedir. Elde
edilen denklemlerin EES (Engineering Equation Solver) programı yardımıyla termodinamik
hesaplamaları yapılmaktadır. Tesisin baca gazı ısısındaki değişimlerin absorbsiyonlu soğutma sistemi
üzerinde STK (Soğutma Tesir Katsayısı) etkisini görebilmek için farklı kaynatıcı sıcaklıkları alınarak
STK hesaplamaları yapılmaktadır. Çevre sıcaklıklarının STK üzerine etkisini incelemek amacıyla farklı
yoğuşturucu sıcaklıkları sonucu STK değişimlerine bakılmaktadır. Absorbsiyonlu soğutma sisteminde
kullanılan eşanjör etkinliğinin, STK üzerinde ki etkisinin görülmesi amacıyla farklı eşanjör
etkinliklerinin sonucunda oluşan STK değerleri incelenmektedir.
Farklı kaynatıcı sıcaklıkları sonucunda STK değerleri incelendiğinde, 85 ºC ile 110 ºC arasında
kaynatıcı sıcaklıklarına karşılık gelen STK değerleri 0,7883 ile 0,7927 arasında değişkenlik
göstermektedir. Kaynatıcı sıcaklığı 90 ºC ile 95 ºC arasında olduğunda STK değerleri en yüksek
seviyeye ulaşmaktadır. Kaynatıcı sıcaklıklarının daha yüksek olduğu absorbsiyonlu soğutma
sistemlerinde tek kademeli yerine iki veya üç kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin
kullanılmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Yoğuşturucu sıcaklıklarına bakıldığında 20 ºC ile
40 ºC arasında yoğuşturucu sıcaklıklarına bakılmış olup yapılan çalışma sonucunda yoğuşturucu
sıcaklığının artması ile STK değerinin düştüğü görülmektedir. Ayrıca eşanjör etkinliği incelendiğinde
ise, eşanjör etkinlik değerinin artması sonucunda STK değerlerinin hızla yükseldiği görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Atık ısı, Absorbsiyonlu soğutma sistemleri, Bölgesel ısıtma sistemleri, Baca gazı
ısısı
ABSTRACT
In this study, a facility in Balıkesir province, whose heating needs are met with a district heating system,
is discussed. It is considered that a cooling load will be created in a single-stage absorption cooling
system using the heat energy and LiBr-H2O melt couple. Mass and energy equations are investigated
for absorption cooling systems using LiBr-H2O and H2O- NN3 couples. Thermodynamic calculations
of the obtained equations are made with the help of the EES (Engineering Equation Solver) program. In
order to see the effect of the COP (Cooling Effect Performance) on the absorption cooling system caused
by changes in the flue gas temperature of the facility, the COP calculations are made by taking different
generator temperatures. The COP changes derived from the different condenser temperatures are studied
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to examine the effect of ambient temperatures on the COP. The COP values formed due to the different
heat exchanger activities are examined to see the effect of the heat exchanger efficiency used in the
absorption cooling system on the COP.
When the COP values are examined as a result of different boiling temperatures, the COP values
corresponding to the generator temperatures between 85 ºC and 110 ºC vary between 0.7883 and 0.7927.
The COP values reach the highest level when the boiler temperature is between 90 ºC and 95 ºC. It is
considered that it would be beneficial to use two or three-stage absorption cooling systems instead of
one-stage in absorption cooling systems where the boiling temperatures are higher. When the condenser
temperatures are examined, the condenser temperatures between 20 ºC and 40 ºC are examined, and as
a result of the study, it is seen that the COP value decreases with the increase in the condenser
temperature. In addition, when the efficiency of the heat exchanger is examined, it is seen that the COP
values increase rapidly as a result of the increase in the efficiency of the heat exchanger.
Keywords: Waste heat, Absorption cooling systems, District heating systems, flue gas temperature
GİRİŞ
Dünya nüfusunun hızla artışı ile birlikte tüketilen enerji miktarı dolayısıyla enerjiye olan talep de aynı
hızda artmıştır. Enerji elde edebilmek için kullandığımız kaynakların büyük bir çoğunluğunu fosil
yakıtlar oluşturmaktadır. Fosil yakıtların sınırlı oluşu, enerji elde edilmesi esnasında kullanılan proses
sonucu ortaya çıkan çevreye zararlı maddeler ve bu kaynakların fiyatlarındaki zaman içeresinde
gerçekleşen dalgalanmalar bizi alternatif enerji kaynaklarını bulmaya ve var olan enerji kaynaklarından
en fazla verimi almaya itmiştir (Şengöz, 2021).
Belirli bir okulun, tesisin, işletmenin veya bölgenin ısıtmasında kullanılan yöntemlerden biri de bölgesel
ısıtma sistemleridir. Bir bölgede bulunan bina ve tesislerin her birinin ayrı ayrı merkezlerden ısıtılması
hem ilk yatırım maliyetlerini artırdığı hem de işletme maliyetlerini artırdığı gibi sistem verimleri de
bölgesel ısıtma yapılan sistemlere göre daha düşük seviyelerdedir.
Bölgesel ısıtma sistemlerinde jeotermal enerji kaynakları kullanıldığı gibi istenilen kapasite olmak
koşuluyla fosil yakıtlı buhar kazanları veya kızgın su kazanları da kullanılmaktadır. Fosil yakıtkların
yanması sonucu oluşan ısının belirli bir miktarı ısıtma sistemine aktarılarak ısıl konfor istenilen hacme
yönlendirilirken bir kısmı da egzoz gazları ile birlikte atmosfere salınmaktadır. Atmosfere salınan bu ısı
azımsanmayacak derecede fazladır. Buhar kazanlarında elde edilen enerjinin %16-20’lik bir kısmı egzoz
gazı olarak sistemden uzaklaşmaktadır. Egzoz gazı içerisinde bulunan bu enerji atık ısı olarak
isimlendirilmektedir (Willems, 2006).
Egzoz gazının bünyesinde bulunan atık ısıdan çeşitli yöntemlerle yararlanmak mümkündür. Atık ısıdan
yaralanma yöntemleri incelendiğinde burada ki atık ısıdan doğrudan veya dolaylı bir şekilde
faydalanmak mümkün olmaktadır. İlk yöntem incelendiğinde, herhangi bir ısı değiştirici olmadan
buradaki enerjiden direkt olarak faydalanılır. İkinci yönteme bakıldığında ise egzoz gazı doğrudan
sisteme verilmeyerek arada bir ısı değiştirici sayesinde egzoz gazının ısı enerjisi sisteme alınmaktadır.
Buradan alınan enerji çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir (Kocabaş, 2014).
Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde, kullanılmayan, atıl durumda olan veya eldesi ekonomik olan
enerji kaynakları belirli prosesler ile dönüştürülerek soğutma sisteminde kullanılmaktadır.
Günümüzde enerji fiyatlarında ki artışlardan dolayı absorbsiyonlu soğutma sistemlerine yönelim de
artmaktadır. Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde hareketli parçaların fazla olmaması yine bu
sistemleri avantajlı kılan ayrıcalıklardan biridir. Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde genellikle NH3
– H2O veya H2O - LiBr absorber absorbent çiftleri kullanılmaktadır (Saka ve diğ., 2015).
Bu çalışmada buhar kazanları ile bölgesel ısıtma yapılan bir sistemde ki baca gazında bulunan atık ısıdan
faydalanılarak oluşturulacak bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin STK değerlerine bakılacaktır. Tek
kademeli absorbsiyonlu soğutma sisteminin termodinamik analizleri yapılacak ve tek kademeli LiBrH2O eriyiği ile çalışan absorbsiyonlu soğutma sisteminin Engineering Equation Solver (EES) programı
vasıtasıyla baca gazından elde edilen atık ısının absorbsiyonlu soğutma sistemindeki farklı kaynatıcı,
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kondenser sıcaklıkları ve eşanjörü etkinliğindeki değişimlerin soğutma tesir katsayısı (STK) üzerine
etkileri incelenecektir.
EES programında, LiBr-H2O eriyik çifti kullanılan tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sisteminin
süreklilik ve enerji denklemleri yardımıyla ve çeşitli termodinamik özellikler vasıtasıyla hesaplama
yapılacak denklemler çıkartılarak hesaplamaların yapılması değerlendirilmektedir. Çıkacak olan
sonuçlar grafikler vasıtasıyla değerlendirilmekte olup tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemi için
en uygun kaynatıcı ve yoğuşturucu sıcaklık değerleri tespit edilmektedir.
Kaynatıcı sıcaklıklarının düşük olduğu sistemlerde tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin
kullanılmasının verimi artırdığı daha yüksek kaynatıcı sıcaklıkları dikkate alındığında iki veya daha
fazla kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin verimlerinin artacağı değerlendirilmektedir.
Dış ortam sıcaklıkları ile yoğuşturucu sıcaklıklarının STK üzerine etkisi incelendiğinde, yoğuşturucu
sıcaklıklarının düşmesi durumunda dış ortam sıcaklık değerleri ile arasında ki sıcaklık farkı artmasından
kaynaklı dış ortama atılabilecek ısı miktarının artacağı düşünülmektedir.
ARAŞTIRMA ve YÖNTEM
Günümüzde ki ısıtma sistemleri incelendiğinde, ferdi ısıtma sistemleri, merkezi ısıtma sistemleri ve
bölgesel ısıtma sistemleri olarak ısı kaynağının konumlandırılması ve ısıtılacak hacmin çeşitliliğine göre
ayrılmaktadır. Bölgesel ısıtma sistemleri ise bir arada bulunan veya yayılı haldeki binaların, tesislerin,
üretim merkezlerinin ısıtmasını tek bir merkez üzerinden gerçekleştiren sistemlerdir (Çokoksen, 2010;
Mollahüseyinoğlu, 2006).
Bölgesel ısıtma sistemleri en basit anlatım ile ısı merkezlerinde bulunan kazanlar tarafından üretilen ısı,
kurulan boru dağıtım kümeleri ile primer devre akışkanı vasıtasıyla ısıtılacak hacmin bulunduğu binaya
taşınmaktadır. Bu bina altında bulunan ısı eşanjörleri vasıtayıyla bünyesindeki ısıyı sekonder devre
akışkanına aktararak kondens dönüş hattından tekrar ısı merkezine ulaşmaktadır (Albrecht, Laubscher,
Carlson, & Ho, 2021; Mollahüseyinoğlu, 2006).
Mevcut enerji türleri sadece birbirlerine dönüştürüle bilmektedirler. Bu dönüşüm esnasında bir kısım
enerji istenilenin dışında farklı enerji formalarına geçmektedir. Bu açığa çıkan enerji hala kullanılabilir
seviyede ise bu atık enerjinin hala potansiyeli bulunmaktadır. Belirli prosesler sonucunda açığa çıkan
ve çevreye bırakılan ve faydalı enerjiye dönüştürülme potansiyeli olan enerjiye atık enerji denilmektedir
(Garcíadealva ve diğ., 2021; Uysal, 2019).
Akışkanlar yardımıyla çevreye verilen bu enerji çeşidi genellikle ısı olarak verilmektedir. Çevreye atılan
ve hala kullanılabilir potansiyeli olan bu ısı atık ısı olarak isimlendirilmektedir.
Atık ısı enerji verimliliğini düşürmektedir. Burada oluşan kaybı telafi edebilmek için proseslerde daha
fazla yakıt kullanılmaktadır. Bunun sonucunda çevreye daha fazla zararlı gazlar bırakılmakta ve çevresel
sorunlara sebebiyet vermektedir. Çevreye bırakılan enerji, atık ısı geri kazanım sistemleri ile belirli
oranlarda geri kazanılmaktadır (Çomaklı & Terhan, 2011; Olabi ve diğ., 2021).
Absorbsiyonlu soğutma sisteminin temel çalışma prensibi bir birleri içerisinde iyi çözüne bilen
maddelerin yüksek ve alçak sıcaklıklarda farklı çözünürlüklere sahip olmasıdır. Bu sistemlerde farklı
iki akışkan dolaşmakta olup bunlardan ilki soğutucu akışkan olup ikincisi ise absorbent
(yutucu,soğurucu) akışkanından oluşmaktadır. Soğutucu akışkanın görevi buharlaştırıcının bulunduğu
ortamdan ısıyı bünyesine çekerek soğutma yükünün alınmasıdır. Diğer akışkan olan absorbent ise
sistemin belirli bir kısmında dolaşmakta olup asli görevi soğutucu akışkanı taşımaktır. Absorbsiyonlu
soğutma sistemlerinde çeşitli akışkan çiftleri kullanılmakta olup en yaygın olarak kullanılanları LiBrH2O (Lityum bromür-su) veya NH3- H2O (Amonyak-su) çiftlerinden oluşmaktadır (Yıldırım ve diğ.,
2017).
Termodinamiğin birinci yasası açık sistemler, yani bir kontrol hacmine kütle girişi ve çıkışı olduğu
durumlarda, incelendiğinde Süreklilik Denklemi gereğince, kontrol hacmine giren kütlelerin toplamı
çıkan kütlelerin toplamına eşittir.
Süreklilik denklemi şu şekilde ifade edilmektedir;
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Σṁ𝑔 = Σṁç

(1)

Burada;
ṁg

: giren kütle miktarı (kg/s)

ṁç

: çıkan kütle miktarı (kg/s) ifade etmektedir.

Sürekli akışlı sürekli açık bir sistemde (SASA) termodinamiğin birinci kanunu ele alındığında aşağıdaki
enerji denklemi elde edilmektedir.
Termodinamiğin 1. kanunu şu şekilde ifade edilmektedir;
ΣQ̇ − ΣẆ = ΣḢç − ΣḢ𝑔

(2)

Burada;
Q̇
: sisteme giren veya çıkan ısı enerjisi (kW)
Ẇ

: sisteme dışarıdan giren veya dışarıya çıkan iş miktarı (kW)

Hç

: çıkan entalpi (kW)

Hg

: giren enralpi (kW) ifade etmektedir.

Termodinamiğin 1. kanunu sürekli akışlı sürekli açık bir sistemin kontrol edildiğinde bu kontrol
hacmine giren veya çıkan ısı enerjilerinin toplamının yine aynı sisteme dışarıya verilebilecek veya
alınabilecek toplam iş miktarlarının farkının incelenen hacme giren entalpi ile çıkan entalpi farkına eşit
olacağını ifade etmektedir. Yani sisteme giren ve çıkan bütün enerjilerin toplamının sıfır olacağı
anlaşılmaktadır.
Burada;
ṁ

: kütle miktarı (kg/s)

h

: özgül entalpiyi ifade etmektedir.

Bir maddenin entalpisi o maddenin özgül entalpisi ile kütlesinin çarpımına eşit olmaktadır.
Maddenin entalpisi şu şekilde ifade edilmektedir;
H = ṁ. h

(3)

Burada;
ṁ

: kütle miktarı (kg/s)

h

: özgül entalpiyi ifade etmektedir.

Absorbsiyonlu bir soğutma sistemini termodinamik açıdan inceleyebilmek için sistem üzerinde bulunan
her bir sistem elemanının giriş ve çıkışlarındaki akışkanın özgül entalpi ve kütlesel debilerinin bilinmesi
gerekmektedir. Sistem elemanlarının giriş ve çıkışlarındaki basınç ve sıcaklık değerleri kolaylıkla ölçüle
bilmektedir. Bunun sonucunda sistemde dolaşan akışkanın her noktadaki özgül entalpisini hesaplamak
mümkün olmaktadır. Entalpinin hesaplana bilmesi için özgül entalpinin yanında kütlesel debiye de
ihtiyaç duyulmaktadır. Kütlesel debinin tespit edilip hesaplamaların yapılabilmesi için sistem üzerinde
dolaşan soğutucu akışkanın debisi, zengin ve fakir eriyiklerin debisinin ayrı ayrı bulunması
gerekmektedir.
Tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sisteminin şematik gösterimi, bu şematik gösterim üzerinde sistem
elemanlarına giren ve çıkan bütün soğutucu akışkan debileri, yine bu sisteme dışarıdan verilen ısı
enerjisi ve dışarıya atılan ısı enerjileri, sisteme dışarıdan giren iş enerjisi Şekil 1’ de ayrıntılı olarak
görülmektedir.
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Şekil 1 Tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemi işleyiş şeması.
LiBr-H2O Kaynatıcı Analizi
Kaynatıcıyı Sürekli Akışlı Sürekli Açık Sistem (SASA) olarak ele alınmaktadır. Kaynatıcının işleyiş
şeması Şekil 1’ de gösterilmektedir ve kaynatıcı üzerinde süreklilik denklemi uygulandığında;
ṁ7 = ṁ8 + ṁ1

(4)

Aynı zamanda kaynatıcı üzerindeki LiBr dengesi;
ṁ7 . X 7 = ṁ8 . X 8

(5)

Burada;
ṁ7

: fakir eriğin debisi (kg/s)

ṁ8

: zengin eriğin debisi (kg/s)

X7

: fakir eriğin konsantrasyonu (%)

X8

: zengin eriğin konsantrasyonu (%) ifade etmektedir.

Kaynatıcı üzerinde ki LiBr dengesinin incelendiği denklem 5’e süreklilik denklemi uygulandığında;
(ṁ8 + ṁ1 ). X 7 = ṁ8 . X 8

►

ṁ1 . X 7 = ṁ8 . (X 8 − X 7 )

(6)

şeklini almaktadır.
Bu sistemlerde, sistem ekipmanlarının kapasitelerinin hesaplanabilmesi için dolaşım oranı ifadesinden
yararlanılmaktadır.
𝑓=

𝑍𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛 𝑒𝑟𝑖𝑦𝑖𝑘 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑠𝑖
ṁ8
=
𝑆𝑜ğ𝑢𝑡𝑢𝑐𝑢 𝑎𝑘𝚤ş𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑠𝑖 ṁ1

(7)

Burada ;
f

: dolaşım oranını ifade etmektedir.

Kaynatıcı için uygulanmış olan süreklilik denklemini ṁ1 ile sadeleştirildiğinde,
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ṁ7
=f+1
ṁ1

(8)

ifadesi oluşmaktadır.
Sistem üzerindeki sıcaklık ve basınç büyüklükleri bilindiğinde istenilen bütün yerler için konsantrasyon
değerleri hesaplanabilmektedir.
Kaynatıcı üzerinde termodinamiğin I. Kanunu uygulandığında;
ΣQ̇ − ΣẆ = ΣḢç − ΣḢ𝑔

(9)

Kaynatıcı üzerinde giren veya çıkan bir iş bulunmadığından ∑Ẇ sıfıra eşit olmaktadır. Bu durumda
Denklem 9 şu ifadeyi almaktadır,
Q̇𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑡𝚤𝑐𝚤 = 𝑚̇̇1 . ℎ1 + 𝑚̇̇8 . ℎ8 − 𝑚̇̇7 . ℎ7

(10)

Denklemi ṁ1 ile sadeleştirdiğimizde,
𝑞𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑡𝚤𝑐𝚤 =

𝑄̇̇𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑡𝚤𝑐𝚤
𝑚̇̇1

= ℎ1 + 𝑓. ℎ8 − (𝑓 + 1). ℎ7

(11)

olarak ifade edilmektedir.
LiBr-H2O Yoğuşturucu Analizi
Soğutucu akışkan üzerindeki fazla ısının soğutma sisteminden dış ortama atılmak suretiyle
uzaklaştırılmasına yardımcı olan sistem elemanı yoğuşturucu (kondenser) olarak isimlendirilmektedir.
Temel olarak bir ısı değiştiricisi olarak görev yapmaktadır.
Yoğuşturucu üzerinde herhangi bir basınç değişimi oluşmamaktadır. Yoğuşturucuda sadece dış ortama
atılan ısı çıkışı gerçekleşmektedir. Yoğuşturucu üzerine termodinamiğin I. Kanunun ve süreklilik
denklemleri uygulandığında,
ṁ1 = ṁ2

Q̇𝑦𝑜ğ𝑢ş𝑡𝑢𝑟𝑢𝑐𝑢 = 𝐻2 − 𝐻1 = 𝑚̇̇2 . ℎ2 − 𝑚̇̇1 . ℎ1

(12)

(13)

ifadesi oluşmaktadır.
Denklem 13’ ün her tarafı ṁ1 kütlesine bölündüğünde,
𝑞𝑦𝑜ğ𝑢ş𝑡𝑢𝑟𝑢𝑐𝑢 =

𝑄̇̇𝑦𝑜ğ𝑢ş𝑡𝑢𝑟𝑢𝑐𝑢
𝑚̇̇1

= ℎ2 − ℎ1

(14)

ifadesi oluşmaktadır.
LiBr-H2O Buharlaştırıcı Analizi
Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde buharlaştırıcının (evaporatör) görevi soğutulmak istenilen hacmin
ısısını soğutucu akışkana aktarmasını sağlayarak, hacmin sıcaklığını düşürmektir. Soğutulacak hacmin
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ısısını gizli ısı olarak bünyesine alarak gaz fazına geçen soğutucu akışkan buharlaştırıcıyı tamamen gaz
fazında terk etmektedir.
Buharlaştırıcı üzerinde herhangi bir iş girişi olmadığından dolayı ∑Ẇ =0 olmaktadır. Buharlaştırıcıya
soğutulacak hacimden çekilen ısı girişi gerçekleşmektedir. Buharlaştırıcıya giren ṁ3 ve ṁ4 soğutucu
akışkan kütleleri bir birlerine eşit olmaktadır. Buharlaştırıcıda soğutulacak hacimden çekilen ısı miktarı
soğutma yükü olarak adlandırılmaktadır. Buharlaştırıcı üzerine süreklilik denklemi ve termodinamiğin
I. Kanunu uygulandığında
ṁ3 = ṁ4

(15)

Q̇𝑏𝑢ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎ş𝑡𝚤𝑟𝚤𝑐𝚤 = 𝐻4 − 𝐻3 = 𝑚̇̇4 . ℎ4 − 𝑚̇̇3 . ℎ3

(16)

ifadeleri oluşmaktadır. Burada denklemi ṁ1 soğutucu akışkan kütlesel debisiyle sadeleştirildiğinde,
𝑞𝑏𝑢ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎ş𝑡𝚤𝑟𝚤𝑐𝚤 =

𝑄̇̇𝑏𝑢ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎ş𝑡𝚤𝑟𝚤𝑐𝚤
𝑚̇̇1

= ℎ4 − ℎ3

(17)

ifadesi oluşmaktadır.
LiBr-H2O Absorber Analizi
Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinin termik kompresör olarak isimlendirilen sistem kümesinin ilk
elemanı absorberdir. Absorber bünyesinde absorbent ve soğurucu diye isimlendirilen iki akışkan
bulunmaktadır. Bunlar LiBr-H2O çiftidir.
Buharlaştırıcıdan soğutulacak ortamın ısını alan soğutucu akışkan absorbere gelip burada absorbent ile
karışmaktadır. Sonrasında bu karışım eriyik pompası ile eriyik eşanjörüne oradan da kaynatıcıya
gönderilmektedir.
Kaynatıcıdan aldığı ısı enerjisiyle ayrılan soğutucu akışkan soğutma çevrimine katılmakta, LiBr
bakımından zenginleşen eriyik ise önce eriyik eşanjörüne ve sonrasında bir kısılma vanası yardımıyla
absorbere geri dönmektedir.
Absorber üzerinde herhangi bir iş girişi olmadığından dolayı ∑Ẇ =0 olmaktadır. Burada absorber
üzerine süreklilik denklemi ve termodinamiğin I. Kanunu uygulandığında;
ṁ4 + ṁ10 = ṁ5
Q̇𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟 = 𝑚̇̇5 . ℎ5 − 𝑚̇̇4 . ℎ4 − 𝑚̇̇10 . ℎ10

(18)
(19)

şeklinde ifade edilmektedir.
Soğutma çevrimi üzerinden incelendiğinde ṁ1 = ṁ4, ṁ5 = ṁ7 ve ṁ8 = ṁ10 çıkarımları yapılmaktadır. Bu
çıkarımlar göz önünde bulundurularak Denklem 3.19’ in her iki tarafı da ṁ1 ile sadeleştirildiğinde ifade,
𝑞𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟 =

𝑄̇̇𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟
= (𝑓 + 1). ℎ5 − ℎ4 − 𝑓. ℎ10
𝑚̇̇1

(20)

şeklini almaktadır.
LiBr-H2O Eriyik Eşanjörü Analizi
Absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde termik kompresör çalışma grubunun sistem elamanlarından biri
de eriyik eşanjöründen oluşmaktadır. Eriyik eşanjörü olmayan sistemlerde kullanılmakta olup eriyik
eşanjörünün görevi kaynatıcıya giden düşük sıcaklıktaki fakir eriyik karışımına kaynatıcıdan dönen daha
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yüksek sıcaklıkta olan zengin eriyiğin ısısının bir kısmını aktarmasıyla bir ön ısıtma işlemi
gerçekleştirmektedir. Bu ön ısıtma işlemi ile absorbsiyonlu soğutma çevrimlerinde verim artışları
gerçekleşmektedir (Aphornratana & Sriveerakul, 2007).
Eşanjörlerin verimi eşanjörün etkenliği olarak adlandırılmaktadır. Eriyik eşanjörünün seçimine göre
eşanjörü etkenlik değerleri değişmektedir. Eriyik eşanjörlerinin etkenliklerinin absorbsiyonlu soğutma
sisteminin genel verimine etkisini incelendiği çalışmalarda oldukça yüksek verim artışları saptanmıştır
(Saka, 2017).
Eriyik eşanjörleri üzerinde herhangi bir ısı ve iş girişi olmadığından dolayı ∑Q̇=0 ve ∑Ẇ =0 olmaktadır.
Eriyik eşanjörü üzerinde süreklilik denklemi ve termodinamiğin I. Kanunu uygulandığında,
ṁ6 + ṁ8 = ṁ7 + ṁ9

(21)

𝑄̇𝑒ş𝑎𝑛𝑗ö𝑟 = ṁ7 h7 + ṁ9 h9 − ṁ6 . h6 − ṁ8 h8

(22)

Burada denklemin her tarafını ṁ1 ile sadeleştirdiğimizde,
𝑞𝑒ş𝑎𝑛𝑗ö𝑟 =

𝑄̇𝑒ş𝑎𝑛𝑗ö𝑟
= 𝑓(h9 − h8 ) + (f + 1)(h7 − h6 )
𝑚̇̇1

(23)

ifadeleri oluşmaktadır.
Soğutma Tesir Katsayısı (STK) ve Isıtma Tesir Katsayısı (ITK) Analizi
Soğutma tesir katsayısı, harcanılan birim enerji başına sağlanan soğutma olarak nitelendirilmektedir.
Burada soğutma yükü buharlaştırıcıda ortamdan çekilen ısı miktarını ifade etmektedir. Absorbsiyonlu
soğutma sisteminde harcanılan enerjiler ise kaynatıcıya dışarıdan giren ısı enerjisi ve pompaya çok
düşük miktarda verilen elektrik enerjisinden oluşmaktadır. Pompada harcanılan elektrik enerjisi çok
düşük miktarda olduğu için hesaplamalar esnasında ihmal edilmektedir.
Soğutma tesir katsayısı;
𝑆𝑇𝐾 =

𝑄̇𝑏𝑢ℎ𝑎𝑟𝑙𝑎ş𝑡𝚤𝑟𝚤𝑐𝚤
𝑄̇𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑡𝚤𝑐𝚤

(24)

ifadesi ile hesaplanmaktadır.
Isıtma tesir katsayısı, harcanılan birim enerji başına yapılan ısıtma olarak nitelendirmektedir. Isıtma tesir
katsayısını hesaplarken, absorbsiyonlu soğutma sistemlerinde dış ortama atılan ısı enerjisi olarak
yoğuşturucudan ve absorberden atılan ısılar dikkat çekmektedir. Yoğuşturucudan ve absorberden atılan
ısıların toplamının sisteme dışarıdan enerji girişi olan kaynatıcıdan sisteme giren ısı enerjisine
bölünmesiyle elde edilmektedir.
Isıtma tesir katsayısı;
𝐼𝑇𝐾 =

𝑄̇𝑦𝑜ğ𝑢ş𝑡𝑢𝑟𝑢𝑐𝑢 + 𝑄̇𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟
𝑄̇𝑘𝑎𝑦𝑛𝑎𝑡𝚤𝑐𝚤

(25)

ifadesi ile hesaplanmaktadır.
EES (Engineering Equation Solver) ile Çözümlemeler
EES (Engineering Equation Solver) programı enerji ve termodinamik alanında kullanılan çeşitli
matematiksel denklemleri hesaplamak için sıklıkla tercih edilen içerisinde çeşitli termodinamik verilerin
yer aldığı kütüphaneler bulunan bir çözümleme programıdır.
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Yöntem kısmında belirlenen denklemler EES programının çözüm ekranına girilmekte, program
kütüphanesinde kullanılan malzemelerin termodinamik özellikleri alınmakta ve gerekli çözümlemeler
yapılmaktadır.
Bölgesel Isıtma Yapılan Isı Merkezinden Verilerin Elde Edilmesi
Bölgesel ısıtma ile ısı ihtiyacı giderilmekte olan kampüsün ısı merkezinde üç adet Viessmann Vitomax
200 HS tip buhar kazanı bulunmaktadır. Isı ihtiyacının karşılanabilmesi için kış aylarında iki adet kazan
çalıştırılmaktadır. Üçüncü kazan yedek olarak bekletilmektedir. Herhangi bir arıza durumunda veya
bakım faaliyeti esnasında yedek buhar kazanı devreye alınmaktadır. Ayrıca ısı ihtiyacının arttığı
dönemlerde üçüncü kazan da yine devreye alınarak ısı ihtiyacının karşılamaya yönelik çalıştırılmaktadır.
Buhar kazanları içerisinde bulunan primer ısı taşıyıcı akışkan, brülörde uygun oranda karıştırılan yakıt
hava karışımını pülverize edilmesi ile birlikte yakılmakta ve kimyasal tepkime sonrası açığa çıkan ısı
ile birlikte ısıtılmakta ve buhar haline getirilmektedir (Büyükakın, 2019).
Buhar fazına geçen primer devre akışkanı sirkülasyon pompaları vasıtasıyla taşıdığı ısıyı sekonder devre
akışkanlarına iletmek üzere eşanjör odalarına gönderilmektedir. Üretilen primer devre akışkanını
bölgesel ısıtmada ısıtılacak çeşitli bölgelere göndermek üzere beş adet sirkülasyon pompası
çalışmaktadır. Eşanjör merkezlerinde primer devre ile sekonder devre arasında ısı geçişi
tamamlandıktan sonra kondens durumuna geçen primer devre akışkanı ısı merkezinde bulunan kondens
tankına ulaşmakta ve devreyi tamamlamak üzere buhar kazanına gönderilmektedir.
Isıtma sisteminde kullanılmakta olan Viessmann Vitomax 200 HS tip buhar kazanı 17800 litre su
kapasitesine sahip olmaktadır. Ayrıca kazan saatlik olarak 10000 kg/h buhar üretebilmektedir. Her bir
kazanın 6500 kW’ lık enerji üretim kapasitesine sahip olduğu bilinmektedir.
Yanma işleminin tamamlanması ile birlikte açığa çıkan egzoz gazları bir baca sistemiyle atmosfere
bırakılmaktadır. Burada atılan egzoz gazı ile ilgili sensörler tarafından ölçülen değerler baca gazı takip
ekranından görülmektedir. Baca gazı takip ekranı Şekil 3.18’ de görülmektedir. Burada baca gazı
sıcaklığının ne kadar olduğu ölçülebilmektedir. Sistem tam kapasite ile çalıştırıldığı esnada ısı
merkezinin bacalarında ölçülen sıcaklık değeri 170 ºC ile 192 ºC arasında değişmektedir.
Uygulanan Yöntem
Bu tez çalışmasında bölgesel ısıtma sistemi ile ısınma ihtiyacı gerçekleştirilen bir yerleşkenin ısı
merkezlerinde bulunan buhar kazanlarının egzoz gazlarının bacalardan atılması esnasında bünyesinde
bulundurduğu ısı enerjisinden yararlanılarak absorbsiyonlu soğutma sisteminde soğutma yükü elde
edilmesi amaçlanmaktadır.
Baca gazı sıcaklıkları 170 ºC ile 192 ºC arasında değişmektedir. Buradaki ısı absorbsiyonlu soğutma
sisteminin kaynatıcısında sisteme verilen ısı enerjisi olarak kullanılacaktır. Farklı kaynatıcı sıcaklıkları
absorbsiyonlu soğutma sisteminin soğutma tesir katsayısı (STK) değerini etkilediği
değerlendirilmektedir.
Farklı kaynatıcı sıcaklıkları dikkate alınarak absorbsiyonlu soğutma sisteminin STK analizleri EES
programında yapılacaktır ve elde edilen değerler yorumlanmıştır.
Farklı kaynatıcı sıcaklı değerleri ile birlikte LiBr-H2O eriyik çiftleri ile birlikte ayrı ayrı analizler yapılıp
baca gazı sıcaklığının STK üzeri etkisi gözlemlenmiştir.
Ayrıca dış ortam sıcaklığının da soğutma sisteminin STK değerini etkilediği değerlendirilmektedir.
Bölgesel sıcaklık değerleri göz önünde bulundurularak farklı dış ortam sıcaklı değerleri ile birlikte LiBrH2O eriyik çiftleri ile birlikte ayrı ayrı analizler yapılıp ortam sıcaklığının STK üzeri etkisi
gözlemlenmiştir.
Kullanılan absorbsiyonlu soğutma sisteminde bulunan eşanjörün etkinlik değerindeki değişimlerin
absorbsiyonlu soğutma sisteminin STK’sı üzerine etkisi incelenmiştir.
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BULGULAR
Verilerin ölçüldüğü ısı merkezin de yılın tüm aylarında ısı ihtiyacını gidermek amacıyla buhar kazanları
çalıştırılmaktadır. Kış aylarında ihtiyaca yönelik bulunan üç kazan da çalıştırılırken yaz aylarında sadece
kullanım sıcak suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla bir kazan çalıştırılmaktadır.
Soğutma ihtiyacının yıl boyu göz önünde bulundurulduğunda dış ortam sıcaklığının mevsimsel olarak
değişeceğinden ötürü, hesaplamalarda kullanılan kondenser sıcaklıkları farklılık göstermektedir. Farklı
kondenser sıcaklıkları dikkate alınarak absorbsiyonlu soğutma sisteminin STK değeri incelenmiştir.
Aynı zamanda mevsimsel olarak ısı ihtiyacının en üst seviyelere çıktığı dönemlerde baca gazından elde
edebileceğimiz geri kazanım miktarı değişkenlik göstermektedir. Bunun sonucunda absorbsiyonlu
soğutma sisteminde kullanılan kaynatıcı sıcaklık değerleri değişkenlik göstermektedir. Farklı kaynatıcı
sıcaklıkları dikkate alınarak absorbsiyonlu soğutma sisteminin STK değeri incelenmiştir.
Son olarak kullanılan eşanjörün etkinlik değerindeki değişimlerin STK üzerine etkisi incelenmiştir.
Absorbsiyonlu soğutma sisteminde LiBr-H2O eriyik çiftleri kullanılmakta olup eriyik çiftinde farklı
performans değerleri oluşmaktadır. LiBr-H2O eriyik çiftleri kullanılarak absorbsiyonlu soğutma
sisteminin STK değeri incelenecektir. Üç farklı değişken göz önünde bulundurularak absorbsiyonlu
soğutma sisteminin STK değişimleri yorumlanıp analiz edilmiştir.
Kaynatıcı Sıcaklıklarının Etkisi
Bölgesel ısıtma yapılan bölgede ısı ihtiyacının farklı göstermesi ile birlikte baca gazının ısı ihtiyacı da
değişkenlik göstermektedir. Bu durumun değerlendirilebilmesi için farklı kaynatıcı sıcaklıklarında
hesaplamalar yapılmıştır. Baca gazında ki ısının nakli esnasında ve ısının ısı değiştiriciler ile elde
edilmesi esnasında gerçekleşen kayıplar göz önünde bulundurularak 85ºC, 90ºC, 95ºC,100ºC ve 110
ºC’deki kaynatıcı sıcaklıkları, eşanjörü etkinlik değeri 0,60, yoğuşturucu sıcaklık değerinin 30 ºC,
buharlaştırıcı sıcaklığının 0 ºC ve soğutucu akışkan debisi 0,01 kg/s olduğu kabulü yapılarak
hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.
Farklı kaynatıcı sıcaklıklarının STK üzerine etkisi Şekil 2’ de gösterilmektedir. Burada yatay eksende
yukarıda hesaplamalara dâhil edilen farklı kaynatıcı sıcaklık değerleri yer almakta iken düşey eksende
bu kaynatıcı sıcaklıları sonucunda elde edilen STK değerleri bulunmaktadır. Kaynatıcı sıcaklıkları 85
ºC ile 110ºC arasında değişkenlik göstermekle birlikte buna karşılık gelen STK değerleri 0,7883 ile
0,7927 arasında değişmektedir. Kaynatıcı sıcaklığının 90-95 ºC olduğu esnada STK’ nın en yüksek
seviyelere çıktığı ölçülmektedir.

Şekil 2 Kaynatıcı sıcaklıklarının STK üzerine etkisi.
Yoğuşturucu Sıcaklıklarının Etkisi
Soğutma ihtiyacına farklı dönemlerde ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgesel ısıtma sistemi kış aylarında
çalıştırıldığı gibi yaz aylarında da çalıştırılmaya devam etmektedir. Dış ortam sıcaklıkları yoğuşturucu
(kondenser) sıcaklıkları üzerinde etkisi olduğu değerlendirilmektedir. Yoğuşturucu sıcaklıklarındaki
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değişimin STK üzerinde etkisini inceleyebilmek için 20 ºC, 25 ºC, 30 ºC, 35 ºC ve 40 ºC yoğuşturucu
sıcaklıkları dikkate alınarak EES programında analizler yapılıp çıkan sonuçlar incelenmiştir. Eşanjörü
etkinlik değeri 0,60, kaynatıcı sıcaklık değerinin 90 ºC, buharlaştırıcı sıcaklığının 0 ºC ve soğutucu
akışkan debisi 0,01 kg/s olduğu kabulü yapılarak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir.
Farklı yoğuşturucu sıcaklıklarının STK üzerine etkisi Şekil 3’ de gösterilmektedir. Yoğuşturucu
sıcaklıkları 20 ºC ile 40ºC arasında değişkenlik göstermekle birlikte buna karşılık gelen STK değerleri
0,5261 ile 0,8225 arasında değişmektedir. Yoğuşturucu sıcaklığının 20 ºC olduğu esnada STK’ nın en
yüksek seviyelere çıktığı ölçülmektedir.

Şekil 3 Yoğuşturucu sıcaklığının STK üzerine etkisi.
Eşanjör Etkinliğinin Etkisi
Eşanjörler, absorbsiyonlu soğutma sisteminde kaynatıcıya giden eriyik ile kaynatıcıdan dönen eriyik
arasında bir ön ısıtma işlemi gerçekleştiren sistem elemanı olarak nitelendirilmektedir. Eşanjörler
çalışma esnasında devamlı tam verimle çalışmamaktadır. Eşanjör etkinliği eşanjör verimini gösteren bir
değeri ifade etmektedir. Farklı eşanjör etkinlik değerleri absorbsiyonlu soğutma sistemi üzerinde sistem
verimliliğini etkilemektedir. Farklı eşanjör etkinlik değerlerinin STK üzerine etkisi incelenmiştir.
Eşanjör etkinlik değerindeki değişimin STK üzerinde etkisini inceleyebilmek için eşanjör etkinliği 0,60,
0,75, 0,90 ve 1,00 olduğu eşanjör etkinliği dikkate alınarak EES programında analizler yapılıp çıkan
sonuçlar incelenmiştir. Yoğuşturucu sıcaklığı 30 ºC, kaynatıcı sıcaklık değerinin 90 ºC, buharlaştırıcı
sıcaklığının 0 ºC ve soğutucu akışkan debisi 0,01 kg/s olduğu kabulü yapılarak hesaplamalar
gerçekleştirilmiştir.
Farklı eşanjör etkinlik değerlerinin STK üzerine etkisi Şekil 4’ de gösterilmektedir. Burada yatay
eksende yukarıda hesaplamalara dâhil edilen farklı eşanjör etkinlik değerleri yer almakta iken düşey
eksende bu eşanjör etkinlikleri sonucunda elde edilen STK değerleri bulunmaktadır. Eşanjör etkinlikleri
0,60 ile 1,00 arasında değişkenlik göstermekle birlikte buna karşılık gelen STK değerleri 0,7927 ile
0,9163 arasında değişmektedir. Eşanjör etkinliğinin 1,00 olduğu esnada STK’ nın en yüksek seviyelere
çıktığı ölçülmektedir.
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Şekil 4 Eşanjör etkinliğinin STK üzerine etkisi.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Absorbsiyonlu soğutma sisteminde farklı kaynatıcı sıcaklıkları, yoğuşturucu sıcaklıkları ve eşanjör
etkinliklerinin STK üzerine etkisi incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda STK değerlerinin
değişimlerinde farklılıklar gözlenmiştir.
Öncelikli olarak kaynatıcı sıcaklıklarının STK üzerinde etkisi incelendiğinde 85 ºC ile 110 ºC kaynatıcı
sıcaklıkları arasında 90 ºC ile 95 ºC aralığında STK değerinin en yüksek seviye çıktığı sonucuna
varılmıştır. Kaynatıcı sıcaklıkları 90 ºC altındaki değerlere indirildiğinde STK değerlerinin azaldığı
gözlemlenmektedir. Kaynatıcı sıcaklıkları 95 ºC üzerindeki sıcaklıklara çıkarıldığında aynı şekilde
verimin hızla düştüğü görülmektedir. Tez çalışmasında verilerin alındığı baca gazı ısısının sıcaklık
değerleri yüksek olmakla birlikte yapılan incelemelerde fark edildiği üzere baca gazından elde edilen ısı
değerinin tamamının tek kademeli bir absorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılması sonucunda STK
değerleri düşmektedir.
Yüksek kaynatıcı sıcaklıklarının kullanılabilmesi için çift kademeli veya üç kademeli absorbsiyonlu
soğutma sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. Bu sistemlerde kaynatıcı sıcaklıklarının artması
durumunda belirli bir seviyeye kadar STK değerlerinin arttığı değerlendirilmektedir.
Bu tez çalışmasında kaynatıcı sıcaklıklarında ki değişiklikler sonucu STK değerlerinde oluşan sonuçlar
ile Özen ve arkadaşlarının 2019 yılında gerçekleştirdiği araştırma arasında benzer neticeler olduğu
görülmektedir. Her iki çalışmada da artan kaynatıcı sıcaklıkları belirli bir seviyeye kadar STK
değerlerini yükseltmekte ve bir noktadan sonra düşüş gözlemlenmektedir (ÖZEN & YAĞCIOĞLU,
2019).
Yoğuşturucu sıcaklıklarının STK üzerinde etkisi incelendiğinde 20 ºC ile 40 ºC arasında farklı
yoğuşturucu sıcaklıkları arasında incelemeler yapılmıştır. Bu incelemeler sonucunda 20 ºC yoğuşturucu
sıcaklığı için absorbsiyonlu soğutma sisteminin veriminin en yüksek değerde olduğu gözlemlenmiştir.
Yoğuşturucu sıcaklık değerlerinin artması sonucunda 40 ºC değerinden daha yüksek sıcaklık
değerlerinde absorbsiyonlu soğutma sisteminin STK değeri çok yüksek bir miktarda azalmaktadır. Bu
azalmanın sıcaklık arttıkça yoğuşturucudan birim zamanda atılabilecek olan ısı miktarının azalmasından
kaynaklı olacağı değerlendirilmektedir. Absorbsiyonlu soğutma sisteminin verimli bir şekilde
çalışabilmesi için en uygun yoğuşturucu sıcaklık değerlerinin 20 ºC ile 25 ºC arasında olduğu
görülmektedir.
Absorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılan eşanjörlerin etkinlik değerlerinin STK üzerine etkisi
incelenmiş olup eşanjör etkinlik değerinin yükselmesi ile birlikte absorbsiyonlu soğutma sisteminin
STK değeri artmaktadır. Absorbsiyonlu soğutma sisteminin eşanjör etkinliği ile STK değerinin
artırmasına yönelik, eşanjörde gerçekleşen ısı transfer yüzey alanını artırmak veya ısı transferini
artıracak ısı iletim katsayısı yüksek malzemeler kullanmak suretiyle eşanjör etkinlik değeri
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artırılabilmektedir. Elde edilen verilerden de görüldüğü gibi eşanjör etkinliğini %100’ e yakın bir değere
çıkartılması gerekmektedir.
Bölgesel ısıtma ile ısı ihtiyacı giderilen bir tesiste bulunan üç adet buhar kazanının çalıştırılması sonucu
açığa çıkan egzoz gazının bacadaki sıcaklıkları tesiste bulunan baca gazı ölçüm ünitesi yardımıyla
ölçülmüş olup ortalama baca gazı sıcaklık değerlerinin 180 ºC - 190 ºC arasında olduğu tespit edilmiştir.
Baca gazı sıcaklığının simüle edilebilmesi ortalama kayıplar ile birlikte 80 ºC ile 110 ºC arasında
kaynatıcı sıcaklıkları dikkate alınarak STK hesaplamaları yapılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda
kaynatıcı sıcaklığının 90 ºC ile 95 ºC arasında iken STK’nın en üst seviyelere çıktığı gözlemlenmiştir.
Mevcut ısı merkezinden tek kademeli absorbsiyonlu soğutma sistemi ile verimli bir şekilde soğutma
yükü elde edilebilmesi için baca gazı sıcaklık değerlerinin kayıplar ile birlikte 90 ºC - 95 ºC arasına
düşürülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Şayet yüksek kaynatıcı sıcaklığı ile devam edilmesi
durumunda tek kademeli bir soğutma sistemi yerine iki veya üç kademeli absorbsiyonlu soğutma
sistemleri kurulması gerektiği tespit edilmiştir.
Dış ortam sıcaklıklarının absorbsiyonlu soğutma sistemi üzerindeki etkisini incelemek için farklı
yoğuşturucu sıcaklıklarında termodinamik analizler yapılmıştır ve çıkan sonuç neticesinde 20 ºC ile 25
ºC yoğuşturucu sıcaklıklarında STK değerinin en üst seviyelerde olduğu daha yüksek yoğuşturucu
sıcaklıklarına çıkıldığında STK değerinin düştüğü kararına varılmıştır. Bunun sebebi olarak yoğuşturucu
sıcaklıkları yükseldiği durumlarda ısı transferi için gerekli olan sıcaklık farkının azaldığı ve ısı transferi
miktarının azaldığı bununda STK değerini düşürdüğü görülmektedir.
Absorbsiyonlu soğutma sisteminde kullanılan eşanjörlerin çeşitli imalat yöntemleri ve çeşitlilikleri
nedeniyle etkinlik değerlerinin değişmesinden dolayı STK değerlerinin nasıl değiştiği simüle edilmiş
olup, eşanjör etkinlik değerlerinin artması ile birlikte STK değerlerinin hızla arttığı görülmüştür.
Yapılan çalışma sonucunda tek kademeli bir absorbsiyonlu soğutma sisteminin farklı kaynatıcı,
yoğuşturucu sıcaklıklarında ve eşanjör etkinliklerinin değişmesi sonucunda STK değerinin değişimi
incelenmiş olup bundan sonra yapılacak çalışmalar için iki kademeli ve üç kademeli absorbsiyonlu
soğutma sistemleriyle de hesaplamalar yapılıp çıkan sonuçların incelenmesi önerilmektedir.

KAYNAKLAR
Albrecht, K. J., Laubscher, H. F., Carlson, M. D., & Ho, C. K. (2021). Development and Testing of a
20 kW Moving Packed-Bed Particle-To-sCO2 Heat Exchanger and Test Facility. Paper presented at the
Energy Sustainability.
Aphornratana, S., & Sriveerakul, T. (2007). Experimental studies of a single-effect absorption
refrigerator using aqueous lithium–bromide: effect of operating condition to system performance.
Experimental thermal and fluid science, 32(2), 658-669.
Büyükakın, M. K. (2019). Kare gaz brülör-kazan sistemlerinde yanma ile emisyon analizleri ve
optimizasyon.
Çokoksen, B. (2010). Bölge ısıtma sistemlerinin ekonomiklik alanının belirlenmesi.
Çomaklı, K., & Terhan, M. (2011). Sıcak su üretimi için baca gazı atık enerjinin kullanımı. Tesisat
Mühendisliği Dergisi, 124, 43-51.
Garcíadealva, Y., Best, R., Gómez, V. H., Vargas, A., Rivera, W., & Jiménez-García, J. C. (2021). A
Cascade Proportional Integral Derivative Control for a Plate-Heat-Exchanger-Based Solar Absorption
Cooling System. Energies, 14(13), 4058.
Kocabaş, C. (2014). Farklı malzemelerden imal edilmiş plakalı ısı değiştiricilerinin atık ısı geri kazanım
performanslarının deneysel analizi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Mollahüseyinoğlu, Ö. (2006). Balıkesir Gönen ve Kütahya Simav jeotermal ısıtma sistemlerinin
karşılaştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

FULL TEXTS BOOK

114

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Olabi, A., Elsaid, K., Sayed, E. T., Mahmoud, M. S., Wilberforce, T., Hassiba, R. J., & Abdelkareem,
M. A. (2021). Application of nanofluids for enhanced waste heat recovery: a review. Nano Energy, 84,
105871.
Özen, D. N., & Yağcioğlu, K. Ç. (2019). LiBr-H2O Akişkan Çiftini Kullanan Bir Absorbsiyonlu
Soğutma Sistemi İçin Termodinamik Ve Ekserji Analizi. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve
Teknoloji Dergisi, 7(1), 135-145.
Saka, K. (2017). İki Kademeli Bir Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminde Eşanjör Kullaniminin
Termodinamik Açidan İncelenmesi.
Saka, K., Yamankaradeniz, N., Kaynaklı, F., & Kaynaklı, Ö. (2015). Hava Soğutmalı Çift Kademeli
Absorbsiyonlu Soğutma Sisteminin Enerji Ve Ekserji Analizi. Proceedings of the 12. Ulusal Tesisat
Mühendisliği Kongresi, 1135-1151.
Şengöz, M. (2021). Ulusal Enerji Yönetimi. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 7(1), 73-85.
Uysal, H. L. (2019). Endüstriyel boyahane tesislerinde baca gazı atık ısısının geri kazanım analizi ve bir
uygulama. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Willems, D. (2006). Advanced system controls and energy savings for industrial boilers. Paper presented
at the ASME Citrus Engineering Symposium.
Yıldırım, İ. m. M., Kaya, D., Eyidoğan, M., Kılıç, F. Ç., & Özdemir, N. C. (2017). Bir Kimyasal Üretim
Tesisinde Absorbsiyonlu Soğutucu ile Atık Isı Geri Kazanımı.

FULL TEXTS BOOK

115

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

YENİ MEYDA ORTAMINDA NEFRET SÖYLEMİ: İBRAHİM TATLISES ÖRNEĞİ
HATE SPEECH IN THE NEW SQUARE ENVIRONMENT: THE CASE OF İBRAHİM TATLISES
Doç. Dr. Mustafa İNCE
Karabük Üniversitesi, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi,
Gazetecilik Bölümü, Safranbolu, Karabük.
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Can KOÇAK
Karabük Üniversitesi, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi,
Gazetecilik Bölümü, Safranbolu, Karabük.
Öğr. Gör. Olgun KÜÇÜK
Karabük Üniversitesi, Şefik Yılmaz Dizdar MYO,
Görsel, İşistel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Safranbolu, Karabük.

ÖZET
Yeni teknolojilerin, bireylerin ve toplumların yaşamlarını kolaylaştırdığı herkes tarafından kabul edilen
bir gerçektir. İş, okul, sosyal, aile hayatında pek çok iş ve işleyişin daha hızlı, daha kolay ve daha
ekonomik bir şekilde çözüme kavuşturulmasına imkân sağladığı açıktır. Fakat bu teknolojilerin
(kullanım amacına bağlı olarak) iyi ve olumlu yönleri olduğu gibi kötü ve olumsuz yanlarının da
bulunduğu bilinmektedir. Özellikle internet temelli ortaya çıkan yeniliklerin suiistimali ve art niyeti
kullanımı hemen her boyutta, bireylerde ve toplumlarda derin yaralar açabilmektedir. Bu bağlamda
internet ve ona bağlı mecraların sınırsız ve sorumsuz bir alan olarak görülmesi kişilere, kurumlara,
toplumlara, kültürlere telafisi pek mümkün olmayan zararlar verebilmektedir. Bilhassa özgürlük alanı
olarak değerlendirilen sosyal medya mecraları, başta kişilik hakları olmak üzere, maddi manevi pek çok
insan hakkının gasp edilmesine hatta yok sayılmasına sebep olabilmektedir. Yeni medya platformlarında
üretilen içeriklerin hızla yayılması da etki alanını genişletmekte ve bu mecraları daha da sorunlu hale
getirmektedir. Sosyal medyada paylaşılan her türlü (ırkçı, ayrımcı, cinsiyetçi, dini, ötekileştirici vb.)
olumsuz içerik katlanarak büyümekte ve toplum fertlerinin sanal ortamların ötesinde gerçek yaşamda
da birbirlerine karşı farklı (olumsuz) tepkiler ortaya koymasına neden olmaktadır. Bu ve benzer
nedenlerden dolayı sosyal medyada gün geçtikçe daha sık görülen nefret söylemleri hususunda
toplumsal duyarlılığın oluşması büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmanın amacı, sosyal medya platformlarında farklı şekillerde kendini gösteren nefret
söylemlerinin sanal ortamlarda ne şekilde yer aldığını ortaya koymaya çalışmaktır. Çalışma kapsamında,
Türkiye’nin en ünlü ses sanatçılarından biri olan İbrahim Tatlıses ile ilgili sosyal medya platformlarında
ve internet ortamında nefret söylemi kapsamında değerlendirilebilecek türde yapılan/yazılan yorumlar
incelenmiştir. Yorumlar, Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi yönteminden yararlanılarak analiz
edilmiştir. Analiz için belirlenen yorumlar nefret söylemi bağlamında ele alınarak değerlendirilmiştir.
Çalışmadan elde edilen temel bulgularda ses sanatçısı İbrahim Tatlıses hakkında başta Youtube olmak
üzere sosyal medya ve internet sitelerinde çok sayıda açık ve örtük anlamda nefret söylemi yazısı
ve/veya yorumu yapıldığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Yeni medya, ötekileştirme, nefret söylemi, Tatlıses

ABSTRACT
It is a reality accepted by everyone that new technologies make the lives of individuals and societies
easier. It is clear that many jobs and processes in work, school, and social and family life can be solved
faster, easier, and more economically. However, it is known that these technologies (depending on the
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purpose of use) have good and positive aspects as well as bad and negative aspects. In particular, the
abuse and malicious use of internet-based innovations can cause deep wounds in individuals and
societies in almost every dimension. In this context, seeing the internet and its connected channels as an
unlimited and irresponsible area can cause irreparable harm to individuals, institutions, societies, and
cultures. Social media channels, which are considered a field of freedom, in particular, can cause the
usurpation of many human rights, especially personal rights, and even ignore them. The rapid spread of
content produced on new media platforms also expands its sphere of influence and makes these channels
even more problematic. All kinds of negative content (racist, discriminatory, sexist, religious,
marginalizing, etc.) shared on social media grows exponentially and causes members of the community
to show different (negative) reactions to each other in real life, beyond virtual environments. For these
and similar reasons, it is of great importance to create social awareness about hate speech, which is seen
more and more frequently on social media.
This study aims to try to reveal how hate speech, which manifests itself in different ways on social media
platforms, takes place in virtual environments. Within the scope of the study, the comments
made/written about İbrahim Tatlıses, one of Turkey's most famous sound artists, on social media
platforms and on the internet, which can be considered within the scope of hate speech, were examined.
The comments were analyzed using Van Dijk's critical discourse analysis method. The comments
determined for the analysis were evaluated in the context of hate speech. In the main findings obtained
from the study, it was seen that many explicit and implicit hate speech articles and/or comments were
made about the vocal artist İbrahim Tatlıses on social media and internet sites, especially on Youtube.
Keywords: New media, othering, hate speech, Tatlıses
GİRİŞ
İnternet büyük küresel bağlantıdır. Ortaya çıkışıyla birlikte fiziki alan ve gerçek zamanı bir yanılsamaya
dönüştürmüş, ağların ağı şeklinde isimlendirilirmiştir. Bu hiper ağ her türden çevrim içi aktivite için
küreselleşme, hız ve anonimlik sağlamanın yanında fikirler pazarı işlevine de sahiptir. İnternet temelli
sosyal ağlar bireylerin mesaj, resim veya video paylaşımı gerçekleştirdikleri dijital cemiyetler olarak
düşünülebilir. Bu ağlar etkileşim ve düşünce paylaşımı anlamında devrimsel bir yapıyı ortaya
çıkarmıştır. Sosyal ağlar üzerinden zamana bağlı olmaksızın yürütülen iletişim ortak düşünceye sahip
bireylerin bir araya gelmesine, ideolojilerini savunup yaymalarına olanak sağlamaktadır. Bu bakımdan
forumlar kendini göstermeye çalışan kişiler, kurumlar veya fikirler için uygun bir ortamı da
oluşturabildiği için çevrimiçi etkinliklerin etkisi hafife alınamayacak boyuttadır (Alkiviadou, 2018, 1920). İnternet ortamı aynı zamanda fikirlerin aktarıldığı, paylaşıldığı ve birbiriyle mücadeleye giriştiği
dijital buluşma noktası olarak da değerlendirilebilir.
İnternet ve sosyal medya düşüncelerin aktarılması için uygun bir yapı oluşturmakla birlikte her zaman
iyi niyetli kimselerin yer aldığı ve sadece yararlı içeriklerin paylaşıldığı bir mecra olarak düşünülemez.
Şiddet içeren mesajlar, uygunsuz yorumlar ve nefret barındıran söylemler de yine buradan yayılabilir.
Bir bireyi veya topluluğu ırk, etnik köken, din, milliyet, cinsel yönelim benzeri yönlerden aşağılayıcı ve
ötekileştirici ifadeler bu ortamdan beslenebilir (Pulgarín et al, 2021, 351-352). Bu çalışma kapsamında
da sosyal medya ortamındaki nefret söylemi ele alınmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’de tanınmış
bir ses sanatçısı olan İbrahim Tatlıses ile ilgili Youtube’de en çok görüntülenme almış videolar ile Ekşi
Sözlük üzerinde Tatlıses için yapılan yorumlar incelenmiştir.
NEFRET SÖYLEMİ VE YENİ MEDYA
İnsanlık tarihiyle birlikte var olan “biz” ve “öteki” düşüncesi bir taraftan bireylerin ortak bir düşünce
etrafında toplaşmasını sağlarken diğer yandan öteki olarak konumlandırılana karşı korku ve güvenlik
düşüncesi ekseninde bir nefret oluşumuna yol açabilmektedir. Başlangıçta söylemlerle kendini gösteren
bu nefretin suça dönüşmesi ise ifade özgürlüğü ile nefret arasındaki ince çizginin geçilmesiyle kendini
gösterebilmektedir (Vardal, 2016, 135). Düşünceden dile dökülen söylemin eyleme yansımasında,
önyargıların, ırkçı fikirlerin, taraf olmanın, yabancı düşmanlığının, ayrımcılık ve homofobi gibi
eğilimlerin etkili olduğu söylenebilir. Gene bunlara ilave olarak gruplara ait özellikler ve kültürel
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kodlamalar da nefret söyleminin uygulamaya konmasını tetikleyebilir (Tayfur, 2018, 128). Nefret
suçlarını tetikleyebilecek türden yaygın söylemler medyada haber olarak da yer alabilmektedir. 1986
yılında ABD basınında yer alan ve Afro-Amerikalı bir gence bir grup kişinin ırkçı düşüncelere dayalı
olarak saldırmasını konu alan haber başlangıç sayılmış, bu tür haberler o zamandan bu yana medyada
yer almıştır (Taş, 2017, 61).
Zaman içinde geleneksel medyadan yeni medya ortamına taşınan bu haberlerde cinsiyetçi, ırkçı ve
düşmanca ifadeler içeren bir dil kullanılabilmekte üstelik internetin kapsayıcı ve hız odaklı olması bu
ifadelerin geniş alanlara seri ve hızlı biçimde yayılmasına yol açabilmektedir.
Nefret söylemine en çok maruz kalanların kadınlar, LGTB kişiler, ırksal ve dinsel azınlıklar, yabancılar,
mülteciler ve göçmenler olduğu ilgili literatür incelendiğinde anlaşılmaktadır (Aslan, 2017, 227). Bu
dezavantajlı birey ve grupların yanı sıra ünlü kişilere, dizi ve film oyuncularına, şarkıcılara hatta
sporculara yönelik bir nefret söylemi olduğundan da söz edilebilir. Bu olumsuz söylemlerin özellikle
internet ve sosyal medya üzerinden yayılmaları daha kolay olmaktadır. Bu yayılım toplumsal yaşam
üzerinde de etkili olabilmekte, geçmişle kıyaslandığında kamusal düşüncenin sokak ve kahvehane gibi
ortamların aksine sanal ortamlarda şekilleniyor olması bu olumsuzluğun geniş çaplı yayılımına yol
açabilmektedir. Her ne kadar sosyal ağlar bilgiye erişim, içerik paylaşımı gibi olumlu özellikler taşısa
da nefret söyleminin kolayca yerleşip dağıtıma geçmesi için de uygun ortam oluşturmaktadır. Sosyal
ağların çok sayıda kullanıcıya sahip olması, kullanıcıların anonim kimliklerle buralarda boy
gösterebilmesi, internet ortamı ile ilgili düzenlemelerin de emekleme aşamasında bulunması gibi
sebepler internet üzerinden nefret dolu ifadelerin, resimlerin ve videoların paylaşılmasını
tetiklemektedir (akt. Alkiviadou, 2018, 19-20).
Nefret söylemi barındıran ifadeler internet ve sosyal ağlar yoluyla uygun zemin bulup yayılım sağlasa
da söylemi oluşturan tek başına internet ortamı değildir. Nefret söylemi toplumun bizzat kendisi
tarafından sosyal, kültürel ve geleneksel bakımdan öteki olana karşı yönlendirildiği söylenebilir.
Toplumsal kaynaklı olsun veya olmasın yeni medya ortamında nefret söylemleri bazı haber siteleri,
nefret siteleri, yorumlar, nefret içeren elektronik mektuplar, dijital oyunlar, forumlar ve diğer sosyal ağ
uygulamaları üzerinden yayılmaktadır. Özellikle nefret siteleri yıkıcı ve rahatsız eden bir yapıya
sahiptir. Bu sitelerin içeriğinde şiddet söylemleri ve imgeleri yer almaktadır (Taş, 2017, 61) Diğer
yandan yüksek bir maliyet gerektirmemesi bu sitelerin kurulmasını ve faaliyetini kolaylaştırmaktadır
(Guiora ve Park, 2017, 957-559). Geleneksel medya ortamı, yeni medyaya göre pahalı olması ve editör
denetiminden geçmesi sebebiyle nefret söyleminin daha az yayılacağı bir alan olarak düşünülebilir.
Mecra farklılığı olsa da nitelik bakımından sosyal medya ile geleneksel medyadaki nefret söylemi
birbirine benzemektedir. İnternetin geleneksel medyadan daha yaygın olması ise söylemin etkisini
katlayabilmektedir. Bu bağlamda üzerinde önemle durulması gereken konulardan bir de sosyal medya
kaynaklı mesajların mikro toplumsal etkileridir. Arkadaş grubunun görebileceği biçimde söylemlerin
inşa edilmesi, kişilerin içyüzü ve düşüncelerinin sanal profiller üzerinde tanınmasına yol açmaktadır.
Bu durumda kişilerarası iletişim, gerçekliğin aslında sanal olan ortamlarda aranmasıyla
sonuçlanmaktadır (Bilge, 2016, 13). Sanal ortamdaki çirkinlikler gerçekleri bir köşeye itmekte incitici,
ırkçı, aşağılayıcı pek çok gönderiye yer verilmektedir. Sivil söylem nadir olarak kullanılmakta, anonim
olma nefreti kolaylaştırılmakta, nefret söylemleri gruplara, bireylere yönelik şiddet ve ötekilere zarar
verme çağrısında bulunabilmektedir (Guiora ve Park, 2017, 957-559).
Nefret söylemi barındıran bu çağrılar için birçok sosyal medya platformundan yararlanılır. YouTube,
Google, Facebook, Twitter gibi ortamlar kötü mesajların nasıl iletildiğini etkilemektedir. Demokratik
karar vericilerin yüzleşmesi gereken önemli problemlerden biri internetin kişisel ve insani haklara saygı
gösterirken oluşturduğu aşırılıktır (Guiora ve Park, 2017, 959). Düşünce özgürlüğü liberaller için
korunması gerekli bir özgürlüktür ve öteki temel haklar gibi düşünce özgürlüğünün de genellikle insan
onuruyla ilgili fikirlere dayandığı düşünülür. Diğer yandan ifade özgürlüğünün kullanımı gibi düşünülse
de nefret söylemi kurbanların onuruna saldırmaktadır. Onları aşağılamakta, damgalamakta, boyun
eğmeye zorlamakta hatta onların insan topluluğunun bir üyesi olmadıklarını ima edebilmektedir
(Seglow, 2016: 1103-1104).
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
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Çalışmada ses sanatçısı İbrahim Tatlıses’le ilgili olarak YouTube (en fazla görüntülen videolar) ve Ekşi
Sözlük’te nasıl bir dil kullanıldığının ortaya konması için Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi
yönteminden yararlanılmıştır. Analiz için iki mecradaki yorumlar nefret söylemi bağlamında ele
alınmıştır.
Söylem analizi disiplinler arası olması yönüyle çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Söylem, dilin
bilişsel süreç içindeki kullanımı, üretimi ve alımlanmasının sosyo-kültürel boyutuyla ilgilenmektedir
(Van Dijk, 1988, 2). Dil, söylem analizinde nasıl kullanıldığı, yapısı ve işlevi anlamında ela
alınmaktadır. Sosyolojik söylem çözümlemesinde cümle yapısından öte metnin yapısını ortaya koyan
geniş düşünsel sahanın ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu anlamda sosyolojik söylem,
dilbilimcilerin söylem analizinden farklılaşmaktadır (Marshall, 1999, 692-693).
Van Dijk tarafından geliştirilen söylem analizinde metinler makro ve mikro yapı biçiminde incelenir.
Makro analizde metnin konusuna bakılırken mikro analizde ise sözcük ve cümleler üstünde
durulmaktadır. Cümle kalıpları sentaktik yapı bağlamında incelenir. Cümlenin aktif veya pasif bir
yapıda olması anlamı üzerine etki etmektedir. Metin içinde tercih edilen sözcükler söylem konusunda
ipuçları barındırmaktadır. Sözcük seçiminde ideolojik yapının etkisi olabilmektedir. Metni yazanın
çalıştığı kurum da sözcük seçiminde ve ideolojinin aktarımında etkili olmaktadır. Medya metinleri bir
anlamda ideolojik mücadele sahası içinde değerlendirilmektedir (Van Dijk, 1988, 71-82).
ARAŞTIRMA
1. Video
“İbrahim Tatlıses’i Vuran Adam Böyle Tehdit Etti” isimli video YouTube’ye yüklenmesinin ardından
17 milyondan fazla izlenmiştir.

Gürkan adlı kullanıcı “Adam yüzüne bakınca mert bir insan olduğu belli oluyor” (İbrahim Tatlıses’i
vuran adam için söylüyor) ifadesini kullanmıştır. Bu yorum 3 bine yakın beğeni almıştır.
Yukarıdaki yorumla Tatlıses’e yönelik saldırının olumlanarak aktarıldığı anlaşılmakta, cinayete
teşebbüs ‘mertlik’ olarak değerlendirilmekte ve yorumdaki ifadeler çok sayıda kişi tarafından
beğenilmektedir.
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Fur Kan adlı kullanıcı “Belki 20 kere izledim her defasında ilk defa görüyormuş gibi izliyorum.
Delikanlı adam helal olsun” yorumunu yazmıştır. Delikanlı adam helal olsun ifadesi 2 bine yakın beğeni
almıştır.
Yine burada da yazılan yorumda saldırı/cinayete teşebbüs fiili “delikanlılık” sözcüğü üzerinden
övülerek aktarılmaktadır. Olumsuz bir durum olumlu gibi gösterilmektedir.
Fırat Kartal adlı kullanıcının “Pablo Escobar’ın Adana şubesi” ifadesi 6 bine yakın beğeni almıştır.
Herkes mutlu ben gibi adlı kullanıcı “şu ibo yu seven hiç yok, iyi olmuş diyenler çok” ifadesini eklemiş
ve 1.200 beğeni almıştır.
Kullanıcının girmiş olduğu yorumda Tatlıses’e karşı olumsuz bir söylem kullanıldığı, sevilmeyen bir
kişilik olduğu belirtilmiş, bu sonucun kendisine ‘müstehak’ olduğu söylemi üretilmiştir. Bu söyleme
destek verenleri sayısı ise 1200 kişidir.
Ugur Salkım adlı kullanıcı ise muhabirin İbrahim Tatlıses’i vuran kişi ile olan röportajını aktarmıştır:
Muhabir: İbrahim Tatlıses’i öldürecekmişsiniz?
Apo: Ben vurmacam artık gerisini Allah bilir
Gelişme: İboş tarandı
Sonuç: Allah öldürmedi süründürüyor. İfadesi bin 400’den fazla beğeni almıştır.
Yukarıda Tatlıses’e yönelik saldırıyı gerçekleştiren şahsın önceki bir röportajına yer verilerek saldırı
olayı ile geçmiş arasında bir bağ kurulduğu ve yine Tatlıses’in ‘bu durumu hak edecek bir geçmişe sahip
olduğu’ söylemi üretilmiştir. Ayrıca saldırgan için mert ve dediğini yapan kişi olduğu yönünde olumlu
bir söyleme de yer verilmiştir.
Oguzadigüzel isimli kullanıcı “kurtlar vadisindeki kurtlar halt etmiş alın size gerçek kurt” yorumuyla 2
bin üzerinde beğeni almıştır.
Kurtlar Vadisi dizisine gönderme yapılmış olması olayın sosyal medya görüntülerinin gerçeklik olarak
değil bir dizi sahnesi gibi algılandığını göstermektedir. Ayrıca saldırının görüntülerinin medyada
esrarengiz bir hava katılarak verilmesi konuyu magazinsel bir zemine taşımıştır.
Kadir Erkaşka isimli kullanıcının “ölüp ölmeyeceğini biz bilemek. Onu Allah Bilir. Ulan reis ne adamsın
:)” ifadesi bine yakın beğeni almıştır.
Saldırıyı yapan kişiye “reis” tanımlaması yapılması alımlayıcının videoya olan bakışını da ortaya
koymaktadır. Yorumcunun gözünde İbrahim Tatlıses öteki olarak konumlandırılmaktadır.
2. Video
YouTube’a yüklenen diğer video ise “İbrahim Tatlıses'in Vurulma Anı Video!” ismiyle yüklenmiş ve
video 2 milyonun üzerinde izlenmiştir.

FULL TEXTS BOOK

120

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Elif adlı kullanıcı “beni vurdular abi dediğim zaman doktorların elinden gittim aldım” adlı yorumu bin
500 üzerinde beğeni almıştır. (Yıldız Tilbe olayına gönderme yapılmaktadır)
Kullanıcının bu yorumu ile yine birinci videoda olduğu gibi Tatlıses’in ‘bu durumu hak ettiği’ söylemi
oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunun gerekçesi olarak ise Yıldız Tilbe isimli sanatçı ile İbrahim Tatlıses
arasında bir televizyon programında geçen tartışma hatırlatılmıştır.
Samet Dincer adlı kullanıcının “ölmediyse bunun tek nedeni var” yorumu 1000 üzerinde beğeni almıştır.
Diğer taraftan bu videonun altında İbrahim Tatlıses’i vuran kişi için de pek çok olumlayıcı yorum
yapıldığı görülmektedir. Yorumlarda özellikle vuran kişinin memleketi ön plana çıkarılmıştır.
“Adanalılarla saka olmaz”, “Adanalı abimize saygılar” “Adana’ya selem eline sağlık” gibi ifadeler
kullanıldığı görülmektedir.
Yorumlarda ortaya çıkan en yaygın söylem Tatlıses’in başından vurulmayı hak ettiği yönündedir.
Örneğin Murat Ceylan adlı kullanıcı “herkes hak ettiğini yaşar hakkettiğini bulur” derken Yunus Yılmaz
isimli kullanıcı “geberemiyor sürünüyor. En güzel herkes hakkettiği hayatı yaşıyor ibooo.” İfadelerini
kullanmaktadır.
Videoya yapılan yorumların bazılarında ise olayı gerçekleştiren kişiye yönelik övücü ifadeler yer
almaktadır. Örneğin Murat Koçak isimli kullanıcı “Abdullah uçmak vuracağız demişti aslanlar gibi”
ifadesini kullanmıştır. Ercan İnce adlı kullanıcı ise “Kralsın Abdullah abi bu İbrahim ayısı çok günahsız
kanına girdi” ifadesini kullanmıştır.
Saldırgan aslan, kral ifadeleriyle olumlarınken, saldırıya uğrayan kişi için ise olmuşuz niteleme
yapılmaktadır.
3. Video
YouTube’a yüklenen başka bir video “İbrahim Tatlıses ve Abdullah Uçmak Beraber Yemekte!
!” İsmi ise yayınlanmıştır. Admintuube adlı kullanıcı tarafından paylaşılan video 9 milyonun üzerinde
izlenmiştir.
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Videonun altına Finrod Tasartir adlı kullanıcın yapmış olduğu “önüne gelene dayılık yaparsan, yersin
headshot’ı” yorumu 2 bine yakın beğeni almıştır. Barış adlı kullanıcının “kuldan bela gelmez, hak
yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça” ifadesi bine yakın beğeni almıştır. Ersin Emre adlı
kullanıcı "Senin aklini alirim " diye bir kabadayi lafi var. Ama Abdullah Ucmak bu söze yeni bir boyut
getirdi. "Senin aklinin yarisini alirim" diyerek İbrahim Tatlıses ile başından vurulduktan sonra yaşamış
olduğu felçten dolayı dalga geçmektedir. Bu yorum bin 600 üzerinde beğeni almıştır. Diğer yandan
buradaki kullanıcı yorumlarında da yine İbrahim Tatlıses’in başına gelen bu felaketi önceden yaptığı
eylemlerle hak eden biri olduğu söylemi yer almaktadır.
4. Video
DenizlisporFan adlı kullanıcı “Ibrahim Tatlises hastaneye böyle geldi-YENI !!! 2.Bölüm” başlıklı bir
videoyu YouTube’da paylamıştır. Bu video 7 milyonun üzerinde beğeni almıştır.

1903 feda adlı kullanıcının “Ses %100 karakter %0 “yorumuna binden fazla beğeni yapılmıştır.
Галаллп Оадалплк adlı kullanıcının “Bir insandan ne kadar nefret ederseniz edin, ama onun ölümü için
dua etmeyin. Bir insanın yaşaması mı ölmesi mi gerektiğini yalnızca Allah bilir.” Şeklindeki yorumu
bine yakın beğeni almıştır.
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İlk yorumda Tatlıses’in kişiliği kötülenirken ikinci yorumda insaflı ve temkinli bir üslubun
benimsendiği anlaşılmaktadır.
EKŞİ SÖZLÜKTE İBRAHİM TATLISES’ E YÖNELİK OLUMSUZ İFADELER
Türkiye’nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan (2021 yılı/22. Sırada) ekşi sözlükte de İbrahim
Tatlıses ile ilgili çok sayıda olumsuz yazı/yorum yapıldığı görülmektedir. Sadece İbrahim Tatlıses
başlığı altında 255 sayfa yorum yapılan Tatlıses’le ilgili yorumlarım büyük çoğunluğunun olumsuz
olduğu görülmektedir. Bazı yorumlarda ise Tatlıses’in sesinin güzel olduğu ön plana çıkarılmıştır.
gebermemis
kekoluk, kroluk, yobazlık, saygısızlık,
bencillik,şiddet , cehalet, yalakalık vb.
terbiyesiz kişilik
kro. küfürbaz. tam bir vizyonsuzun ete
kemiğe bürünmüş hali.
leş kültür temsilcisi
kıro adam.
keleş maduru kro türkücü
varoş eğlendirir
çirkin bıyığını siyaha boyayan
bıyıklı adam

erkeğin kezbanı.
bir de izmir'den aday olacakmış. ulan izmir kim
sen kim ?
şimdi izmir düşünsün mağaradan izmire
ölse üzülmeyeceğim medyatik, mafyatik tıhaf bir
türkücü.
ölmemesine sevindiğim. çünkü mümkünse
sürünür vaziyette görmek istemekteyiz kendisini.
ölmüş ama durumu iyiymiş..
kötüydü evet
agzının içerisinde dil yerine insaatcılık
gunlerinden kalma bir mala bulunduran sıvacıdan
sarkıcı.
karaktersizlik ete tırnağa bürünse bu adam
olurdu.
her ne kadar karakter yoksunu bir adam olsa da

Eksi Sözlük’te İbrahim Tatlıses için sürekli benzer ifadeler kullanıldığı görülmektedir. Kullanıcılar
İbrahim Tatlıses’i konumlandırırken “keko” ve “kıro” gibi ifadelere yer vermektedir. Yine Eksi
Sözlük’te şarkıcının dış görüşünü ile ilgili fazlasıyla ötekileştirici ifadelere rastlanmaktadır. Kimi
ötekileştirici söylemler ise Tatlıses’in şarkıcılıktan önceki yapmış olduğu mesleğe yöneliktir. İbrahim
Tatlıses’in dış görünüşünün yanı sıra eğitimsiz olduğuna yönelik ötekileştirici ifadeler fazlasıyla
kullanılmıştır. Kullanıcıların önlemli bir kısmı Tatlıses’e yönelik ötekileştirme yaparken onun
“Türkücü” olduğuna vurgu yapmaktadır.
SONUÇ
YouTube sitesine eklenen bazı yorulmalarda İbrahim Tatlıses’e yönelik saldırının olumlu bir biçimde
aktarıldığı dile getirilmekte ve bu yorumlar çok sayıda kullanıcı tarafından beğeniyle karşılanmaktadır.
Saldırıya uğrayan kişi küçük düşürücü ifadelerle tanımlanırken saldırının faili için övücü sözcükler
kullanılmaktadır. Saldırıyı gerçekleştiren kişiden bazı yorumlarda adeta halk kahramanı gibi
bahsedilmektedir.
Yorumların bir kısmında Tatlıses’in gerçek hayatta sevilmeyen bir kişilik olduğu ve başına gelen bu
felaketi hak ettiği yönünde bir söylem üretilmektedir. Daha önce Yıldız Tilbe isimli şarkıcı ile stüdyoda
yaşadığı olay hatırlatılarak Tatlıses’in zayıf gördüğü insanlara baskı yaptığı ve bu gibi davranışlarından
dolayı da düştüğü durumu hak ettiği savunulmaktadır.
Saldırı olayının televizyonda daha önce gösterilen şiddet içeren dizilerle de özdeşleştirildiği
gözlenmektedir. Saldırı sahnesi ile Kurtlar Vadisi dizisi arasında paralellik kuran yorum kullanıcılar
tarafından yoğun biçimde beğenilmiştir. Böylece saldırı olayının gerçekliği silikleşmiş, dizi sahnesi gibi
algılanmasının önü açılmıştır.
Bazı yorumlarda mikro milliyetçilik yapıldığı anlaşılmaktadır. Saldırganın memleketi olan Adana
özellikle ön plana çıkarılmıştır. Nefret söyleminin bu ifadelerde milliyetçi bir bakış açısıyla
oluşturulduğu görülmektedir.
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Genel olarak bakıldığında, yorumlarda yer alan ifadelerde saldırıyı gerçekleştiren kişi övülürken
saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses’e yönelik olumsuz bir söylemin oluşturulduğu söylenebilir. Tatlıses
ile ilgili sözcük seçimlerinde bu durum açık bir şekilde gözlenmektedir. Diğer yandan ünlü sanatçının
mesleği ve eğitim durumunun da aşağılama amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır.
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TÜRKİYE’DE İHRACAT VE KATMA DEĞER İLİŞKİSİ: TARIM SEKTÖRÜ İÇİN
AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN EXPORTS AND ADDED VALUE IN TURKEY: AN
EMPIRICAL STUDY FOR THE AGRICULTURE SECTOR
Dr. Öğr. Üyesi Levent KAYA
Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

1

Ekonometri, Şanlıurfa

ÖZET
Türkiye, tarımsal üretimde dünyada önde gelen ülkeler arasında bulunmaktadır. Bu durum doğal olarak
ihracata da olumlu yönde yansımaktadır. Ancak tarım ürünlerinin işlenmeden ham haliyle ihracatı, ülke
ekonomisi için beklenen faydayı sağlayamamaktadır. Günümüzde küreselleşmenin sonucu olarak
rekabet koşullarına ayak uydurabilmek için bütün sektörlerde yüksek katma değerli üretimin önemi
giderek artmaktadır. Bu durum tarım sektörü için de geçerlidir. Tarım ürünlerinin işlenerek katma
değerinin artırılması uluslararası ticarette stratejik değeri olan bir unsur haline gelmiştir. Bir ülkenin
tarımsal ihracat gelirlerini ve potansiyelini belirleyen en önemli faktörlerden birinin, yarattığı katma
değerli ürünler olduğu düşüncesinden yola çıkarak bu çalışmada Türkiye için tarımsal ihracat ile
tarımsal katma değer arasındaki ilişki incelenmiştir. 2000-2020 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır.
Durağanlık sınaması için Becker vd. (2006) fourier KPSS birim kök testi kullanılmıştır. Test sonuçlarına
göre değişkenler düzey değerlerinde birim köklü çıkmıştır. Birinci farkları alındıktan sonra
durağanlaşmıştır. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Tsong vd. (2016) fourier eşbütünleşme
testi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre tarımsal ihracat ve tarımsal katma değer arasında uzun
dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Hacker ve Hatemi (2006)
nedensellik testi ile incelenmiştir. Test sonucuna göre tarımsal katma değerden tarımsal ihracata doğru
tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Elde edilen ampirik bulgular, yüksek katma değerli ürünlerin,
ihracatı arttırmada önemli bir yere sahip olduğunu, bir başka deyişle ihracat gelirlerinin ürünlerin katma
değerleriyle doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Tarımsal alanda rekabet gücünü arttırmak,
uluslararası ticarette söz sahibi olmak için katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine ağırlık vermek
gerekmektedir. Katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin teknolojik gelişme ile doğrudan ilişkili olduğu
bilinmektedir. Tarım sektöründe de aynı durum söz konusu olduğundan dolayı katma değeri arttıracak
ve maliyetleri düşürecek teknolojik üretim metotlarının kullanılmasını teşvik edici kararların alınması
gerekmektedir. Sonuç olarak teknolojiyi kullanmak ve katma değeri yüksek işlenmiş tarımsal ürünlerin
üretimine yoğunlaşmak için Ar-Ge harcamalarının arttırılması ve Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçenin
GSYH içindeki payının arttırılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tarımsal İhracat, Tarımsal Katma Değer, Eşbütünleşme, Nedensellik
ABSTRACT
Turkey is among the leading countries in the world in agricultural production. This situation naturally
reflects positively on exports. However, the export of agricultural products in their raw form without
processing cannot provide the expected benefit for the country's economy. Today, as a result of
globalization, the importance of high value-added production is increasing in all sectors to keep up with
the competitive conditions. This also applies to the agricultural sector. Increasing the added value of
agricultural products by processing has become an element with strategic value in international trade.
Based on the idea that one of the most important factors determining the agricultural export revenues
and potential of a country is the value-added products it creates, in this study, the relationship between
agricultural exports and agricultural added value for Turkey has been examined. Annual data for the
period 2000-2020 were used. Becker et al. (2006) Fourier KPSS unit root test was used for the
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stationarity test. According to the test results, the variables have unit root level values. After taking the
first difference, it became stationary. The cointegration relationship between variables was examined
with Tsong et al. (2016) Fourier cointegration test. According to the results, a long-term relationship
was determined between agricultural exports and agricultural added value. The causality relationship
between the variables was examined by Hacker and Hatemi (2006) causality test. According to the test
results, a one-way causality relationship was found from the agricultural added value to agricultural
exports. The empirical findings show that high value-added products have an important place in
increasing exports, in other words, export revenues are directly related to the added value of products.
To increase competitiveness in the agricultural field and to have a say in international trade, it is
necessary to focus on the production of products with high added value. It is known that the production
of products with high added value is directly related to technological development. Since the same is
the case in the agricultural sector, it is necessary to take decisions to encourage the use of technological
production methods that will increase added value and reduce costs. As a result, to use technology and
to concentrate on the production of processed agricultural products with high added value, R&D
expenditures should be increased and the share of the budget allocated to R&D studies in GDP should
be increased.
Key Words: Agricultural Export, Agricultural Value Added, Cointegration, Causality
GİRİŞ
Genel olarak katma değer, bir ürünü orijinal halinden daha değerli bir duruma dönüştürme ve geliştirme
işlemini ifade etmektedir. Kinnear ve Bernhardt’ın (1990) yaptığı tanımlamaya göre katma değer,
malzemelerin işletmeye girdiği andan ürüne dönüşerek işletmeden çıktıkları sürecin sonuna kadar ürün
özelliklerinde meydana gelen değişikliklerdir. Bir başka ifadeyle katma değer, bir ürünün mevcut yerini,
zamanını ve bir dizi özelliklerini pazarda daha çok tercih edilen diğer özelliklere dönüştürerek ekonomik
olarak değer katmaktır (Akridge, vd. 1997).
Yüksek katma değerli ürün iktisadi olarak maliyeti ile getirisi arasındaki farkın yüksek olduğu ürünler
olarak da ifade edilebilir (Erol, 2015). Bu ifadeden yola çıkarak, katma değeri yüksek ürünü yüksek
gelir sağlayan değil, birim başına fiyat ve maliyet farkının yüksek olduğu ürün olarak nitelendirmek
yerinde olacaktır. Genellikle, katma değer ilavesi değerli bir yatırımdır çünkü daha yüksek getiri sağlar,
potansiyel olarak yüksek değerli yeni bir pazara girişe izin verir, üretim sezonunu uzatır. Buradan
hareketle katma değer, rakiplerinden çok fazla farkı olmayan bir ürüne veya hizmete eklenecek bazı
özelliklerle değer sunarak ürünün veya hizmetin potansiyel tüketicilerini ortaya çıkarmasıdır. Bir ürünün
işlem gördükçe katma değerinin yükseldiği genel bir kabul olup, yüksek katma değerli ürünlerin genel
olarak ileri teknoloji ürünler olduğu görülmektedir (Barkema ve Drabenstott, 1996).
Ürünlere değer katma birçok farklı yolla gerçekleştirilebilir ancak en önemli yöntemlerden biri
inovasyondur. İnovasyon, mevcut süreçleri, prosedürleri, ürünleri ve hizmetleri iyileştirmeye ve
yenilerini yaratmaya odaklanır. Genellikle başarılı katma değerli fikirlere ve rekabetin seyrek olduğu
çok dar, oldukça teknik, coğrafi olarak büyük pazarlara odaklanır. Günümüzde yenilikçi fikirleri teşvik
ederek değer katmak bir gerçeklik haline gelmiştir (Barkema ve Drabenstott, 1996).
Ürünlere değer katmanın yanında katma değerini yükseltmenin de bazı yöntemleri bulunmaktadır.
Bunlardan birisi maliyetleri düşürmektir ve bu çoğu zaman teknoloji kullanımıyla mümkündür. Bir
diğeri ürün fiyatını yükseltmektir. Ancak serbest piyasa ekonomisinin rekabetçi şartları içinde, ürüne
rakiplerinden daha üstün bir nitelik katmadan fiyat yükseltmenin satış rakamları üzerinde olumsuz bir
etkisinin olması beklenir. Katma değeri artırmanın bir diğer etkili yolu ise, markalaşmadır. Katma değer
kazanmış ürün marka kimliği yaratır ve zamanla marka sadakati geliştirir (Akridge, vd. 1997).
Katma değerli bir faaliyette başarılı olabilmek için temel unsurlar, işletme yöneticileri için dört temel
bileşene indirgenebilir (Anderson ve Hanselka, 2013). Bunlar;
- Pazar değişikliklerine uyum sağlamak.
- Yeni fikirleri keşfetmeye açık olmak.
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- Bir üreticiden çok bir kaynak yöneticisi olarak çalışmak.
- Ticari ağ oluşturmanın öneminin ve ittifaklar geliştirme ihtiyacının farkında olmaktır.
Kaynakları yönetmek ve yeni fikirleri keşfetmek, ekonomik faaliyetler için yeni kâr merkezleri aramak
anlamına gelir. Değer katmak tam olarak da bununla ilgilidir. Ayrıca katma değerli fırsatlardan
yararlanmak için tüketicilerin ürüne kolaylıkla erişebilmesini, ürünü sahiplenmesini ve tüketicilerde
marka algısının oluşmasını sağlaması açısından işletmelerin tüketicileri tanıması ve anlaması önem
kazanmaktadır (Anderson ve Hanselka, 2013).
Katma değer zinciri ile ürünlere eklenecek değer, rekabetçi avantaj elde etmenin yollarından biridir.
Katma değer ayrıca işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için hayati öneme sahip bir faktör
olarak değerlendirilmektedir. Bu pencereden bakıldığında katma değer üretimi işletmelerin en önemli
amacıdır. Ayrıca katma değer ile elde edilecek olan getiriler gelecekteki yatırımlar için de kaynak
oluşturmaktadır. Bir ekonominin ürettiği katma değer, ülkenin üretkenlik eğilimini gösterir ve
işletmelerin pazar paylarının bir belirleyicisi olarak değerlendirilebilir. Katma değer kavramı, işletme
boyutunda ele alındığında rakiplerden farklılaşabilmek, rekabet avantajı elde edebilmenin bir yoluyken,
ülke düzeyinde incelendiğinde en önemli katkısının gelir düzeyi üzerinde olduğu görülmektedir (Erol,
2015).Katma değeri yüksek ürünleri ortaya koymak ve bunları dünya piyasalarına arz etmek diğer
sektörler kadar tarım sektörü için de hayati önem taşımaktadır. Tarım ürünlerinin değer zinciri içerisinde
yüksek katma değer katılmaksızın ihracatı, ülke ekonomisi için yüksek fayda içermemektedir.
Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişmenin hem istihdam hem de ürettiği katma değer açısından
tarım sektörüne önemli ölçüde bağlı olduğu bilinmektedir. Katma değerli üreticiler, geleneksel
mahsuller yerine bu alternatif mahsulleri yetiştirerek ekonomik olarak kâr elde edebilmektedir (Erol,
2015). Günümüzde İnovasyon, üreticiler tarafından geleneksel mahsullerin yerine başarılı bir şekilde
yetiştirilebilecek alternatif mahsullerin üretilmesi konusunda önemli bir yere sahiptir. Bir diğer önemli
faktör ise koordinasyondur ve özellikle çiftlik ürünlerini üreten ve pazarlayanlar arasındaki
düzenlemelere odaklanır. Yatay koordinasyon, gıda zincirinin aynı seviyesindeki bireyler veya şirketler
arasında bir havuz oluşturmayı veya konsolidasyonu içerir. Koordinasyon yoluyla yapılan temel
değişiklikler, tüketicileri, gıda perakendecilerini ve toptancılarını, gıda işleyicilerini ve üreticileri
birbirine bağlayan geleneksel pazarlama ilişkilerini değiştirir (Barkema ve Drabenstott, 1995).
Yüksek katma değerli ürünlere ve piyasa için üretim yapan işletmelere yönelik olarak tarımsal
desteklerin artırılması da önemli bir konudur. Bu sayede çiftçilerin, ürünlerine katma değer sağlayan
ticari faaliyetlerde bulunması sağlanmış olur. Uluslararası tarım ticaretinde katma değeri yüksek
ürünlere ağırlık verilmesi, geleneksel ihraç ürünlerinde organik tarımın yaygınlaştırılmasıyla gıda
güvenliği yüksek ürün imajı oluşturulması, uluslararası piyasa çeşitliliği ve büyüklüğünün artırılması,
kalite standartlarının yükseltilmesi ve dış piyasaya ürün temininde devamlılığın sağlanması ihracatı
olumlu yönde etkileyen faktörlerdir. Geleneksel ihraç ürünlerinde organik tarıma geçilerek katma değeri
daha yüksek sağlıklı ürün imajıyla Türkiye’nin uluslararası tarım ticaretindeki pazar payı artırılabilir.
Özellikle hızlı gelişmekte olan gıda sektörü ve gıda zincirinin ürettiği katma değerin çok yüksek olduğu
Türkiye gibi ülkelerde bu bağ daha önemli olmaktadır. Ham ürünler yerine katma değeri yüksek işlenmiş
ürünlerin ihracatına ağırlık verilmesi ülke ekonomisinin gelişmesi için büyük bir önem arzetmektedir
(Yavuz ve Dilek, 2019).
LİTERATÜR İNCELEMESİ
Dawson (2005) 1974-1995 dönemine ait yıllık verileri kullanarak 62 az gelişmiş ülke için panel veri
analizi ile tarımsal ihracatın ekonomik büyümeye katkısını incelemiştir. Elde edilen bulgular, düşük
gelir, alt orta gelir ve üst orta gelir düzeyine sahip ülkelerde tarımsal ihracat ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkide önemli yapısal farklılıklar olduğunu göstermişlerdir. Politika açısından incelenen
ülkelerde ihracatı teşvik politikalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Sanjuan-Lopez and Dawson (2010) 42 gelişmekte olan ülke için 1970-2004 dönemine ait yıllık GSYH,
tarımsal ve tarım dışı ihracat verilerini kullanarak panel eşbütünleşme analizi yapmışlardır. İnceledikleri
ülkelerden 13 tanesi düşük gelir düzeyine, 22 tanesi alt orta gelir düzeyine ve 7 tanesi üst orta gelir
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düzeyine sahiptir. Elde edilen bulgulara göre değişkenler arasında uzun dönemli ilişki bulunmuştur.
Tarımsal ihracatın GSYH esnekliği 0.07, tarım dışı ihracatın esnekliği ise 0.13 olarak bulunmuştur.
Ceylan ve Özkan (2013) Solow büyüme modeli ve panel veri analiz araçlarını kullanarak Avrupa Birliği
entegrasyon süreci çerçevesinde tarımsal gelirin etkisini analiz etmişlerdir. Kişi başına tarımsal katma
değerin kişi başına gelir üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında 1995-2007 ve 2002-2007
dönemleri için AB üyesi ve aday ülkelerini dikkate almışlardır. Elde edilen bulgulara göre tarımın
ekonomik önemini koruduğunu ve dışsal faktörler nedeniyle AB üyeleri arasında kişi başına ortalama
gelirin üye olmayanlara göre daha yüksek olduğunu göstermişlerdir.
Ali vd. (2013) Pakistan için 1972-2007 yıllarına ait yıllık veriler ile tarımsal katma değerin, hizmet
sektörü katma değerinin, mal ve hizmet ihracatının ve doğrudan yabancı yatırımların gelir eşitsizliğinin
bir ölçütü olan Gini katsayısı üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Johansen eşbütünleşme testinin
uygulandığı çalışmada hizmet sektörü katma değeri dışındaki değişkenlerin uzun dönemde gelir
eşitsizliğini olumsuz ve anlamlı olarak etkilediğini bulmuşlardır. Pakistan’da altyapının iyileştirilmesi,
yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve beşeri sermayenin gelişimi için iyi bir eğitim sisteminin
geliştirilmesi gibi politika önerilerinde bulunmuşlardır.
Shah vd. (2015) 1972-2008 döneminde Pakistan’da GSYH ile tarımsal ve tarım dışı ihracat arasındaki
ilişkiyi Johansen eşbütünleşme testi ile incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre Pakistan’da
ekonomik büyüme ile tarım dışı ihracat arasında pozitif ilişki bulunduğunu belirtmişlerdir. Ampirik
sonuçlara dayanarak Pakistan'ın tarımsal ihracatını katma değerli ürünlere dönüştürerek tarımsal
ihracatta yapısal değişiklikler yapması gerektiğini öne sürmüşlerdir.
Khan vd. (2016) 1972-2013 döneminde Pakistan’da tarımın, hizmet ve sanayi sektörlerinin yoksulluğun
azaltılmasındaki rolünü incelemişlerdir. Değikenler arasındaki ilişkiyi Johansen eşbütünleşme testi ile
incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre tarım, hizmet ve sanayi sektörünün yoksulluğun
azaltılmasıyla uzun dönemde ilişkili olduğunu belirtmişlerdir.
Verter ve Becvarova (2016) 1980-2012 döneminde Nijerya’da tarımsal ihracatın ekonomik büyüme
üzerindeki etkisini regresyon analizi, Granger nedensellik, etki-tepki fonksiyonu ve varyans ayrıştırma
yaklaşımlarını kullanarak izlemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre Nijerya’da tarımsal ihracatın
ekonomik büyümeye öncülük ettiğini belirtmişlerdir. tarımsal ihracata yönelik bir şokun, uzun vadede
ekonomik büyümede dalgalanmaya sebep olacağını göstermişlerdir. Nijerya'nın tarımsal ticarette uygun
bir ticaret dengesi yaşayabilmesi için yerli işleme sanayilerinin teşvik edilmesi ve ülkenin ucuza
işleyebileceği tarımsal emtia ithalatından vazgeçilmesi gerektiğini önermişlerdir. Bu sayede ülkenin
gıda ithalatına olan aşırı bağımlılığını önemli ölçüde azaltılabileceğini ve kendi kendine yeterlilik için
tarımsal üretim oranını, ihracatı ve ülkedeki ekonomik büyümeye katkısını arttırabileceğini
belirtmişlerdir.
Akyol (2018) 2000-2016 dönemine ait yeni endüstrileşen 5 ülkede (Türkiye, Güney Afrika, Meksika,
Çin ve Brezilya) tarımsal teşvikler ile tarımsal katma değer arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Panel veri
analizinin kullanıldığı çalışmada tarımsal teşvikler ile tarımsal katma değer arasında karşılıklı ilişki
olduğunu ve tarımsal teşviklerde meydana gelen artışın tarımsal katma değer üzerinde pozitif ve olumlu
bir etki meydana getirdiğini belirtmiştir.
Bashir vd. (2018) 1985-2017 dönemi için Endonezya’da ekonomik büyüme, beşeri sermaye ve tarım
sektörü arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiyi araştırmışlardır. İki aşamalı en küçük kareler yöntemi
ve vektör hata düzeltme modelinin kullanıldığı çalışmada beşeri sermaye, ekonomik büyüme, devlet
harcamaları, kırsal nüfus ve teknolojinin tarımsal katma değer üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye
sahip olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca tarım dışı katma değerin, tarımsal katma değeri üzerinde negatif
ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir.
Pirmatov vd. (2018) Orta Asya ülkeleri için tarımsal katma değerin sosyo-ekonomik rolünü
incelemişlerdir. Tarım ürünlerine değer katmanın, ihracatta nihai malların payının artırılmasına, kırsal
alanlarda altyapının iyileştirilmesine, yeni işlerin sağlanmasına ve çiftçilerin gelirini büyütmesine yol
açtığını belirtmişlerdir. Ayrıca analize dayanarak, kırsal alanlara yerli ve yabancı yatırımları çekerek,
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vergi teşvikleri oluşturarak ve tarımsal işletme için tercihli krediler tahsis ederek Orta Asya ülkeleri için
katma değerli tarımsal üretimin arttırılması gerektiğini belirtmişlerdir.
Doğan vd. (2019) 2004-2017 yılları için Türkiye için tarımsal krediler ile tarımsal GSYH arasındaki
ilişkiyi panel veri analizi ile incelemişlerdir. Araştırma, AB kırsal alan sınıflandırılması dikkate alınarak
kentsel alan, ara kırsal ve baskın kırsal olmak üzere üç bölge için değerlendirilmiştir. Elde edilen
bulgulara göre her üç bölge için değişkenler arasında uzun dönemli ilişki bulmuşlardır. Nedensellik
analizi sonuçlarına göre, kentsel alan ve ara kırsal bölgelerde değişkenler arasında iki yönlü nedensellik,
baskın kırsal bölgede tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğunu belirtmişlerdir. Tarımsal kredilerin
bölgesel dinamiklere göre belirlenip üretim süreçlerinde kullanılabilmesi için olanakların sağlanması
gerektiğini belirtmişlerdir.
Wang vd. (2020) Paris iklim anlaşması sonrası ekonomik küreselleşmenin karbon emisyonlarına
etkilerini G-7 ülkeleri için incelemişlerdir. 1996-2017 dönemine ait yıllık verileri kullanıldıkları
çalışmalarında ayrıca ekonomik küreselleşme ve karbon emisyonları arasındaki ilişkide finansal
gelişme, tarımsal katma değer ve doğal kaynakların rolünü incelemişlerdir. Elde edilen ampirik
bulgulara göre ekonomik küreselleşmenin, finansal gelişmenin ve doğal kaynakların karbon
emisyonlarını artırdığını, tarım katma değerin ise karbon emisyonlarını azalttığını göstermişlerdir.
Erdinç ve Aydınbaş (2021) seçilmiş 20 ülke için 2000-2018 dönemine ait yıllık verileri kullanarak
tarımsal katma değer ile belirleyicileri arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ile incelemişlerdir. Elde
edilen bulgulara göre tarımsal katma değer ile kişi başına GSYH, brüt sabit sermaye oluşumu, tarımsal
işgücü oranı ve kentleşme oranı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Tarımsal katma
değer ile hukukun üstünlüğü endeksi arasında ise negatif ve anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.
Nugroho vd. (2021) gelişmekte olan 17 ülkede 2006-2018 dönemi için doğrudan yabancı yatırımlar,
tarımsal ihracat ve tarımsal katma değer arasındaki ilişkiyi panel veri analizi ile incelemişlerdir. Elde
edilen bulgulara göre doğrudan yabancı yatırımlar ve tarımsal ihracat tarımsal katma değeri arttırdığını
göstermişlerdir. Gelişmekte olan ülkelerin beşeri sermaye ve teknoloji ve Ar -Ge yatırımlara
odaklanmalarını, yabancı yatırımcıların yerel tarım firmalarıyla işbirliği yapmalarını, tarımsal ihracatı
artırmasını ve elverişli bir ekonomik sistem oluşturmalarını önermişlerdir.
VERİ SETİ VE EKONOMETRİK YÖNTEM
Çalışmada, Türkiye için tarımsal ihracat (EXPORT) ile tarımsal katma değer (TKD) arasındaki ilişki
incelenmiştir. 2000 – 2020 dönemini kapsayan yıllık verilerle çalışılmıştır. Değişkenlere ait veriler
Dünya Bankası ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) elektronik veri tabanından elde edilmiştir.
Değişkenlerin logaritmik dönüşümleri yapıldıktan sonra analizler yapılmıştır.
Fourier KPSS Birim Kök Testi
(Becker vd., 2006), KPSS birim kök testine trigonometrik terimleri eklemleyerek Fourier KPSS birim
kök testini literatüre kazandırmışlardır. Sayıları ve yerleri önceden bilinmeyen kırılmaları da dikkate
alması fourier KPSS testine önemli avantaj kazandırmaktadır.

 2 kt 
 2 kt 
yt     1 sin 
   2 cos 
  et
 T 
 T 

(1)

 2 kt 
 2 kt 
yt     t   1 sin 
   2 cos 
  et
 T 
 T 

(2)

(1) numaralı model düzeyde durağanlık temel hipotezini, (2) numaralı model ise trendde durağanlık
temel hipotezini sınamak için kullanılır. Yukarıdaki modellerde t, trend değerini, k , frekans değerini,
T, gözlem sayısını, sin ve cos ise trigonometrik terimleri ifade etmektedir.
Fourier KPSS için test istatistiği;
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şeklinde hesaplanır. Temel hipotez serinin durağan olduğunu alternatif hipotez ise birim köklü olduğunu
ifade etmektedir.
Trigonometrik terimlerin anlamlılığını sınamak için kullanılacak test istatistiği;

Fi (k ) 

(SSR0  SSR1 (k )) / 2
SSR1 (k ) / (T  q)

(4)

şeklindedir. (4) numaralı denklemde SSR1 (k ) , (1) veya (2) numaralı modelden elde edilen kalıntı
kareler toplamını, SSR0 , trigonometrik terimsiz modelden elde edilen kalıntı kareler toplamını ifade
etmektedir. T , gözlem sayısını q ise bağımsız değişken sayısını ifade etmektedir. Temel hipotez
trigonometrik terimlerin anlamlı olmadığını ifade etmektedir.
Tsong, vd. (2016) Fourier Eşbütünleşme Testi
Shin (1994) çalışmasında KPSS birim kök testine dayanan bir eşbütünleşme testini literatüre
kazandırmıştır. Tsong, vd. (2016), Shin eşbütünleşme testine trigonometrik terimleri ekleyerek yapısal
kırılmaları dikkate alan fourier eşbütünleşme testini geliştirmişlerdir. Eşbütünleşme denklemi aşağıdaki
şekilde ifade edilmektedir.

yt  dt  xt  t

t  1, 2,..., T

(5) numaralı denklemde

t   t  v1t ,  t   t 1  ut ,  0  0 , xt  xt 1  v2t

(5)
şeklinde ifade edilir.

ut ,

sıfır ortalama ve  u varyansa sahip bağımsız ve özdeş bir dağılıma sahiptir.  t , sıfır ortalamaya sahip
rassal yürüyüş sürecini ifade eder. Fourier fonksiyonu aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
2
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(6) numaralı modelde T, gözlem sayısını, t trendi ve k, frekans değerini göstermektedir. Test için temel
ve alternatif hipotez aşağıdaki şekilde gösterilir.

H0 :  u2  0

H1 :  u2  0
Sıfır hipotezi, değişkenlerin arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğunu ifade etmektedir. Fourier
fonksiyonlarıyla ifade edilen temel denklem aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.

 2k t 
 2k t  
yt  it i  k sin 
  k cos 
  xt   v1t
 T 
 T 
i 0
m

(7)

Test istatistiği aşağıdaki denklem ile elde edilmektedir.

CI  T ˆ
m
f

2

2
1

T

S
t 1

2
t

(8) numaralı denklemde St 
ifade etmektedir.

(8)



vˆ , en küçük karelerden elde edilen kalıntıların kısmi toplamını

T
t 1 1t

̂12 , v1t ’nin uzun dönem varyansı için tutarlı tahmincisini temsil etmektedir.
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Hacker ve Hatemi (2006) Nedensellik Testi
Toda ve Yamamoto (1995), VAR modeline dayanan bir nedensellik testi geliştirmişlerdir. Değişkenler
arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını şart koşmaması ve değişkenlerin farklı durağanlık
derecelerine izin vermesinden dolayı geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ayrıca parametrelerin
anlamlılığını test etmek için ki-kare dağılımına sahip modifiye edilmiş Wald istatistiğini
kullanmışlardır. Hacker ve Hatemi (2006) aynı yöntemi kullanarak bootstrap simülasyon tekniğine
dayanan kritik değerleri kullanmışlardır. Ayrıca bootstrap dağılımının farklı gözlem büyüklükleri için
daha güçlü olduğunu belirtmişlerdir.

yt  vˆ  Aˆ1 yt 1  ...  Aˆ p yt  p  ...  Aˆ pd yt  pd  ˆt

(9)

(9) numaralı denklem Toda & Yamamoto (1995) ’nun geliştirdiği VAR(p+d) sürecini ifade etmektedir.
p optimal gecikme sayısını, d maksimum bütünleşme derecesini, Â ise parametre tahminini
göstermektedir.
Modifiye edilmiş WALD istatistiği aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
1
MWALD  (C ˆ ) C (( Z Z )1  SU )C  (C ˆ )

(10)

(10) numaralı denklemde SU , hata terimlerine ait varyans kovaryans matrisini göstermektedir. Uygun
gecikme uzunluğu belirlendikten sonra değişkenlerin durağan olduğu maksimum bütünleşme
derecesinin eklenmesiyle elde edilen MWALD test istatistik değerleri ve bootstrap kritik değerleri
hesaplanarak Hacker ve Hatemi (2006) nedensellik testi yapılır. Nedensellik testi için hipotez aşağıdaki
şekilde kurulmaktadır.

H0  C   0
Temel hipotez, değişkenler arasında nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır şeklinde ifade edilir.
AMPİRİK BULGULAR
Tablo 1. Fourier KPSS Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler
EXPORT
Δ EXPORT
TKD
Δ TKD

Frekans
1
1
1
1

Fourier KPSS
0.725***
0.047
0.521***
0.050

F-Stat
16.278***
26.338***

k=1 için Fourier KPSS kritik değerler %10, %5 ve %1 için sırasıyla 0.132, 0.172 ve 0.270’tir.
Trigonometrik terimlerin anlamlılığını test etmek için kullanılan F testi için kritik değerler, %10, %5 ve
%1 için sırasıyla 4.133, 4.929 ve 6.730’dur. Anlamlılık seviyeleri %10, %5 ve %1 için sırasıyla *, **
ve *** ile gösterilmiştir.
Tablo 1’e göre bütün ülkeler için F istatistik değerleri kritik değerlerden büyük olduğu için trigonometrik
terimler anlamlıdır. Fourier KPSS birim kök testine göre değişkenlerin birim köklü olduğu ve birinci
farkları alındığında durağanlaştığı görülmüştür. Değişkenler birinci dereceden bütünleşiktir.
Tablo 2. Eşbütünleşme Analiz Sonuçları
Bağımlı Değişken

Bağımsız Değişken

Frekans

Test İstatistiği

EXPORT

TKD

1

0.022***

F istatistik
Değeri
8.905***

***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Kritik değerler; %10: 0.095,
%5: 0.124 %1: 0.198’dir. F testi için kullanılacak kritik değerler, %10: 3.352, %5: 4.066 ve %1:
5.774’tür.
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Tablo 2’de elde edilen sonuçlara göre F istatistiği anlamlı çıktığından dolayı trigonometrik terimlerin
kullanılması uygundur. Test istatistiği kritik değerlerden küçük çıktığı için temel hipotez
reddedilememiştir. Tarımsal ihracat ile Tarımsal katma değer arasında uzun dönemli bir ilişki tespit
edilmiştir.
Tablo 3. Nedensellik Test Sonuçları
MWALD
EXPORT → TKD
TKD → EXPORT

1.600
10.804**

%1
9.596
11.970

Kritik Değerler
%5
4.804
6.043

%10
3.237
4.056

***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.
Tablo 3’te Hacker ve Hatemi (2006) nedensellik testinden elde edilen sonuçlara göre Tarımsal katma
değerden tarımsal ihracata doğru nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Tarımsal ihracattan Tarımsal katma
değere doğru nedensellik ilişkisi bulunamamıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada Türkiye için tarımsal ihracat ile tarımsal katma değer arasındaki ilişki incelenmiştir. 20002020 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır. Durağanlık sınaması için Becker vd. (2006) fourier KPSS
birim kök testi kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre değişkenler düzey değerlerinde birim köklü
çıkmıştır. Birinci farkları alındıktan sonra durağanlaşmıştır. Değişkenler birinci dereceden bütünleşiktir.
Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Tsong vd. (2016) fourier eşbütünleşme testi ile
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre tarımsal ihracat ve tarımsal katma değer arasında uzun dönemli
bir ilişki tespit edilmiştir. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Hacker ve Hatemi (2006)
nedensellik testi ile incelenmiştir. Test sonucuna göre tarımsal katma değerden tarımsal ihracata doğru
tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, yüksek katma değerli ürünlerin, ihracatı
arttırmada önemli bir yere sahip olduğunu, ihracat gelirlerinin ürünlerin katma değerleriyle ilişkili
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle tarıma dayalı gıda sanayinde yerli hammaddenin rekabetçi fiyat
ve kalitede sürdürülebilir temini amaçlanmalı, iç ve dış pazar için katma değeri yüksek ve özel tüketici
gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan ürünler geliştirilmelidir. Ülkemiz açısından tarım sektörü öncül
gelişme ve büyüme sektörleri içerisinde yer almasına rağmen, gerek üretimdeki verimlilik gerekse de
ihracat yeteneklerinin düşüklüğü ve dünya ülkeleri içerisinde istenen şekilde katma değer yaratamaması
nedeniyle tarım sektöründen beklenen etkinlik sağlanamamaktadır. Türkiye, ticareti artırmak için katma
değeri yüksek ürünlere ağırlık vermek, geleneksel ihraç ürünlerini organiğe dönüştürmek, piyasa
çeşitliği ve büyüklüğünü artırmak, kalite standardını yükseltmek ve ürün temininde devamlılığı
sağlamak durumundadır.
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ABSTRACT
Background. Treating C1-2 instabilities is a complex process. With neighboring vital vascular and
neural structures, instrumentation has a risk of morbidity and mortality. The atlanto-axial region is
highly dynamic as the range of motion of the neck is mostly derived from this region.
Aims. The purpose of this case series is to provide evidence for Harms instrumentation in treating C1-2
instability via analysis of complications and successful fusion.
Methodology. The sample comprises five cases of C1-2 instability after trauma that underwent posterior
C1-2 screw instrumentation via the technique described by Harms. Retrospective analysis of
radiological fusion and complications were recorded.
Results. Five patients were operated on using the same technique for C1-2 instrumentation after
traumatic etiology. There were no major complications associated with the technique. Successful fusion
was observed on average 6 months after the surgery.
Conclusions. C1-2 posterior stabilization is a challenging surgery. Various techniques have been shared
up to date. However in this case series we have found that with careful pre-operative planning and
meticulous intraoperative approach, Harms technique of C1-2 fusion with the assistance of fluoroscopy
is an efficient treatment method of atlanto-axial instabilities.
Keywords: atlanto-axial, instability, C1-2, stabilization, fusion
INTRODUCTION
The flexion and extension movement of the neck is primarily performed between occiput and C1 while
most of the head rotation is performed by the C1-2 joint. With such a range of motion dependant on the
atlanto-axial region, treating C1-2 instability is a complex and difficult task. The proximity of the
vertebral arteries along with the spinal cord just adds to the complexity making C1-2 arthrodesis one of
the most difficult operations a spine surgeon has to face.
Mixter and Osgood1 first described the surgical treatment of atlantoaxial instability in 1910 and ever
since then numerous surgical techniques and approaches have been described. Most techniques
primarily aimed to allow for spinal cord decompression and avoid basilar invagination while decreasing
the complication rates and allowing for a higher rate of fusion.2 In 2001, Harms and Melcher described
their technique of posterior stabilization via polyaxial screws inserted into the lateral masses of C1 and
C2 pedicles with excellent results.3
This retrospective analysis describes the indications, techniques and outcomes of 11 trauma patients
who underwent posterior C1-2 stabilization by the Harms technique in a single center.
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METHODS
A retrospective analysis of patients operated for atlanto-axial instability from May 29th 2017 to May 29th
2022 was performed. Minimum follow-up period was 1 year. All patients were operated on after a
consensus by both neurosurgeons at Çankırı State Hospital and were included regardless of the cause of
the instability. Informed written consent was obratined from all the patients and agreed to have their
results published as long as they were anonymyzed. The present study involved human participants,
and it was conducted considering ethical responsibilities according to the World Medical Association
and the Declaration of Helsinki.
Age, gender, etiology, preoperative and postoperative neurological status and complications were
analyzed. The follow up period was analyzed for fusion and mechanical complications related to the
hardware.
All patients underwent a preoperative CT angiographic scan in order to evaluate the vertebral artery
trace and any anatomical variations. Patients were operated on by both authors (IB,BY) after careful
preopative analysis (Figure 1). A midline approach after placing the patient on a Mayfield skull clamp
was utilized to clearly visualize atlanto-occipital and atlanto-axial junctions up till C3. Non traumatic
subperiostal dissection was performed to get a clear exposure of the vertebral artery groove on C1 and
the complete posterior arch of C2 while paying careful attention not to damage the vertebral artery.
In order to expose the lateral mass of C1, the C2 nerve root was retracted caudally. This area is usually
rich in venous plexuses thus extra care was shown not to cause excessive hemorrhage. Using a high
speed drill under fluoroscopic guidance, an entry point for the C1 screw was placed at the midpoint of
the C1 posterior arch and inferomedial border of the lateral mass with a 20° upward and 10° medial
orientation. Titanium based polyaxial screws were 4mm in diameter and ranged from 26-34mm in length
depending on patient anatomy. For the C2 pedicle screw trajectory, the drill was used to create an entry
point at the superomedial quadrant of the lateral mass as described by Harms.3 Staying parallel to the
superior and medial surface of the C2 isthmus the trajectory was 20-30° upward and medial. The screws
for C2 pedicles were 3.5mm in diameter and 10-18mm in length. After fluoroscopic evaluation titanium
rods were placed in-situ with no additional maneuvers. Synthetic bone graft was used after
decortications of the osseous surfaces to improve fusion rates. No additional decompression was
performed.
Postoperative CT and x-ray was obtained to confirm the position of the instrumentation (Figure 2). The
patients were held in a Philadelphia Collar for 6 weeks.

RESULTS
The retrospective analysis yielded 5 patients of whom 3 were male. The average age in years and
standard deviation were 73.8±4.9. All patients were operated on after a traumatic lesion. There were no
major complications; however patient 2 had a wound infection which healed with local antibiotics.
Patient 4 had delayed fusion that required prolonged collar usage. Fusion was analyzed via cervical CT
and cervical x-ray analysis. None of the patients had any pre or postoperative neurological deficit. The
detailed analysis can be seen in Table 1.
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Table 1. Summary of Patient characteristics and related data
Patient
1

Age
80

Gender
M

Diagnosis
Type II Odontoid
Fracture + basilar
invagination

2

67

M

3

76

F

Type III Odontoid
Fracture + C1 anterior
arch fracture
Type III Odontoid
Fracture

4

77

M

Type II odontoid
fracture + basilar
invagination

5

69

M

Type II odontoid
fracture + atlanto-axial
dislocation

Surgery
Harms C1-2
post.
stabilization +
fusion
Harms C1-2
post.
stabilization
Harms C1-2
post.
stabilization +
fusion
Harms C1-2
post.
Stabilization +
fusion
Harms C1-2
post.
Stabilization +
fusion

Complication
None

Fusion
(+) 6
months

Wound
infection

(+) 4
months

None

(+) 7
months

Delayed fusion,
prolonged collar
use

(+) 9
months

None

(+) 4
months

Figure 1. Preoperative fracture of C1 and planning of instrumentation in Patient #2

A.
Transverse course of the fracture extending from the odontoid process to the base. B.
Preoperative angle and length planning of screw trajectory.
Figure 2. Postoperative radiological evaluation of the instrumentation of Patient #2
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A.
Coronal 3D B. sagittal reconstruction of CT. C. Lateral X-ray view. D-F. Axial slices of CT
scan. Note the trajectory of the screws and positions with no breach of the vertebral artery and neural
foramen.
DISCUSSION
With its unique anatomy and close relation to neurovascular structures, the treatment of atlanto-axial
instability has always been a challenge. But a lot has changed since the introduction of sublaminar wiring
technique in 1910. This was followed by clamps and hooks, transarticular screw fixation, plate fixation
and finally C1 lateral mass and C2 pedicle screw fixation with rods defined by Harms.4 The numerous
techniques employed in treating this disorder have aimed for a successful fusion, low rate of
complication, preservation or improvement of neurological status and successful applicability. The
results obtained from this retrospective study are in line with previous studies with a successful rate of
fusion and low rate of complication.3,5-6
Successful fusion is an important prognostic factor for atlanto-axial instability. The continuation of a
rigid cervical collar for a prolonged time of period increases the rate of morbidity. It prolongs healing
and increases operative site infection rates along with the psychological burden. 7 Previous wiring
techniques presented with a fusion rate of about 66%4, whereas this series presented with a successful
fusion in all cases similar to the findings published by Harms.3
None of the patients in this series had any vascular or neurological injuries along with no misplacement
of the instrumentation. We believe that careful preoperative planning with a CT angiography of the
cervical region along with proper measurement of the length and diameters of the screws to be placed
is vital for this. In centers where intraoperative navigation is unavailable like our hospital, lateral
fluoroscopic views helps confirm the proper placement of the screws.
One major difficulty we faced was while exposing the entry point for the C1 screw was massive
hemorrhage from the rich venous plexuses anterior to the C2 root. If bipolar coagulation was
insufficient, we tried to achieve hemostasis via tamponade with cotton patties and regenerated cellulose
but in each case this just prolonged the operation period and caused more hemorrhage. Instead, when
one of the authors suctioned the blood the other author placed the screw while the hemorrhage continued.
After the proper placement of the screw, the hemorrhage usually stopped in most cases and where oozing
continued, cotton patties were placed.
Previous studies suggested for the distraction of venous plexuses or C2 root ligature. The distraction
almost always resulted in more and continued hemorrhage. We also found that C2 root ligature was not
necessary for the proper placement of the screws and gentle distraction was enough. This also prevented
the clinical consequences of C2 root ligature; hypoesthesia and neuralgia.7 Previous studies reported a

FULL TEXTS BOOK

138

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

longer C2 screw ranging up to 30mm, however in the absence of intraoperative neuronavigation we
opted to stay on the safe side and used shorter screws in order to avoid injury to the vertebral arteries.
The shorter screws in this case series provided for sufficient stabilization with similar fusion results.
Along with proper preoperative planning, intraoperative clear exposure is vital in the proper placement
of screws and to avoid vascular and neurological complications. Osseous surfaces must be clearly visible
with sufficient soft tissue dissection. Gentle inspection of the vertebral artery groove should be
performed to get a better orientation for the C1 screw placement. Although previous studies have shown
that the Harms technique is biomechanically stable8, we also placed synthetic bone graft after
decortications to increase the fusion rate of the posterior complex.
The retrospective nature of the study and the absence of a control group limit the general applicability
of the results. Also, all patients presented with trauma and normal neurological function. Larger series
with control groups and etiology different from trauma such as infectious, degenerative etc. should be
performed to allow for a greater interpretation of the results.

CONCLUSION
This case series of 5 patients with atlanto-axial instability treated with posterior screw instrumentation
according to the technique described by Harms, has proven to be efficient in achieving successful fusion.
With careful preoperative planning and introperative visualization, the dreaded vascular and
neurological complications can be minimized. Intraoperative fluoroscopic assistance is vital in proper
placement of the screws. The Harms technique allows for a biomechanically stable C1-2 fusion reducing
the need for prolonged use of a collar.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinde eğitim ve işgücü göstergelerini ilişkilendirmek, hükümetlerin
küresel eğilimleri daha iyi anlamalarına ve ekonomilerin gelecek yıllarda nasıl gelişebileceğini tahmin
etmelerinde yardımcı olmaktadır.
OECD ülkelerinin ekonomileri, yüksek vasıflı işçi arzına bağlı olmakta, genişletilmiş eğitim fırsatları
ülkeler arasında kalifiye beşeri sermayeyi arttırarak daha nitelikli olanların iş bulma olasılığını
yükseltmektedir. Buna karşılık, daha düşük niteliklere sahip olanlar için istihdam fırsatları mevcut olsa
da, işgücü piyasaları beklentilerini karşılamakta zorlamaktadır. En düşük eğitim düzeyine sahip kişilerin
kazancı daha düşük olmakta ve genellikle riski yüksek rutin işlerde çalıştıkları için işsiz kalma
olasılıkları artmaktadır. İşgücü piyasasındaki bu eşitsizlikler, toplumdaki gelir eşitsizliğini de
artırmaktadır. Örneğin, OECD (2021) ortalama istihdam verilerine göre, ortaöğretimi tamamlamamış
25-34 yaşındaki yetişkinlerin %58'i istihdam edilirken, bu oran lise veya ortaöğretimde %78 ve
yükseköğretimde %85; lise mezunu olmayan genç kadınların (25-34 yaş arası) istihdam oranı %43,
erkek akranlarında %69’dur. Ancak eğitim düzeyi arttıkça eşitsizlikler azalmış, yükseköğretimde bu
oran kadınlarda %80 ve erkeklerde %87 olmuştur. İşsizlik oranı, lise mezunu olmayanlar genç
yetişkinlerde (25-34 yaş arası) %15, lise ve sonrası (yükseköğretim hariç) %8’dir. İşsizlik oranı,
mezuniyetten itibaren zamanla azalmıştır: 2018’de ortalama olarak lise mezunu her beş genç yetişkinden
biri (%21) mezuniyetten sonraki ilk iki yıl içinde işsiz iken, mezuniyetten 2-3 yıl sonra işsizlik oranı
%14’e ve mezuniyetten 4-5yıl sonra %12’ye düşmüştür.
Sonuç olarak, işgücü piyasasındaki bu eşitsizlikler, toplumdaki eşitsizlikleri artırmış, COVID-19’un
yayılmasıyla yaşanan sağlık krizi de işsizlik üzerinde etki yaratmış, düşük eğitim isine sahip olanlar en
savunmasız işgücü kesimini oluşturmuştur. Bu durum, bugünün öğrencilerinin yarının işgücü piyasasına
iyi hazırlanmalarını sağlamayı amaçlayan eğitim politikalarına yol gösterebilir.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, eğitim düzeyi, istihdam, işsizlik, COVID-19.
ABSTRACT
The purpose of this study is to compare labor force indicators across OECD countries, helping
governments better understand global trends and predict how economies may develop in the coming
years.
In this framework, the economies of OECD countries depend on the supply of highly skilled workers,
and expanded education opportunities increase the skilled human capital among countries, increasing
the probability of finding a job for the more qualified ones. In contrast, employment opportunities exist
for those with lower qualifications, but labor markets are struggling to meet their expectations. People
with the lowest education have lower earnings and are more likely to be unemployed because they often
work in high-risk routine jobs. These inequalities in the labor market increase income inequality in the
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society. For example, according to OECD (2021) average employment data, while 58% of 25-34 year
old adults who have not completed secondary education are employed, this rate is 78% in high school
or secondary education and 85% in tertiary education; The employment rate of young women (25-34
years old) who are not high school graduates is 43%, compared to 69% of their male peers. However,
as the level of education increased, inequalities decreased, and this rate in higher education was 80% for
women and 87% for men. According to the OECD (2021) average unemployment rate, non-high school
graduates are 15% for young adults (25-34 years old) and 8% for high school and beyond (tertiary
education excluded). Unemployment rates decline over time after graduation. In 2018, one in five young
adults (21%) who graduated from high school on average was unemployed in the first two years after
graduation, while the unemployment rate drops to 14% 2-3 years after graduation and to 12% 4-5 years
after graduation.
In conclusion, it can be judged that these inequalities have had an impact on inequalities in society, the
well-being of COVID-19, as well as those who are admired in education are best designed. This can
guide education policies aimed at ensuring that today's students are well prepared for tomorrow's labor
market.
Keywords: Higher education, education level, employment, unemployment, COVID -19.
GİRİŞ
Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, sahip oldukları yer altı ve yer üstü kaynakları ile değil nitelikli iş gücü
olan beşeri sermayeye göre değerlendirilmektedir. Genel olarak, küresel anlamda ekonomik durumu
ortaya koyabilmek için karşılaştırmalı göstergeler olan işgücüne katılma, istihdam ve işsizlik gibi temel
işgücü piyasası göstergeleri ile ortalama ücretler ele alınmaktadır. Bu göstergeler arasında yer alan
istihdam, ülkedeki kadın ve erkek işgücünün mal ve hizmet üretimine katılması ya da katılmaya hazır
olması olarak tanımlanırken, bu işgücünün eğitim ile nitelikli hale getirilmesine de beşeri sermaye
denilmektedir (Yıldırım, 2014; Gölpek Karababa, 2021).
İşgücünün eğitim düzeyi, ülkelerin gelişmişlik düzeyi, gelir ve cinsiyet gibi bazı faktörlere göre
değişebilmektedir. Çok genel olmakla birlikte, tüm ülkelerde yükseköğretim mezunu bireyin istihdam
edilme olasılığı en yüksek olmaktadır. OECD ülkelerinin ekonomileri, yüksek vasıflı işçi arzına bağlı
olduğu için genişletilmiş eğitim fırsatları ülkeler arasında kalifiye beşeri sermayeyi arttırarak daha
nitelikli olanların iş bulma olasılığını yükseltmektedir (Bar-Haim et al., 2019). Buna karşılık, daha
düşük niteliklere sahip olanlar için istihdam fırsatları mevcut olsa da, işgücü piyasaları beklentilerini
karşılamakta zorlanmaktadır. En düşük eğitim düzeyine sahip işgücünün kazancı daha düşük olmakta
ve genellikle riski yüksek rutin işlerde çalıştıkları için işsiz olma olasılıkları artmaktadır. İşgücü
piyasasındaki bu eşitsizlikler, toplumdaki gelir eşitsizliğini de artırmaktadır (Arntz et al., 2016).
Örneğin, OECD (2021) ortalama istihdam verilerine göre, ortaöğretimi tamamlamamış 25-34 yaşındaki
yetişkinlerin %58’i istihdam edilirken, bu oran ortaöğretimde %78 ve yükseköğretimde %85; lise
mezunu olmayan genç kadınlarda (25-34 yaş arası) %43, erkek akranlarında %69’dur. Ancak eğitim
düzeyi arttıkça eşitsizlikler azalmış, yükseköğretimde bu oran kadınlarda %80 ve erkeklerde %87
olmuştur. İşsizlik oranı, lise mezunu olmayanlar genç yetişkinlerde (25-34 yaş arası) %15, lise ve sonrası
(yükseköğretim hariç) %8’dir. İşsizlik oranları mezuniyetten itibaren zamanla azalmış, 2018’de
ortalama olarak lise mezunu her beş genç yetişkinden biri (%21) mezuniyetten sonraki ilk iki yıl içinde
işsiz iken, mezuniyetten 2-3 yıl sonra işsizlik oranı %14’e ve mezuniyetten 4-5yıl sonra %12’ye
düşmüştür.
Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinde eğitim ve işgücü göstergelerini ilişkilendirmek, hükümetlerin
küresel eğilimleri daha iyi anlamalarına ve ekonomilerin gelecek yıllarda nasıl gelişebileceğini tahmin
etmelerinde yardımcı olmaktadır. Çalışma, giriş dâhil üç bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde,
OECD ülkelerinde istihdam ile eğitim ilişkisi ele alınmış; emek piyasası, yaş, cinsiyet, kazanç ve
COVID 19 çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre, işgücü piyasasındaki
eşitsizliklerin toplumdaki eşitsizlikleri artırdığı, COVID-19’un yayılmasıyla yaşanan sağlık krizinin de
işsizlik üzerinde etki yaratığı, düşük eğitim düzeyine sahip olanların en savunmasız işgücü kesimini
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oluşturduğu tespit edilmiştir. Böyle bir tespit, bugünün öğrencilerinin yarının işgücü piyasasına iyi
hazırlanmalarını sağlamayı amaçlayan eğitim politikalarına yol gösterebilir.
EMEK PİYASASI VE EĞİTİM DÜZEYLERİ
OECD ülkelerinin ekonomileri, geniş eğitim fırsatları kalifiye insan havuzunu artırdığı ve daha yüksek
niteliklere sahip olanların iş bulma olasılığı daha yüksek olduğu için vasıflı işçi arzına bağlı olmaktadır.
Buna karşılık, istihdam fırsatları hala söz konusu olsa da işgücü piyasalarındaki beklentiler daha düşük
niteliklere sahip olanları zorlamakta, hem de genellikle otomasyona bağlanma ihtimali yüksek olan rutin
işlerde çalıştıkları için işsiz kalma ihtimalini artırmaktadır (Arntz et al., 2016; Gölpek ve diğ., 2019).
Ortaöğretim mezunu olmak, genellikle başarılı bir işgücü piyasası entegrasyonu için asgari koşul olarak
görülmekte, bu eğitim düzeyine sahip olmayan yetişkinler, yaşlarına bakılmaksızın daha az istihdam
edilmektedir. Nitekim Şekil 1’deki veriler bu durumu desteklemektedir.
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OECD Ortalama
ABD
İngiltere
Türkiye
İsviçre
İsveç
İspanya
Slovenya
Slovak Cumhuriyeti
Portekiz
Polonya
Norveç
Yeni Zelanda
Hollanda
Meksika
Lüksemburg
Litvanya
Letonya
Kore
İtalya
İsrail
İrlanda
İzlanda
Macaristan
Yunanistan
Almanya
Fransa
Finlandiya
Estonya
Danimarka
Çek Cumhuriyeti
Kosta Rika
Kolombiya
Şili
Kanada
Belçika
Avusturya
Avustralya

58
55
64
50
69
63
56
48
36
70
47
61
71
63
63
61
54
65
61
52
49
52
70
56
52
63
53
54
63
61
57
57
62
62
54
47
54
56
0

75
69
80
60

83
82
87
75

81
85

89
89

69
76

79
89

77

50
ilköğretim

73
82

83

72

87
79

82
82
68
75
73
76
70
70
71
72
81
79
62
82
72
75
79
82
84
64
66
72
70
73
76
74
100
ortaöğretim

90
88
88
76
81
89
85
76
74
86
85
84
84
74
88
84
86
83
85
82
79
74
85
80
85
80
82
150
200
yükseköğretim

250

300

Kaynak: OECD (2021). Education at a Glance, Table A3.1’den derlenmiştir.
Şekil 1: 2021 yılı OECD ülkelerinde eğitim seviyelerine göre istihdam oranları (25-64 yaş grubu-%).
Şekil 1’e göre, OECD ülkeleri genelinde ortalama olarak, ortaöğretim mezunu olmayan yetişkinler (2564 yaşındakiler) için istihdam oranı %58 ve olanlar için %75’tir. Yani %17 daha fazla eğitim
kazanımları söz konusudur. Yükseköğretim mezunu yetişkinlerin istihdam oranı ortaöğretim
mezunundan %10 (%84), ilköğretim mezunundan da yaklaşık %20 fazladır. İlköğretim mezunlarına
göre ortaöğretim mezunu yetişkinlerin istihdam oranları Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti,
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Danimarka, Finlandiya, Macaristan, İsrail, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya ve İsveç’te
%20’den, Türkiye’de de %10’dan fazladır.
İşgücü piyasasındaki eğitim düzeyinden kaynaklanan bu durum, toplumdaki eşitsizlikleri artırmıştır.
COVID-19’un başlaması ile her eğitim seviyesinde genel olarak istihdam oranlarında yaklaşık %2
azalan bir eğilim görülmüştür (Tablo 1).
Tablo 1: 2019-2020 dönemi OECD ülkelerinde eğitim düzeylerine göre istihdam eğilimleri (25-34 yaş
grubu-%)
Ülkeler
Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Kolombiya
Kosta Rika
Çek
Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Kore
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovak
cumhuriyeti
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık
ABD
OECD
ortalaması

İlköğretim
2019
61
58
52
57
70
67
57

2020
57
57
48
54
63
59
59

Ortaöğretim
2019
2020
81
75
86
83
81
78
79
72
74
65
74
64
82
80

Yükseköğretim
2019
2020
86
81
86
86
88
87
86
82
81
73
82
75
78
76

56
69
49
51
59
54
58
79
49
58
53
62
65
55
77
67
64
69
63
47
79
33

68
48
52
60
55
54
77
45
51
49
62
64
52
70
65
65
66
62
45
73
35

79
81
77
75
84
63
82
83
76
71
64
66
79
79
86
72
85
82
84
79
86
81

79
74
74
86
60
79
81
69
66
62
64
78
78
85
68
84
81
81
79
82
78

84
83
85
87
88
73
84
89
88
87
68
76
89
92
89
81
92
89
89
89
86
79

81
86
85
88
70
82
82
86
85
67
75
86
90
86
78
92
89
89
89
84
77

62
63
65
69
52
67
57
60

54
58
59
66
65
57
58

86
71
83
86
61
85
74
78

84
65
82
85
84
71
76

89
79
87
90
72
90
85
85

90
75
85
90
91
84
83

Kaynak: OECD (2021). Education at a Glance, Table A3.3’den derlenmiştir.

FULL TEXTS BOOK

144

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

EĞİTİM DÜZEYİ, İŞSİZLİK VE COVİD-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ
COVID-19 pandemisi, çoğu ülkede başlayan benzeri görülmemiş bir ekonomik krize neden olmuş,
2020’nin başlarında işçilerin karantinaya alınması, hastalanması ve karantina önlemleri salgının
yayılmasının ardından uluslararası tedarik zincirlerini kesintiye uğratmıştır. Bu durum, birçok ülke
ekonomisini etkilemiş, ciddi bir arz şokuna yol açmıştır. Ayrıca, birçok ülkedeki uygulanan sokağa
çıkma yasağı, daha az çalışma saati ve işten çıkarılma nedeniyle gelir daralmış, bu da talep şoku
yaratmıştır. İstihdam korumasının daha düşük olduğu ülkeler dahil olmak üzere en çok etkilenenlerde,
aylık bazda işsizlik oranları çok hızlı artmıştır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu oran Şubat
2020’de %3.5’ten %14.7’ye; Nisan 2020’de Kanada’da %5.7’den %13.1’e ve Kolombiya’da %12.3’ten
%21’e yükselmiştir (OECD, 2021).
COVID 19’un yayılmasıyla bağlantılı olarak yaşanan sağlık krizi işsizliği arttırmış, özellikle daha düşük
eğitim düzeyine sahip olanları bu piyasada en savunmasız kesimi oluşturduğu için Şekil 2’de görüldüğü
üzere işsiz bırakmıştır.

Hollanda
Almanya
Çek Cumhuriyeti
Birleşik Krallık
Avusturya
Danimarka
İsviçre
İsveç
Finlandiya
Macaristan
Slovenya
Litvanya
OECD ortalaması
Fransa
Şili
Slovak Cumhuriyeti
Belçika
Letonya
Polonya
Türkiye
İrlanda
Portekiz
İspanya
İtalya
Yunanistan

4 33
6 5 4
7 6 3
10
11
8
10 8 8
10 8 6
11 6 5
12
7 5
16
11
9
17
8 6
18
9
12
20
12
11
21
14
12
22
24
18
22
17
23
9 7
23
17
14
23
20
24
9 7
25
22
17
25
18
10
31
17
13
35
23
45
30
57
0

20

40

İki yıldan az

28

60

İki ile üç yıl

23
49
80

37
100

120

140

160

Dört ile beş yıl

Kaynak: OECD (2021). Education at a Glance, Figure A3.5’den derlenmiştir.
Şekil 2: 2019-2020 dönemi OECD ülkelerinde eğitim düzeylerine göre işsizlik oranları (15-34 yaş
grubu-%)
Şekil 2’e göre, en yüksek işsizlik oranı Yunanistan’da %57, İtalya’da %45 ve Portekiz’de %31 ile
gerçekleşmiştir. Bununla birlikte bu ülkelerde yükseköğretim mezunları arasında da en yüksek işsizlik
oranları (sırasıyla %37,%23 ve %13) söz konusudur. Diğer yandan bu oran, her eğitim düzeyinde Çek
Cumhuriyeti, Almanya ve Hollanda’da en düşük düzeydedir.
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Tablo 2: 2019-2020 dönemi OECD ülkelerinde eğitim düzeylerine göre işsizlik eğilimi (25-34 yaş
grubu-%)
Ülkeler
Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Kolombiya
Kosta Rika
Çek
Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Kore
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovak
cumhuriyeti
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık
ABD
Avustralya
OECD
ortalama

İlköğretim
2019
10
15
17
12
10
14

2020
12
20
19
16
15
23

Ortaöğretim
2019
2020
5
8
4
6
6
7
7
12
12
19
12
23

Yükseköğretim
2019
2020
3
6
4
4
4
4
5
8
12
18
9
17

13
10
7
17
24
12
30
11
6
13
4
21
6
14
19
3
7
7
8
13

13
10
17
20
12
25
15
7
15
6
20
6
20
24
4
8
9
11
13

2
6
5
7
11
3
26
3
5
6
5
14
7
7
8
4
3
4
3
4

3
-8
9
11
4
25
4
9
8
6
13
7
9
11
5
4
4
5
4

1
7
3
5
6
3
19
2
4
4
4
12
3
6
4
3
4
6
2
2
3
3

2
5
5
7
4
21
3
8
5
5
11
6
7
4
7
7
3
3
4
3

9
37
13
23
17
10
16
7
10

11
32
17
28
24
13
7
9

6
6
6
17
5
5
15
3
6

10
7
7
20
6
6
4
8

7
3
5
12
4
4
15
2
2

8
5
5
15
6
4
3
3

15

7

9
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7

13

Kaynak: OECD (2021). Education at a Glance, Figure A3.5’den derlenmiştir.
Tablo 2’ye göre, pandemi döneminde OECD ülkeleri genelinde ortalama olarak, tüm eğitim
düzeylerinde genç yetişkinler arasındaki işsizlik oranları %2 artmıştır. Bu oran, eğitim düzeyi
yükseldikçe azalmış, yükseköğretim mezunu genç yetişkinler arasındaki işsizlik oranlarındaki artış,
Kolombiya ve Kosta Rika’da %5’den daha fazla gerçekleşmiştir.
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YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE EĞİTİM DÜZEYİ İLE KAZANÇ
Literatürde, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve ekonomik sistemleri ne olursa olsun, eğitimle kazanç
arasında olumlu bir ilişki bulunduğu özellikle yükseköğretim düzeyinde yüksek kazançlar söz konusu
olduğu yönünde görüş birliği bulunmaktadır (Gölpek ve diğ., 2019). 2021). OECD ülkelerinde işsizlik
oranları özellikle düşük eğitimli genç yetişkinler arasında yüksek olmuş ve ortaöğretim mezunu
olmayan genç kadınlar akranları genç erkeklerden daha fazla yüksek işsizlikten etkilenmiştir. OECD
genelinde ortalama olarak, bu kesim arasında işsizlik oranı %13,6’dan %17,8’e yükselmiştir.
Kolombiya, Kosta Rika, Estonya, Yunanistan, İspanya, Avustralya, Avusturya, İsrail, Meksika ve Yeni
Zelanda gibi birkaç ülkede cinsiyet farkından kaynaklanan işsizlik oranları %10’u aşmıştır. İngiltere ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde ise, erkekler ve kadınlar işsizlikten benzer şekilde etkilenmiş,
işsizlikteki fark %2’den daha az gerçekleşmiştir (OECD, 2021).
OECD (2021) ülkelerinde kazanç verileri ortalamasına göre, yükseköğretim görmüş kadınlar tam
zamanlı çalışan erkek yaşıtlarının kazançlarının sadece %76’sını elde edebilmiştir. Ortaöğretim
düzeyinin altında olan yetişkinlerin %27’si, tüm çalışanların ortalama kazancının ya yarısına yakın ya
da daha azını kazanmıştır. Bu oran, büyük farklılıklar göstermiş, örneğin Norveç’te %50, Almanya’da
%43 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde %41 olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu oran, Türkiye ve
Belçika’da %10, Letonya ve Portekiz’de %9, Polonya ve Slovenya’da %0’dır. Eğitim düzeyleri
arasındaki ücret farklılıkları yaşla birlikte artma eğilimi göstermiş, OECD ortalamasına göre, tam
zamanlı ve yarı zamanlı çalışan yükseköğretim düzeyine sahip genç yetişkinler (25-34 yaşındakiler)
ortaöğretim mezunu akranlarından %38 daha fazla kazanmış, 45-54 yaşındakiler de %70 daha fazla
kazanmıştır. Nitekim, eğitim düzeyinden kaynaklanan kazanımdaki en büyük farkın ilköğretim
düzeyindeki işçilerin arasında olduğu Şekil 3’deki verilerde de görülmektedir.
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İsrail
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OECD ortalaması
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80
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200
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Kaynak: OECD (2021). Education at a Glance, Table A4’den derlenmiştir.
Şekil 3: 2021 yılı OECD ülkelerinde eğitim düzeylerine göre 25-64 yaş arasında kadınların erkek
çalışanlara göre kazançlarının oranı (%)
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bireylerin aldıkları eğitimin süresi ve kalitesi, iş gücü piyasası koşulları, ekonomik çevre ve kültürel
bağlamda etkili olmaktadır. Bazı ülkelerde gençler geleneksel olarak eğitimi, iş aramadan önce
tamamlar, diğerlerinde ise eğitim ve istihdam eşzamanlıdır. Bazı ülkelerde, genç kadınların ve genç
erkeklerin istihdam ve kazançları arasında çok az fark vardır. Diğerlerinde ise, genç kadınların önemli
bir kısmı okuldan ayrıldıktan sonra işgücüne katılmamaktadır. İşgücü piyasası koşulları elverişsiz
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olduğunda, gençler genellikle daha uzun süreli eğitim yerine çalışmayı tercih etmekte, bu da fırsat
maliyeti düşürmektedir.
Ekonomik koşullar ne olursa olsun, mezun olduktan sonra bir işe yerleşebilmelerini sağlamak ve
iyileştirmek için eğitim sistemleri, bireylerin emek piyasasının ihtiyaç duyduğu becerilere sahip
olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu düzenlemede, eğitime kamu yatırımı yapmak mantıklı
bir yol olabilir. Gerekli becerileri geliştirerek işsizliği dengeleyen ve gelecekteki ekonomik büyümeyi
sağlayacak bir yatırım yapılabilir. Bu yatırım, işgücünün istihdam dışı bırakılarak dışlanmasını, uzun
süreli işsiz kalmasını ve cesaretinin kırılmasını engelleyebilir. Ayrıca, kamu yatırımları gençleri işe
almak için teşvikler yaratarak potansiyel işverenlere yönlendirebilir.
Sonuç olarak bu yatırımlar bugünün öğrencilerinin yarının işgücü piyasasına iyi hazırlanmalarını
sağlamayı amaçlayan eğitim politikalarına da yol gösterebilir.
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ABSTRACT
At its most basic level, STEM education entails instructing students in four distinct disciplines: science,
technology, engineering, and mathematics (collectively shortened as STEM). Rather than training
students in just one of these areas, STEM incorporates all four in an interdisciplinary and applied
approach to better prepare students for careers and real-world applications. STEM-based courses are a
great way to help students learn robotics, and robotics helps students learn STEM, visa-versa. Robotics
and STEM are the keys to a great future for students. They have become an important part of the world
we live in. Robotics is the intersection of science, engineering, and technology that produces machines,
called robots, that substitute for (or replicate) human actions. "Educational robotics" is a pedagogical
robotics discipline that is designed to introduce students to robotics and programming interactively from
a young age. Thus, robotics is used to teach problem solving, programming, design, physics, math, and
even music and art to students at all levels of their education. This instruction is guided by a learning
theory that foresees that children’s learning can be enhanced when they are involved in activities that
allow them to construct artifacts. This theory, called constructionism, is connected with experiential and
constructivist learning. This study found that most developed countries have reaped the benefits of
educational robotics with the help of its resources and kits. The popularity of robotic kits and resources
in education is significantly higher in developed countries, where school systems have undergone an
educational revolution in the past decades (typically Western Europe and North America), while the kits
are still on the edge of breaking into the market of developing countries (mostly in South Asia and
Africa), which still prefer traditional educational methods. We present several resources that can help
novice teachers develop an enhanced skill for implementing robotics into their instructions effectively.
Some of these resources emphasise the relevance of LEGO education in allowing students to move from
simple explorations to increasingly complex real-world challenges as they progress through different
grades. LEGO provides a scalable learning system based on the familiar LEGO brick that is intuitive,
inclusive, and adaptable. It offers a scalable design, making it easy to implement at the classroom,
school, or district level. LEGO Education offers personalised professional development designed to
inspire and engage as you learn, practice, and master competencies to facilitate playful, hands-on
STEAM learning for maximum impact on student outcomes. It inspires teachers to learn, practice, and
master competencies so they can facilitate hands-on, playful STEAM learning with their students.
Keywords: LEGO education, STEM education, Educational robotics, Connectionism, Robotics
resources.

INTRODUCTION
Studies demonstrate that students graduating from secondary schools, technical institutions, and
universities are woefully weak in a variety of fundamental and practical abilities, such as critical thinking
and problem solving, cooperation and collaboration, working in diverse teams, and using technology
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(Ataizi & Donmez, 2020). A new set of talents is required in the knowledge-age workplace. It's
wonderful to think that we live in such revolutionary times that we need new and different skills. Critical
thinking, teamwork, creative thinking, communication skills, and problem solving, for example, have
all played a role in human progress throughout history, from the discovery of early tools through
agricultural advancements, to the industrial and now technological pace. The same abilities are now
demanded but in a more advanced form that requires coding and programming. Thus, in addition to
earlier abilities stated, computational and information and communication technologies (ICT) skills
became the nectar that made graduates attractive to workplaces. These developments have made
educational robotics a global trending practise.
According to Lu & Zhao (2019) robot is such a kind of machine that has sensors, actuators, as well as
inside or outside central processing units (CPUs). In fact, the term “robot” means different things to
different people. Even roboticists themselves have different notions about what is or isn’t a robot. And
for most of us, science fiction has strongly influenced what we expect a robot to look like and be able
to do. A robot is an autonomous machine capable of sensing its environment, carrying out computations
to make decisions, and performing actions in the real world. But no definition is perfect. You may argue,
and perhaps rightly so, that the definition above could very well describe a dishwasher, a thermostat, an
elevator, an automatic door, and many other systems and appliances around us. The thing to keep in
mind about this or any other definition is that robots can typically do three things: sense, compute, and
act. These three components vary widely from robot to robot. To sense the world, some robots use
simple devices, like an obstacle-detecting sonar, while other robots rely on multiple sensors, including
cameras, gyroscopes, and laser range finders. Likewise, the compute part can involve everything from
a small electronic circuit to a powerful multicore processor or even a cluster of networked computers.
As for the action, this is where robots vary the most: Some robots can move around; others can
manipulate things. Some robots can move around and manipulate things. Some are designed to perform
specific tasks, while others are more flexible and can do many different things. There are five types of
robots including (i) Augmenting Robots (ii) Autonomous Robots (Lu & Zhao, 2019) (iii) Teleoperated
Robots (Lu & Zhao, 2019) (iv) Humanoid Robots (v) Pre-Programmed Robots. Regardless of type, all
robots have five components including Control system, Sensors, Actuators, Power Supply and End
Effectors. Nonetheless, all robots have some common characteristics including mechanical construction,
electrical components and computer programming
Robotics is an interdisciplinary sector of science and engineering dedicated to the design, construction
and use of mechanical robots. In other words, Robotics is the intersection of science, engineering and
technology that produces machines, called robots, that substitute for (or replicate) human actions. Thus,
a robot is the product of the robotics field, where programmable machines are built that can assist
humans or mimic human actions. According to researchers (Evripidou et al., 2020), robotics is
introduced as special educational leverage as they mitigate the lack of students’ interest in STEAM
(Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics) topics. Others defined Robotics as the
branch of technology that deals with the design, construction, operation, and application of robots, as
well as computer systems for their control, sensory feedback, and information processing. It is used to
teach problem solving, programming, design, physics, math and even music and art to students at all
levels of their education.
With robotics, robots can be used to bring students into the classroom that otherwise might not be able
to attend. Working on a robot stimulates students to build their engineering intuition and emphasizes the
meaningful problem-based learning through the integration and application of their knowledge.
Strategic problem-solving, computational thinking, higher order thinking, logical and analytical
reasoning: these are just a few examples of the abilities developed by educational robotics, abilities that
will be fundamental in a lot of professional areas.
Educational Robotics (ER) is defined as a ‘‘research field aimed at promoting active, engaging learning
through the artifacts students create and the phenomena they simulate’’ (Evripidou et al., 2020).
Educational robotics is a pedagogical robotics that is a discipline designed to introduce students to
Robotics and Programming interactively from a very early age. Educational Robotics allows students to
learn in different ways STEM disciplines, with the objective to facilitate students’ skills and attitudes
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for analysis and operation of robots. Educational Robotics is an interdisciplinary learning environment
based on the use of robots and electronic components as the common thread to enhance the development
of skills and competencies in children and teenagers. It works specially on the STEAM disciplines,
although it can also include other areas such as linguistics, geography and history. What is this STEAM
disciplines?
At its most basic level, STEM education entails instructing students in four distinct disciplines: science,
technology, engineering, and mathematics (collectively shortened as STEM). Rather than training
students in just one of these areas, STEM incorporates all four in an interdisciplinary and applied
approach to better prepare students for careers and real-world applications (Myhill, 2020). “Science” is
the study of the natural world, including the laws of nature associated with physics, chemistry, and
biology and the treatment or application of facts, principles, concepts, or conventions associated with
these disciplines. “Technology” comprises the entire system of people and organizations, knowledge,
processes, and devices that go into creating and operating technological artifacts, as well as the artifacts
themselves. “Engineering” is a body of knowledge about the design and creation of products and a
process for solving problems. Engineering utilizes concepts in science and mathematics and
technological tools. “Mathematics” is the study of patterns and relationships among quantities, numbers,
and shapes. Mathematics includes theoretical mathematics and applied mathematics.
STEM is already in itself an interdisciplinary way to teach scientific subjects: instead of having students
learn about science, math and technology separately, STEM activities involve them in complex projects
that require the application of skills and knowledge from all of them at once, which is closer to how they
will one day use their abilities in their real jobs. But STEM does not encompass all of human knowledge,
which is why some educators believe that the best course of action is to add an A to the acronym for the
arts and turn it into STEAM. STEAM stands for Science, Technology, Engineering, Arts and
Mathematics.
Allowing room for artistic expression in a project largely dedicated entirely to the scientific and
technical side of knowledge is a contentious issue: some believe that allowing room for artistic
expression dilutes the project's original purpose, causing confusion and making it less effective; others
believe that studying the science and mathematics that underpin art, as well as presenting the results of
one's scientific work in a creative and aesthetically pleasing manner, are, in fact, the highest priorities.
Students can make unexpected connections between the scientific and artistic elements of their academic
curriculum using STEAM. A gifted painter may understand that paint would not exist without chemistry,
and that understanding its components might help an artist better choose and use materials; a musician
may develop an interest in sound physics—what makes a guitar's strings sound the way they do? How
does air flow cause a flute to produce music? Thus, STEAM education connects these five areas,
resulting in a multidisciplinary learning process involving the creation of practical projects based on
real-life scenarios.
The barrier between science and the arts becomes a false problem when STEAM concepts are properly
used, which not only stimulates creativity, critical thinking, and problem solving, but also has
implications for students' interests and future employment. STEAM (Science, Technology, Engineering,
Arts, and Mathematics) is the most complete strategy of integrating many subjects into fascinating
projects. STEAM can help students develop creativity, innovation, leadership, critical thinking, and
problem-solving skills, to name a few.

RELATIONSHIP BETWEEN STEM AND ROBOTICS
Robotics and STEM are the keys to a great future for the students. They have become an important part
of the world we live in. Moreover, they are significant in almost all sectors of human endeavors
including education, manufacturing, mining, transport, earth and space exploration, surgery, weaponry,
laboratory research and more. Thus, these robotic curriculums are important for the success of
engineering professionals, and people in general. Most importantly, it helps in boosting STEM-based
education in schools, education institutes and enthusiastic learners. Takacs et al. (2013), point out that
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there certainly is a need for a curriculum that emphasizes the use of robotic kits to teach and demonstrate
the laws of chemistry and physics, theorems of mathematics etc.
STEM and robotics complement one another. STEM-based courses are a great way to help students
learn robotics; and robotics helps students to learn STEM, visa-versa. For example; VEX IQ and VRC
are robotics platforms designed to transform STEM learning for young students and their teachers.
RoboThink is a premier STEM edu-tainment (education + entertainment). These programs nurture
critical thinking, visual problem solving and fine motor skills, teamwork, communication skills, goal
oriented persistence and process-oriented thinking and abstract thought. Thus, robotics provides a
collection of technologies that support STEM education. Robotics programs teach: Fundamentals of
engineering; Core understanding of technology; Science of mechanical systems and materials;
Electronics and electrical systems; Programming concepts and logical applied math; Soft skills like
teamwork, leadership and problem solving.
Mastering robotics necessitates knowledge of science, technology, engineering, and mathematics, and
kids are unaware that this project-based learning methodology is encouraging them to pursue STEM
careers. Robotic applications based on STEM improve working together, problem-solving, and
computational and creative thinking (Tiryaki & Adıgüzel, 2021). Robotics programs are helping
children as young as six years old in learning valuable STEM skills. Simultaneously, robotics has been
integrated into all society levels and has become a benchmark of science and technology (Evripidou et
al., 2020). As technology shapes learning and teaching processes, educators utilized robotics as a useful
add-on to learning.

THEORETICAL FRAMEWORK
Connected with experiential and constructivist learning, Seymour Papert, a student of Jean Piaget,
introduced constructionism as an educational method to assist learners become more deeply involved in
their learning by building a public learning artifact that is seen, critiqued, and perhaps, tested by others.
Constructivism and constructionism theories are particularly bearing for the field of educational
exploitation of robotics (Evripidou et al., 2020). A learning theory that foresees that children’s learning
can be enhanced when they are involved in activities allowing them to construct artifacts (Negrini et al.,
2021).
Constructionism is a constructivist learning theory and theory of instruction. It states that building
knowledge occurs best through building things that are tangible an sharable (Ackerman et al., 2009: 56).
“Constructionism (in the context of learning) is the idea that people learn effectively through making
things. Constructionism is connected with experiential learning and builds on some of the ideas of Jean
Piaget.
PEDAGOGICAL APPROACHES TO EDUCATIONAL ROBOTICS
Robotics kits were used to enhance the problem-solving, collaborative, project-based and problem-based
Learning. Educational institutions use these learning approaches to develop authentic projects that
respond to real-life challenges, allowing children and teenagers to integrate many interdisciplinar
curricular concepts.
The process of solving any type of problems is known as problem-solving. The act of defining a
problem, discovering the origin of the problem, identifying, prioritising, and selecting alternative
approaches for a solution, and implementing a solution is referred to as problem solving. Thus, Problem
solving is the systematic application of general or ad hoc procedures to find solutions to problems. In
order to be effective at problem solving you are likely to need some key skills including Creativity,
Researching Skills, Team Working, Emotional Intelligence, Risk Management and Decision Making.
Problem-solving skills assist people in immediately and effectively solving problems. It helps people
determine the source of a problem and find an effective solution.
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Problem-based learning (PBL) is a student-centered approach in which students learn about a subject by
working in groups to solve an open-ended problem (Nilson, 2016). This problem is what drives the
motivation and the learning. In other word, Problem-Based Learning (PBL) is a teaching method in
which complex real-world problems are used as the vehicle to promote student learning of concepts and
principles as opposed to direct presentation of facts and concepts. It is a teaching style that pushes
students to become the drivers of their learning education. According to Yew & Goh (2016) PBL is a
pedagogical approach that enables students to learn while engaging actively with meaningful problems.
PBL as a pedagogical strategy appeals to many educators because it offers an instructional framework
that supports active and group learning—premised on the belief that effective learning takes place when
students both construct and co-construct ideas through social interactions and self-directed learning
(Moutinho et al., 2015). The approach helps improve the quality of learning by developing students’
reflective critical and collaborative skills. Students learn while searching for solutions to those problems,
and thus learning is purposeful and self-motivating. Students are actively involved and learn within the
context in which knowledge is to be used. Thus, problem-based learning uses complex, real-world issues
as the classroom's subject matter, encouraging students to develop problem-solving skills and learn
concepts instead of just absorbing facts.
Project-based learning (PBL) or project-based instruction is an instructional strategy that allows students
to build knowledge and skills through interesting projects that are based on real-world challenges and
problems. A dynamic approach to teaching in which students explore real-world problems and
challenges, simultaneously developing 21st Century skills while working in small collaborative groups.
Project-based learning is a dynamic classroom approach in which students actively explore real-world
problems and challenges and acquire a deeper knowledge. According to Fester & Starkey (2022),
project-based learning encourages student engagement and self-directed learning, and helps teachers
make the best use of their time. Thus, project based learning (PBL) is a teaching method in which
students learn by actively engaging in real-world and personally meaningful projects. Students work on
a project that engages them in fixing a real-world problem or answering a challenging question over a
period of time. They demonstrate their knowledge and abilities by producing a public product or giving
a presentation in front of a live audience. As a result, students gain a strong understanding of the subject
matter as well as critical thinking, cooperation, creativity, and communication abilities. It presents
opportunities for deeper learning in-context and for the development of important skills tied to college
and career readiness (O’Brien, 2021). Thus, Project Based Learning (PBL) is an instructional
methodology encouraging students to learn by applying knowledge and skills through an engaging
experience. O’Brien (2021) presents three characteristics of meaningful project based learning activities
that lead to deeper student understanding including student-centred, rigorous and interdisciplinary.
RESOURCES AND KITS FOR EDUCATIONAL ROBOTICS
Nowadays, robotics will be able to be used in several subjects taught in secondary school to teach
mathematics (geometry and algorithmic); physics (mechanics and electricity); technology (electronic
circuits and components); mechanical engineering; computing and programming. All these are
facilitated by using kits and resources. The popularity of robotic kits in education is significantly higher
in developed countries, where school systems have undergone an educational revolution in recent
decades (typically Western Europe and North America), whereas the kits are still on the verge of
entering the market in developing countries (mostly in South Asia and Africa), where traditional
educational methods are still preferred (Takacs et al., 2013).
There are vast resources that developing countries should utilise to develop and enhance the robotics
skills of their citizens, especially teachers and their students. To start with, there are a few platforms that
offer support for engineering, technologies, robots, and computational abilities. These are indicated in
Table 1 below.
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Table 1: Resources for educational robotics for the beginners
SN
1
2

3

4

5

6

7
8

Resources
Description
All
About Electrical Engineering resource
Circuits
3D Insider
Teach you the fundamental concepts of
3D printing, the software that powers
it, how the hardware works, and other
crucial information that will help
RoboRealm
A free application for use in machine
vision, image analysis, and robotic
vision systems
Robot Books
Provide over 200 items including
robotics books, robot toys, movies,
educational toys, magazines, motors,
and robot kits
Robotics Online Introduce you to robotics, machine
vision, motion control, and industrial
AI industries.
KISS Institute a
not-for-profit
educational
for
Practical organization that uses hands on
Robotics
robotics programs in order to
communicate
the
excitement,
knowledge,
and
practical
understanding of science, technology,
engineering, and mathematics.
GoRobotics
An ultimate destination for learning
how to make robots
Gears
leading supplier of open source
Educational
educational robotics programs and
Systems
hands-on
engineering
and
mechatronics kits.

URL
http://www.allaboutcircuits.com/
http://3dinsider.com/

http://www.roborealm.com/

http://www.robotbooks.com

http://www.robotics.org/

http://www.kipr.org/

http://www.gorobotics.net/
http://www.gearseds.com

To put your students on the path to becoming computational thinkers, Team ISTE (2016) presented six
resources, including:
i.littleBits: a fun, easy-to-use electronic building blocks empower kids to create inventions, large and
small.
ii.RobotBASIC: a free tool for schools, teachers and students.
iii.LEGO Robotics: Perhaps one of the most widely used robotics programs in schools and after-school
clubs, LEGO Robotics lets students at any learning level create and command robots.
iv.EZ-Robot: a platform that scales between beginner and advanced users, who learn logic, soldering,
electronics and modular design, all while modifying a toy shell into a personal robot.
v.Raspberry Pi: a series of credit card-sized single-board computers developed in the United Kingdom to
teach basic computer science in schools.
vi.Bee-Bot: This colorful, friendly, easy-to-operate robot is ideal for teaching sequencing, estimation and
problem solving. It also teaches perseverance and collaborative skills.
Most manufacturers recommend using their educational robotics resources based on students’ ages and
the capabilities and difficulties an age group will face when building or programming them. When it
comes to implementation, however, those age limitations are hazy because most ER kits offer multiple
programming options, such as onboard buttons and visual or textual programming, making them
acceptable for a wider range of ages. Furthermore, students' programming backgrounds and general
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cognitive skills, when combined with an ER kit that can keep their interest, can influence their
motivation and participation in learning. For the purpose of this study, emphases is given to LEGO
education because starting from preschool, the Lego Education present action bricks to teach young
learners coding concepts such as sequencing, looping, and conditional statements etc.

LEGO EDUCATION (ROBOTICS RESOURCES FOR ALL AGES, INCLUDING TEACHERS
AND THEIR STUDENTS)
LEGO is a longstanding powerhouse in education that has built preeminent STEM programmes in
schools worldwide. LEGO robotics products include the NXT and EV3 robot families that come with
sensors, programmable microcontrollers, and countless optional modules and accessories. LEGO robot
products are available for students of all ages.
LEGO provides a scalable learning system based on the familiar LEGO brick that is intuitive, inclusive,
and adaptable (Evripidou et al., 2020). It offers a scalable design, making it easy to implement at the
classroom, school, or district level. Students become confident, life-long learners through unlimited
possibilities for hands-on, playful STEAM learning. With LEGO, abstract concepts of science become
tangible, thereby allowing students to move from simple explorations to increasingly complex realworld challenges as they progress through different grades.

Figure 2: LEGO Education resources assembled by students
(Retrieved from https://education.lego.com/en-us/learningsystem#integrated-and-scalable)
The resources, as shown in Figure 2, engage students in meaningful STEAM challenges through
entertaining lessons with a clear goal and grade progression that are scaffolded to support teachers and
geared to help students develop critical skills. One of the unique aspects of LEGO education is that each
of its items comes with standards-aligned lesson plans to aid inexperienced teachers during classroom
training. The standards-aligned classes offer a variety of learning opportunities that immediately link to
students' real-world questions and observations, boosting their confidence and preparing them for life
after school. Education certainly provides a diverse range of items to fulfil the demands of students from
kindergarten to high school. Some of its recently created products include:
i.LEGO Education SPIKE Essential
ii.LEGO Education SPIKE Prime
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iii.LEGO Education BricQ Motion
LEGO Education SPIKE Essential
The LEGO Education SPIKE Essential is indeed the latest STEAM learning solution for elementary
school students from LEGO Education (Tavera, 2022). SPIKE Essential will encourage children to
investigate STEAM ideas through hands-on activities based on everyday themes. Students will
strengthen their reading, math, and social-emotional abilities as they convert concepts into reality
(indicated in Figure 4), in addition to understanding computer science and design engineering
fundamentals.

Figure 3: LEGO Education SPIKE Essential pieces
(Retrieved from https://education.lego.com/en-us/)
LEGO Education SPIKE Essential is the cross-curricular STEAM solution for primary education.
SPIKE Essential engages students in hands-on investigation of STEAM concepts while contributing to
literacy, math, and social-emotional development. To address problems via storytelling, standardsaligned learning modules use everyday themes, relatable minifigures with varied personalities, and
familiar LEGO® construction parts.
The SPIKE Essential includes a core classroom brick set with a wide variety of LEGO pieces (indicated
in Figure 3) and intelligent hardware, as well as the user-friendly SPIKE App, which comes with a
number of unit plans and extensive online and in-app assistance (Gervais & Patrosio, 2021).
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Figure 4: LEGO Education SPIKE Essential assembled and programmed by students
(Retrieved from https://education.lego.com/en-us/)
As indicated in Figure 4, SPIKE Essential curriculum units are designed around playful narrative-based
problem-solving with relatable themes that can develop young students into independent STEAM
thinkers. SPIKE Essential excites students and delivers strong STEAM learning outcomes, developing
their STEAM knowledge and practices, and 21st century skills. It ensures a progression of learning year
after year, starting in the lower grades and progressing to the upper primary grades. The consistent unit
structure builds a strong foundation for easy progression into secondary education and more advanced
learning opportunities with SPIKE Prime.
LEGO Education SPIKE Prime
The LEGO Education SPIKE Prime Set is the go-to STEAM learning tool for grade 6-8 students.
Combining colorful LEGO building elements, easy-to-use hardware, and an intuitive drag-and-drop
coding language based on Scratch, SPIKE Prime continuously engages students through playful learning
activities to think critically and solve complex problems, regardless of their learning level (Zhang et al.,
2021). From easy-entry projects to limitless creative design possibilities, including the option to explore
text-based coding with Python, SPIKE Prime helps students learn the essential STEAM and 21st century
skills needed to become the innovative minds of tomorrow... while having fun!
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Figure
5:
LEGO
Education
SPIKE
Prime
Set
(Retrieved
from
https://education.lego.com/en-us/products/lego-education-spike-primeset/45678#spike%E2%84%A2-prime)
As indicated in Figure 5, LEGO Education SPIKE Prime combines colourful LEGO building elements,
easy-to-use hardware, and intuitive coding with STEAM learning units that engage students of all levels.
Everything is easily adaptable to any learning environment, making it fast and simple for you and your
students to get going and start learning.
SPIKE Prime encourages all students to think critically, analyse facts, and prototype creative, hands-on
solutions to complicated challenges that are relevant in the real world. Students of all learning levels
gain confidence and resilience, as well as the 21st-century skills necessary for future success, through
easy-entry lessons and advanced experiences (Zhang et al., 2021).

FULL TEXTS BOOK

159

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Figure 6: Showing curious student handling LEGO Education SPIKE Prime
(Retrieved
from
https://education.lego.com/en-us/product-resources/spike-prime/teacherresources/computer-science-courses)
One of the interesting features of LEGO Education SPIKE Prime is that it offers students an intuitive
coding experience. The intuitive SPIKE App lets your students develop coding capabilities with Scratch
and Python, regardless of their skill level. In an ever-changing world, coding with LEGO Education
SPIKE Prime sets your students up for success beyond school, preparing them for the future of work.
LEGO Education has been empowering kids to transform their innate curiosity into creative inquiry for
more than 40 years, preparing them to face the future as the world changes around them. Students use
LEGO Education SPIKE Prime to bring science, technology, engineering, math, and coding to life in
the classroom. They use their design and coding skills to generate inventive solutions to real-world
challenges as they design and build programmable robots to address STEM problems. Encourage kids
to build 21st-century abilities through computational thinking as they programme solutions in a realworld environment using compelling physical and digital creation to have a hands-on experience with
the power of code.
Some of the benefits of LEGO Education
Students explore, apply, and improve their understanding of STEAM topics year after year. They
promote effective habits of systematic creativity, critical thinking, teamwork, and communication, as
well as increased sophistication, independence, and fluency in confronting challenges hands-on. Some
of the benefits of Lego education include
i.Students are prepared for the future by learning STEAM and 21st century skills
ii.It grows as they grow
iii.Simple to implement
LEGO Education provides individualised professional development to inspire and engage teachers as
you study, practise, and master competencies to provide creative, hands-on STEAM learning with the
greatest possible impact on student outcomes. Learn how to teach from the perspective of a student, how
to manage a classroom, and how to adopt best practises in the classroom (Talib et al., 2020). LEGO
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Education Professional Development encourages instructors to study, practise, and master competencies
so that they can help their students engage in hands-on, playful STEAM learning. Teachers participate
actively in this hands-on, individualised professional learning programme aimed at developing a strong
set of transferable instructional skills and practises that promote student achievement. Professional
development is built on a competency-based framework and includes micro-credentials as a form of
learning incentive and recognition.
CONCLUSION
Creativity, innovation, leadership, critical thinking, and problem-solving are only a few of the key soft
skills that STEAM can foster. Working on a robot stimulates students to build their engineering intuition
and emphasizes the meaningful problem-based learning through the integration and application of their
knowledge. Strategic problem-solving, computational thinking, higher order thinking, logical and
analytical reasoning: these are just a few examples of the abilities developed by educational robotics,
abilities that will be fundamental in a lot of professional areas. For the novice, LEGO education will be
the best starting point.
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ÖZET
Bulamaç akışı birçok mühendislik disiplini için önemlidir. Bu disiplinlerden biri de maden
mühendisliğidir ve bulamaç atıklarının cevher tesislerinden atık barajlarına deşarj edilebilirliğinde
pompa seçimi ve ilgili parametrelerin incelenmesi konusunda çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada
ilk olarak atıkların fiziksel özellikleri, çöken ve çökelmeyen bulamaçların akış davranışları
incelenmiştir. Çalışma kapsamında, pompa-boru sistemi ile taşınacak tesisten çıkan çamur atıkları için
farklı boru uzunluğu sabit deşarj yüksekliği ve farklı deşarj yüksekliği sabit boru uzunluğu senaryolarına
göre pompa gücü ve boru çapı hesaplanmıştır. Sonuç olarak, yüksek debinin ekstra sürtünme kayıplarına
neden olduğu ve çaptaki artışın sürtünme kayıplarını azaltacağı düşünülürse, günlük çalışma süresi 16
saat, atık deşarj debisi 52L/sn ve 1.5m/s'lik bir akış hızı olan 21,1 cm çapında bir boru seçilebilir. Ancak
kısa sürede çok miktarda boşaltılması gereken bulamacın daha güçlü pompalara ve dolayısıyla büyük
miktarda enerji tüketimine neden olacağı dikkate alınmalıdır. Ayrıca değişen yükseklik ve boru
uzunluğu koşullarına göre farklı pompa güçleri bulunmuştur. Ancak Bernoulli eşitliğinden de bilindiği
gibi yol uzunluğunun etkili olduğu sürtünmeden doğan enerji kayıpları, yükseklik farkından doğan
enerji kayıplarına nazaran oldukça düşük kalmaktadır. Mesafe artışları, aynı orandaki yükseklik
artışlarına kıyasla pompa gücü üzerinde daha az etkiye sahiptir.
Anahtar Kelimeler: atık deşarjı, pompa gücü, boru çapı.

ABSTRACT
Slurry flow is important for many engineering disciplines. One of these disciplines is mining
engineering, and studies are needed on the selection of pumps and the examination of related parameters
in the dischargeability of slurry tailings from ore plants to tailings dams. In this study, firstly, the
physical properties of tailings and the flow behavior of settled and non-settling slurries were
investigated. Within the scope of the study, the pump power and pipe diameter were calculated for the
slurry tailings from the plant to be transported by the pump-pipe system, according to the different pipe
length fixed discharge height and different discharge height fixed pipe length scenarios. As a result, if
it is considered that high flow rate causes extra friction losses and increase in diameter will reduce
friction losses, a 21.1 cm diameter pipe can be selected with a daily operating time of 16 hours, tailings
discharge flow of 52L/sec and a flow rate of 1.5m/s. However, it should be taken into account that the
slurry, which must be discharged in a large amount in a short time, will cause more powerful pumps and
thus a large amount of energy consumption. In addition, different pump powers were found according
to varying height and pipe length conditions. However, as it is known from the Bernoulli equation, the
energy losses due to friction caused by the path length are quite low compared to the energy losses due
to the height difference. Length increases have a lower effect on pump power compared to height
increases at the same rate.
Keywords: tailings discharge, pump power, pipe diameter
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GİRİŞ
Bir maden tesisinde zenginleştirme işlemleri sonucunda istenmeyen artık malzemeler oluşmaktadır. Bu
artıklar genel olarak katı ve akışkan atıklar olarak sınıflandırılabilir. Katı atıklar kısa mesafelere
konveyör sistemi ile nakledilebilirken daha uzak mesafelere kepçe-kamyon vasıtası ile
nakledilmektedir. Akışkan maden atıkları ise maddenin doğası itibari ile nakledilmesi biraz zahmetli
olmaktadır. Bu akışkan atıkları bulamaç olarak isimlendirebiliriz. Çünkü bu atıkların içlerinde su ve katı
partiküller beraber bulunmaktadır. Bulamaç maden üretim atıkları birkaç yöntem ile nakledilmektedir.
Genel olarak yerçekimi vasıtası ile veya nakledilecek atığın yüksek bir noktaya nakli gerekiyor veya
yerçekimi etkisi yeterli gelmediği durumlarda en çok pompa vasıtası ile nakledilmektedir. Bugün
endüstride en çok kullanılan yöntem bulamaç atıkların santrifüj pompa yardımı ile boru vasıtasıyla
naklidir. Bu pompa tipleri basit yapısı ve katı içerikli sıvıların nakli hususunda başarılı olması
dolayısıyla sıklıkla kullanılmaktadır [1].
Atık pompalama sistemleri karmaşıktır. Bir maden işletmesi için artığın özellikleri ve akış hızı hiçbir
zaman tek tip olmamaktadır. Bu nedenle pompalama işleminde varyasyona izin veren bir sistem
kurulmalıdır. Endüstride çok çeşitli bir şekilde uygulanan farklı pompa üreticilerinin yayınlamış olduğu
ve hesap metotları kullanılmaktadır. Bugün yüksek yoğunluklu viskoz atıkların pompa-boru sistemi ile
nakledilmesi sistemleri gelişme göstermiştir. Atık içindeki katı maddeleri su hacimleri yüksek tutularak
katı konsantrasyonlarının düşük tutulması bulamaç artığın akma stresini azaltmaktadır. Burada su artık
bulamaç içindeki katı maddeler için bir taşıyıcı görevi görmektedir [2].
Santrifüj tip pompalar kullanılarak atık pompalama artık bulamaç taşımacılığında kullanılan en yaygın
sistemdir. Santrifüj pompalar yapıları itibariyle içeriğinde katı partikülleri bulunduran sıvıları
pompalamak için uygundur. Endüstride bulamaç atıkları pompalamada kullanılan santrifüj pompalar,
su pompalamak için kullanılan pompalara göre daha dayanıklı ve büyük üretilmektedir. Bulamaç
atıkların normalde ilk aşamada bulamacın katı konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak akma gerilimi
tarafından belirlenen bir sınıra kadar santrifüj pompalar ile pompalanabilir. Ancak artık bulamaçlar
macun kıvamına gelmeye başlayıp viskozitesi artınca bu atıklar için pozitif deplasmanlı pompalar
gerekecektir. Bu işlem tipik olarak pistonlu pompalar vasıtası ile yapılabilir. Çok düşük tonajlı sistemler
için peristaltik pompalar kullanılabilir [3].
Atık pompalama sistemlerinin tasarımında ilk olarak bilinmesi gereken atığın hangi özellikte olduğu
yani bulamaç Newton tipi bir akışkan mı yoksa Newton tipi olmayan bir akışkan kategorisinde mi
olduğudur. Dolayısıyla bu çalışmada ilk olarak akışkan artıkların fiziksel özellikleri, çöken ve çökmeyen
bulamaçların akış davranışı Tüylü (2016) ve Başçetin&Adıgüzel (2019) çalışmaları incelenerek
araştırılmıştır [4,5]. Daha sonra ise kısa ve orta olarak kabul edilebilecek mesafelere farklı uzunluk sabit
yükseklik ve farklı yükseklik sabit boru uzunluğu senaryolarına göre zenginleştirme tesisinden çıkan
bulamaç atıkların pompa-boru sistemi ile nakledilebilmesi için gerekli olan güç ve boru çapı
hesaplamaları yapılmıştır.
MALZEME VE YÖNTEM
Bu çalışmada, Marmara Bölgesi içinde Balıkesir il merkezinin 49 km kuzeybatısındaki bir KurşunÇinko yeraltı madeni çalışma sahası olarak belirlenmiştir. Tesiste yeraltından çıkarılan tüvanan cevherin
zenginleştirme süreci ise kırma, öğütme ve flotasyon işlemlerini içermektedir. Zenginleştirme tesisine
günlük olarak beslenen ~3.900 t cevherden ~400 t konsantre elde edilmektedir. Geriye kalan ~3.500 t
atık malzemesi (PKO: ~%20) atık barajına boşaltılmaktadır. D50 partikül boyutu 38 mikrondur [4,5].
İlk durumda sabit boru hattı uzunluğu ve farklı yükseklik durumları değerlendirilmiştir. Şekil 1’de
görüldüğü üzere A, B ve C ile betimlenen konumlarda bulunan atık barajları aynı boru uzunluğu ve
farklı kot değerlerinde bulunmaktadır. Buradaki kot değerleri atık deşarj noktalarının yüksekliklerini
belirtmektedir. A barajı 10m yükseklikte, B barajı 30m yükseklikte ve C barajı 20m yükseklikte olup
boru uzunluğu sabit ve 120m alınmıştır.
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Şekil 1. Tesisten çıkan atığın deşarj edilebileceği yerlerin temsili görseli
İkinci durumda ise sabit yükseklik ve farklı boru uzunluklarına göre değerlendirme yapılmıştır. Şekil
2’de görüldüğü üzere D, E ve F ile betimlenen konumlarda bulunan atık barajları 20m’de aynı
yükseklikte olup farklı mesafededirler. Burada D barajı tesise 300m, E barajı tesise 100m ve F barajı
tesise 200m mesafede bulunmaktadırlar.

Şekil 2. Tesisten çıkan atığın deşarj edilebileceği yerlerin temsili görseli
Boru Çapının Belirlenmesi
Tesisten alınan verilere göre partikül d50 boyutu 38 mikrondur. Partikül boyutu bulamacın çökelen veya
çökelmeyen bir bulamaç türüne göre ayırmamızı sağlamaktadır. Bu partikül boyutu oldukça ufak
olmakla beraber atık bulamacı çökmeyen olarak sınıflayabiliriz [6]. Tesisten alınan diğer bir veriye göre
PKO %20 max olduğundan dolayı atık bu konsantrasyonlarda Newton tipi bir akış davranışı
sergileyecektir. Bundan dolayı atığı türbülanslı akış koşulları altında Newton tipi çökmeyen bulamaç
türüne uygun olarak pompalamamız gerekmektedir. Addie (1990) çalışmasına göre pompa çıkış borusu
akış hızları için 1.2m/s ile 2.2m/s aralığında bir değer alınabilir. Kritik çökme hızı bulamacın çökmeyen
atık kategorisine girdiğinden dolayı hesaplanmasına gerek yoktur. Boru çapı denklem 1 ile bulunacaktır.
Ancak burada VL limit çökme hızı değil akış hızıdır.
Q=A.VL

(1)

Pompa Gücünün Belirlenmesi
Denklem 2’deki ifade ile pompa gücü hesaplanabilir. Q tesisten çıkan atık debisi olmakla birlikte gücü
hesaplamak için pompa yükü ve bulamaç yoğunluğunun bilinmesi gereklidir. Çoğu santrifüj pompa için
verim değeri %75 alınabilir [7]. Günlük atık 16 saat içinde deşarj edilebilecek ve akış hızı 1.5 m/s
alınarak gereken hesaplar yapılacaktır.
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Basma yükü bulunan pompanın miline verilmesi gereken güç şu ifade ile bulunur [8];
𝑃=

𝜌⋅𝐻⋅𝑄⋅𝑔

(2)

𝜂

Burada;
𝜌

: Akışkan yoğunluğu (kg/m3)

H

: Toplam yük (m)

Q

: Debi (m3/sn)

g

: Yerçekimi ivmesi (m/s2)

𝜂

: Pompa verimi

Santrifüj pompalarda pompa miline dönme enerjisi aktaran motor genellikle elektrik motorlarıdır.
Aktarım sırasında bazı enerji kayıpları meydana geldiğinden dolayı Denklem 2’deki ifadede bulunan
pompa gücü endüstride bir rezerv katsayısı ile hesaplanır. 7.5 kW dan küçük ise 1.2, 7.5-37 arası ise
1.15, daha büyükse 1.1 ile çarpılabilir [7].
Bulamacın yani pülpün yoğunluğu deneysel olarak veya Denklem 3 yardımı ile bulunabilir [6];
𝜌𝑝 = 𝜌𝐿 ⋅

1−𝐶𝑣

(3)

1−𝐶𝑤

Burada;
𝜌𝑝 = Pülp yoğunluğu (kg/m3)
𝜌𝐿 = Sıvı(su) yoğunluğu (kg/m3)
Cv = Hacimsel katı konsantrasyonu (%)
Cw = Ağırlık katı konsantrasyonu (%)
Pompa basma yükünü bulmak için Denklem 4 kullanılır [8];
𝐻𝑃 = (𝑧2 − 𝑧1 ) + 𝐻𝑘

(4)

Burada;
Hk

: Sistem yük kaybı(sürtünme, lokal kayıplar) (m)

Hp

: Pompanın akışkana metre cinsinden vermesi gereken faydalı yük

Sistemdeki kayıplar lokal ve sürekli boru kayıplarından oluşmaktadır. Lokal kayıplar boru hattında
bulunan vana, dirsek vb. armatürlerden kaynaklanır. Sistemde borunun düz olduğu ve vana vb.
unsurların yarattığı kaybında minimal olduğu düşünülürse hesaba dahil edilmeyebilir. Bundan dolayı
lokal kayıplar göz önüne alınmayacaktır.
Sürtünme kaybı Denklem 5 ile hesaplanacaktır [6, 9-11].
𝛥𝑝𝑓
𝐿

=

𝑓𝑚 ⋅𝜌𝑚 ⋅𝑣 2
2𝐷

(5)

Burada;
v

: Akış hızı (m/s)
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: Boru uzunluğu (m)

L

𝜌𝑚 : Bulamaç yoğunluk (kg/m3)
fm

: Friksiyon katsayısı

D

: Boru çap (m)

𝛥𝑝𝑓

: Basınç sürtünme gradyanı. Bu ifade metre başına boruda oluşacak basınç azalmasını ifade
etmekle beraber, ifadedeki L değeri her iki tarafta çarpan olarak bulunursa ifade basınç kaybı cinsinden
tüm boruyu hesaplamamızı sağlar. Metre cinsinden bir kaybı ifade etmek için gerekli düzenlemeler
yapılır.
𝐿

Sürtünme katsayısı f değeri pseudo bulamaçlar için Colebrook eşitliği ile bulunacaktır [6, 9-11].
1
√𝑓

= −2𝑙𝑜𝑔 (

ⅇ
3.7𝐷

+

2,51
Re √𝑓

)

(6)

İfadedeki Reynold sayısı Denklem 7’deki bulamaç için düzenlenen ifade ile bulunacaktır [6, 9-11].
𝑅𝑒 𝑚 =

𝑣⋅𝐷⋅𝜌𝑚

(7)

𝜇𝑚

İfadede bulunan bulamaç dinamik viskozite 𝜇𝑚 değeri laboratuvar koşullarında veya mümkün değilse
Denklem 8 ile bulunacaktır [9-11];
µp= µL.(1+2.5Cv+10.05Cv2+0.00273.e16.6.Cv)
µL

: Su viskozitesi (Pa.s)

Cv

: Katı hacimsel konsantrasyonu %

(8)

Bu ifadedeki Cv, Denklem 9 ile hesaplanacaktır.
𝐶𝑉 =

𝜌𝐿 ⋅𝐶𝑤
𝜌𝑠 −(𝜌𝑠 −𝜌𝐿 )⋅𝐶𝑤

.

(9)

BULGULAR
Farklı Pompa Çalışma Süresi ve Atık Debisine Göre Boru Çapının Değişimi
Senaryo A: Boru çapını etkileyen unsurlar tesisten çıkan atık debisi ve akış hızıdır. Tesisten çıkan atık
debisi; 3022m3/gün = 0.035m3/sn = 35L/s dir. Atık günde 16 saat çalışacak bir pompa ile deşarj edilmek
istendiği takdirde; deşarj edilmesi gereken atık debisi 52L/sn olmaktadır. Akış hızı 1.5 m/s iken boru
çapı 21.1cm, akış hızı 1.8m/s iken boru çapı 19.2cm ve akış hızı 2.1m/s iken boru çapı 17.8 cm
olmaktadır (Şekil 3).
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Şekil 3. Senaryo A’da boru çapının akış hızına göre değişimi
Senaryo B: Atık günde 20 saat çalışacak bir pompa ile deşarj edilmek istendiği takdirde; deşarj edilmesi
gereken atık debisi 42L/sn olmaktadır. Akış hızı 1.5 m/s iken boru çapı 18.8cm, akış hızı 1.8 m/s iken
boru çapı 17.2cm ve akış hızı 2.1 m/s iken boru çapı 15.9cm olmaktadır (Şekil 4).

Şekil 4. Senaryo B’de boru çapının akış hızına göre değişimi
Senaryo C: Atık günde 24 saat çalışacak bir pompa ile deşarj edilmek istendiği takdirde; deşarj edilmesi
gereken atık debisi 35L/sn olmaktadır. Akış hızı 1.5 m/s iken boru çapı 17.2cm, akış hızı 1.8 m/s iken
boru çapı 15.7cm ve akış hızı 2.1 m/s iken boru çapı 14.5cm olmaktadır (Şekil 5).

FULL TEXTS BOOK

168

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Şekil 5. Senaryo C’de boru çapının akış hızına göre değişimi
Pompanın günde 24 saat kesintisiz çalışamayacağı düşünüldüğü takdirde, günlük 16 veya 20 saat
çalışma süreleri idealdir. Atık çökmeyen bir bulamaç türünden olduğundan akış hızının yüksek
olmasının ekstra sürtünme kayıplarına sebebiyet vermesi ve çap artışının sürtünme kayıplarını azaltacağı
akılda tutulursa günlük 16 saat çalışma süresi, 52L/sn atık basma debili ve 1.5m/s akış hızı ile elde edilen
21.1 cm çaplı bir boru seçilebilir. Ancak kısa sürelerde fazla miktarda deşarj edilmesi gereken bulamaç
daha güçlü pompalara ve dolayısıyla elektrik sarfiyatı ve fazla miktarda enerji harcamalarına sebebiyet
vereceği de akılda tutulmalıdır.
Farklı Kot ve Boru Uzunluklarına Göre Pompa Gücü Değişimi
Pompa gücü ifadesinde gerekli hesaplamaları yapmak için bulunan parametre bulguları;
Atığın Dinamik Viskozitesi

: 1.1x10-3 Pa.s

Suyun Dinamik Viskozitesi (25oC)

: 8.9x10-4 Pa.s

Bulamacın Akış Hızı

: 1.5 m/s

Rem

: 333763 –

Boru Çap

: 211 mm

Bulamaç Yoğunluk

: 1160 kg/m3

Hacimsel Konsantrasyon

: %7,3

Ağırlık Konsantrasyon

: %20

Boru İç Cidar Pürüzlüğü

: 0.1mm

Friksiyon Faktörü

: 0.018 –

Bulamaç Debisi

: 52lt/sn

Pompa Verimi

: %75 (Santrifüj tek pompa)
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Tablo 1. Kot değişimine göre pompa gücü değişimi
Boru Uzunluğu (m)
120
120
120

Kot Farkı (m)
10
20
30

Pompa Gücü (kW)
10.1
19.2
28.3

Tablo 2. Boru uzunluğuna göre pompa gücü değişimi
Boru Uzunluğu (m)
100
200
300

Kot Farkı (m)
20
20
20

Pompa Gücü (kW)
19.1
19.9
20.8

Tablo 1 ve 2’den de görüldüğü gibi değişen yükseklik ve değişen boru uzunluğu durumlarına göre farklı
pompa güçleri bulunmuştur. Çalışma sahasında belirtildiği atık barajlarının kurulabileceği yerler
tablodaki gibi değişen durumlara göre hesaplanan pompa güçlerine göre seçilebilir. Ancak Bernoulli
eşitliğinden de bilindiği gibi yol uzunluğunun etkili olduğu sürtünmeden doğan enerji kayıpları
yükseklikten farkından doğan enerji kayıplarına nazaran oldukça düşük kalmaktadır. Uzunluk artışları
aynı oranda yükseklik artışlarına göre pompa gücüne etkisi düşüktür.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çöken bulamaçların pompa-boru vasıtası ile nakli hususunda problemi yaratan unsur katının boru
cidarında birikmesi olmaktadır. Yapılan çalışmaların çoğu partiküllerin çökmeden taşınmasını
sağlamaya yönelik olduğunu söylemek mümkündür. Bu bakımdan bir mühendisin partikül d50 boyutu
ve d85 partikül boyutu ve katı ile ilgili tonaj bilgileri mevcut olduğu takdirde belli bir yanılma payı ile
gereken pompa-boru hattını tasarlayabilecektir. Çökmeyen bulamaçlar ile ilgili ise ana problem
bulamacın Newton veya Newton tipi olmayan akışkan kategorisine girip girmediği oluşturmaktadır. Hat
uzunluğu ile akışkan içindeki partikül çapı kolloidal mertebede olmadığı sürece çökelme oluşacaktır.
Çökmeyen bulamaçlarda mühendisin sahada karşılaşabileceği diğer bir zorluk akışkanın muhtevasından
kaynaklanan viskozite, kıvam durumu, kritik akma gerilmesi gibi bazı parametrelerin yoğun laboratuvar
çalışmaları ile ölçülmesi gerekliliğidir.
Sonuç olarak akışkan içindeki katı konsantreleri düşük tutularak akışkan sudan biraz daha viskoz bir
Newton sıvısı olarak düşünülerek hesaplamalar yapılabilir. Nitekim maden atık deşarjında %20 PKO
oranını geçmeyecek şekilde tasarlanan atık barajı deşarj sistemleri buna yorulabilir. Bu bakımdan sistem
tasarımında bulamaç içindeki katı konsantresi sulandırılarak akışkan nakli kolaylaştırılabilir. Boru çapı
ve pompa güçleri çalışmadan da görüldüğü üzere birçok değişkenlik arz etmektedir. Tesis pompayı
hangi süre ile çalıştırabileceği de hesaba katılmalıdır. Bulgular kısmında boru çapları hesabı belli bir
akış hızını seçmeyi gerektirmekte ve seçilen çap ve akış hızları da ikinci kısımda hesaplanan pompa
gücünün bulunmasına dair parametreleri etkilemektedir. Pompanın verimi ve tesisin kaç tane pompa
alma imkânı olduğu ayrı bir durumdur. Dolayısıyla herbir saha ait farklı özellikler ya da değişkenlik
gösteren parametreler dikkate alınarak en az maliyetle ve en etkin pompalama sistemine izin veren
optimuma yakın bir pompa seçimi ve boru çapı hesabı yapılabilmektedir.
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İRİ MERMER TOZU ARTIKLARININ BETONDA KULLANIMIN ARAŞTIRILMASI
THE INVESTIGATION OF COARSE MARBLE TAILINGS IN USE OF CONCRETE
Uluç Reis Yavaş 1, Hasan Eker2* , Serkan Tüylü1, Deniz Adıgüzel1
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Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey
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ÖZET
Madencilik sektöründe çok fazla miktarlarda mermer toz atıkları oluşmaktadır. Madencilik sektörü
açısından bu atıkların çevresel etkileri, bertarafı ve depolama konularında sorunlar oluşturmaktadır. Bu
kapsamda, beton üretiminde agrega yerine mermer atıklarının kullanımı araştırılmıştır. Bu konuda çok
fazla çalışmanın literatürde olmadığı görülmüştür. Bu nedenle bu çalışmada, 10 mm ve üstü tane
boyutuna sahip mermer atıkları standart kum yerine 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 75% ve 100%
oranlarında ikame edilerek harç karışımları hazırlanmıştır. Ayrıca, mermer atık malzemesinin ilave
edilmediği sadece 1350 g standart kumun olduğu kontrol numunesi de dökülmüştür. TS EN 196-1
standartına göre 40x40x160 mm3 ölçülerinde ve her bir karışım oranı için en az 3 adet numune
üretilmiştir. Tüm karışımlarda 225 g su ve 450 gr CEM I 42.5 R tipi Portland çimentosu kullanılmıştır.
Harç karışımları 24 saat sonra kalıplardan çıkarılmış ve deney gününe kadar 20±2 ºC'de suda
bekletilmiştir. Daha sonra hazırlanan bu beton numunelerinin mekanik özelliklerinden olan eğilme ve
basınç dayanımları incelenmiştir. Bu kapsamda 28 günlük sertleşmiş harç numunelerine TS EN 196-1
standardına göre eğilme ve basınç dayanımı testleri yapılmıştır. Elde edilen basınç dayanımı sonuçlarına
göre, %75 iri taneli mermer tozu ikameli numunelerde %13,5 daha iyi dayanım sağladığı, eğilme
dayanımlarında ise kontrol numunesine benzer dayanım değerleri aldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: atık, basınç dayanımı, eğilme dayanımı, mermer, beton.
ABSTRACT
There are a lot of dust of marble tailings in the mining industry. In terms of the mining industry, the
environmental impact of these tailings is a problem with disposal and storage. In this context, the use of
marble tailings instead of aggregate was investigated in the production of concrete. It has been seen that
there is not much work in the literature. Therefore, in this study, mortar mixtures were prepared by
substituting marble tailings with a grain size of 10 mm and above at 5%, 10%, 20%, 30%, 50%, 75%
and 100% instead of standard sand. In addition, the control sample with only 1350 g of standard sand
has been poured where the marble tailings material is not added. According to TS EN 196-1 standard,
at least 3 samples are produced in 40x40x160 mm3 and for each mixture ratio. All mixtures use 225 g
water and 450 g CEM I 42.5 R type Portland cement. The mortar mixtures were removed from the mold
after 24 hours and kept in water at 20 ± 2 ºC until the day of the experiment. The flexural and
compressive strength of these concrete samples prepared later were analyzed from the mechanical
properties. In this context, 28-day hardened mortar samples were tested for compressive strength and
flexural strength according to TS EN 196-1 standard. According to the results of the compressive
strength obtained, it was found that it provides 13.5% better compressive in 75% coarse marble-based
samples and in the flexural strength, it was observed that the control sample was receiving values similar
its strength.
Keywords: tailings, compressive strength, flexural strength, marble, concrete.
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GİRİŞ
Dünya çapında ham ve yarı işlenmiş mermer ürünleri ihracatında Türkiye ilk sıralarda yer almaktadır.
1985 maden kanunu kapsamında mermer doğal taş kapsamına alınmıştır ve Türkiye ekonomisi içinde
önemli bir yere sahip olmuştur. Türkiye’de 3,872 milyar m3 işletilebilir mermer rezervi bulunduğu
tahmin edilmektedir. Yaklaşık 1,6 milyar ton civarındaki görünür rezervi ile dünya ihtiyacını bugünkü
hızı ile 80 yıl karşılayacak potansiyele sahiptir [1]. Türkiye’de yıllık 7 milyon ton mermer üretimi
gerçekleşmektedir. Bu durumda mermer atıklarının miktarı milyon tonlarla ifade edilmektedir. Blok
mermer üretimi esnasında yarı yarıya atık oluşmaktadır. Plaka kesimi esnasında ise en az %15-50
oranında toz olarak atık oluşmaktadır. Bu atıklar çevreyle uyumlu yönetilmez ve geri kazanılmazsa
çevre kirliliğine neden olmaktadır. Mermer ocaklarından çıkarılan mermer bloklarının yaklaşık %50'ye
yakın bir oranı atık olarak açığa çıkmaktadır. Mermer blokları ve plakalardan mermer üretimi esnasında
ciddi miktarda mermer tozu, mermer çamuru ve katı atık oluşmaktadır. Özellikli kuru havalarda ve
rüzgârlı günlerde mermer tesislerinin çevresinde ciddi toz kirliliği oluşur. Toz kirliliği çevredeki bitki
ve ağaç örtüsüne ciddi zararlar verir. Ayrıca, plaka mermer üretimi esnasında gerekli önlemleri almayan
tesisler ciddi gürültü kirliliği oluşturmaktadır. Mermer işleme tesislerinde oluşan atıklar, çamurlar ve
tozlar tehlikeli atık değildir ve tekniğine uygun yönetilir ve işletilirse önemli bir alternatif hammaddedir.
Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık %80 oranında değerlendirilen bu atıkların
ülkemizdeki değerlendirme oranı ise sadece %20'dir [1].
Mermer, maden proses ve endüstriyel atıklarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak değişik araştırmacılar
tarafından farklı çalışmalar yapılmıştır. Ulaşılabilen kaynaklara göre literatürdeki konu ile ilgili
çalışmalar şöyledir: ince mermer atıklarının betonda kullanımı araştırılmıştır. İnce mermer atıkları TS
EN 196-1 standardına göre 0%, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75 ve 100 oranlarda beton bloklar üretilmiş kontrol
grubu olarak CEN Standart Kumundan beton bloklar üretilmiştir. Bağlayıcı olarak CEM I 42.5 R tipi
Portland çimentosu kullanılmıştır. Eğilme ve basma deneyleri sonucunda ince mermer atık oranı 40%
olan numuneler kontrol numunelerinde daha iyi dayanım göstermiştir [2].Diğer bir çalışmada ise
mermer atıklarının (havuz çökeltisi) beton karışımı içerisinde ince malzeme olarak kullanılması
durumunda beton basınç dayanımına etkisi araştırılmıştır. Mermer işleme fabrikalarında imalat sonrası
önemli miktarda mermer atıkları adı verilen havuz çökeltileri (mermer tozu) oluşmaktadır. Tüm bu
çalışmalara rağmen endüstriyel uygulamaların yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir. Ayrıca mevcut
işletmelerde atık sorunu halen devam etmektedir. Bu amaçla, atık malzemelerin inşaat sektöründe
yeniden değerlendirilmesi amacıyla iri taneli mermer tozu artıkları beton agregası olarak
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu çalışmada, üretilen beton karışımlarında ince malzeme olarak kumun
yanında ağırlık olarak %0, %10. %15 ve %20 oranlarında mermer tozu katılmıştır. Maksimum agrega
tane çapı 16 mm. ve su/çimento oranı 0,65 olarak seçilen karışımlarda çimento dozajı 300 ve 350 kg
olmak üzere toplam 3’ü silindir 3’ü küp olmaz üzere 6 tane beton üretilmiştir. Üretilen mermer tozu
katkılı beton numuneler üzerinde basınç ve ultra ses hızı yapılmıştır. Sonuçlar normal beton değerleriyle
karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre mermer tozunun belirli oranlarda karışıma katılması beton
özelliklerine olumlu bir etki yaptığı gözlenmiştir [3]. Ceylan ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada
mermer üretiminde açığa çıkan iri mermer atıklarının beton agregası olarak kullanılabilirliği
incelenmiştir. Mermer atık parçaları kontrol grubu kırmataş agregası ile TS 802 standartına göre beton
üretimi yapılmıştır. Çalışma Isparta ili ve çevresindeki mermer fabrikalarından çıkan mermer atık
karışımından oluşan kırılmış agregalar kullanılmıştır. Kontrol grubu olarak da aynı bölgeden gelen
kırmataş agregaları kullanılmıştır. Bağlayıcı olarak CEM I 42.5 tipi portland çimentosu kullanılmıştır.
Beton karışım suyu için kampüs şebeke suyu ve akışkanlaştırıcı katkı olarak chryso-fluid HP 2124
kullanılmıştır. Çalışmalar kapsamında agrega deneylerinden elek analizi, Los Angeles aşınma deneyi,
birim hacim ağırlık deneyi, donma-çözünme deneyi, özgül ağırlık, tane yoğunluğu ve su emme deneyleri
uygulanmıştır. Yapılan deneydeki bulgulara göre olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Her iki agregadan
çıkan değerler birbirlerine çok yakın olduğundan mermer atıklarının agrega olarak kullanılabildiğini
göstermiştir [4]. Demir ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada ana hammadde olarak mermer tozu
ve katkı olarak diyatomit kullanılmıştır. Bağlayıcı olarak ise CEM I 42.5 R tipi portland çimentosu,
sönmemiş kireç, ham alçı, genleştirici katkı olarak alüminyum tozu kullanılmıştır. Çalışmada ana
malzeme olarak kullanılan mermer tozu 100 µm’nin altında elenerek kullanılmıştır. Çimento, sönmemiş
kireç, ham alçı, ve metalik alüminyum tozu sırasıyla miksere konularak homojen ve sulu kıvamda harç
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elde edilmiştir. Kabarma ve hidratasyon sonucu sonrasında örnekler 10x10x10 cm küp numuneler olarak
biçimlendirilip ve otoklav işlemi uygulanmıştır. Basınç mukavemeti değerleri 1.05 ile 2.25 MPa olarak
değişmektedir. Örneklerin birim ağırlık ve basınç mukavemeti değerleri Standart değerlere uyum
sağlamaktadır. Mermer üretiminde önemli oranda ortaya çıkan mermer tozlarının gazbeton üretiminde
kullanılarak hem hammadde olarak kullanımı hem de doğal çevrenin korunmasına katkı sağlanacaktır
[5]. Ayrıca toz mermer atıklarının hava kirliliğinin önlenmesinde kullanılabilirliği ve farklı endüstri
dallarında kullanımı ile ilgili çalışması mevcuttur [6]. Topçu ve Canbaz (2001; endüstriyel bir atık olan
uçucu külün betonda bağlayıcı malzeme olarak kullanımının özeliklere etkisi araştırılmıştır. PKÇ/B
32.5R çimentosu kullanılarak beton numuneleri üretilmiştir. Numuneler 300, 350, 400 kg/m3 dozaj ve
bu dozajların her biri için çimento yerine %20 ve %40 oranında uçucu kül katılarak elde edilmiştir. 7,
28 ve 60 gün sonunda yapılan testler sonucunda çimento yerine uçucu kül kullanılması basınç
dayanımında azalmaya sebep olmuştur [7]. Bayer vd. (2018) çalışmada; agrega yerine granül haldeki
çinko madeni cürufu (5-15mm ve 0-5mm) kullanılmıştır. 15x15x15 cm3 boyutlarında ki numuneler 7.
14, 28 gün olgunlaştırılmış ve eğilme ve basma deneyleri yapılmıştır. Deneyler sonucunda standartlara
eşdeğer dayanımlı ve daha hafif beton numuneleri elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda çinko madeni
cürufunun beton üretiminde kullanılabilirliği gözlemlenmiştir [8]. Daha önce yapılan çalışmalardan da
görüldüğü üzere mermer, maden proses ve endüstriyel atıkları ile ilgili yapılan çalışmaların çoğu toz
atıkların beton sektöründe kullanımı ile ilgilidir. Bu çalışmada agregaların tamamı iri mermer
atıklarından oluşmaktadır.
YÖNTEM
Blok mermer üretimi esnasında yarı yarıya atık oluşmaktadır. Plaka kesimi esnasında ise en az %15-50
oranında toz olarak atık oluşmaktadır. Ebatları küçültme işleminde ise parça mermer kırıkları ortaya
çıkmaktadır. Bu parça mermerlerin blok mermerin %15-25 oranında olduğu ifade edilmektedir [1].
Mermer kırıntıları tesis çevresinde gelişi güzel yerlere atılmaktadır. Bu durum mermer tesislerinin
çevresinde hoş olmayan bir görüntü ve risk oluşturmaktadır.

Şekil 1. İri Taneli Mermer Tozu Artığı.
Bu çalışmada kullanılan mermer artığı Dostlar Mermercilik San. ve Tic. Ltd. Şirketi’nin Marmara
Adası’nın Saraylar Beldesi’ndeki Marmara Mermeri Üretimi yapan ocağından temin edilmiştir. Tane
boyutu 0.35-10 mm arasındadır. İri Taneli Mermer Tozu Şekil 1’de verilmiştir.
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Şekil 2. Deney Akım Şeması; Harç (a), Harcın kalıba yerleştirilmesi (b), Sökümü (c), Küre bırakılması
(d), Eğilme ve Basma Dayanımı Deneylerinin Yapılması (e).
Çalışma kapsamında, standart kum yerine ağırlıkça % 5, 10, 20, 30, 40, 50, 75 ve 100 oranlarında iri
taneli mermer artığı kullanılarak su/bağlayıcı oranı 0.5 olan 9 farklı harç karışımları hazırlanmıştır (Şekil
2). Ayrıca, mermer atık malzemesinin katılmadığı sadece 1350 g standart kumun olduğu kontrol
numunesi de dökülmüştür. 40x40x160 mm3 (TS EN 196-1, 2016) ölçülerinde 27 adet numune
üretilmiştir. Tüm karışımlarda 225 g su, 450 g CEM I 42.5 R tipi Portland çimentosu ve süper
akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. Harç karışımındaki malzeme miktarları Tablo 1'de sunulmuştur.
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Tablo 1. Karışımdaki Malzeme Miktarları
Numuneler
Kontrol
%5 Mermer (iri)
%10 Mermer (iri)
%20 Mermer (iri)
%30 Mermer (iri)
%40 Mermer (iri)
%50 Mermer (iri)
%75 Mermer (iri)
%100 Mermer (iri)

Atık (g)
0
67.5
135
270
405
540
675
1012.5
1350

Agrega(g)
1350
1282.5
1215
1080
945
810
675
337.5
0

Harç karışımları 24 saat sonra kalıplardan çıkarılmış ve deney gününe kadar 20±2 ºC'de suda
bekletilmiştir. Daha sonra; 28 günlük sertleşmiş harç numunelerine eğilme ve basınç dayanımı testleri
(TS EN 196-1, 2016) yapılmıştır.

BULGULAR

Eğilme Dayanımı Ort. (MPa)

TS EN 196-1 standardına göre yapılan mermer atığı ikameli numunelerin eğilme ve basma deney
sonuçları Şekil 3 ve Şekil 4’te verilmiştir.
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
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30

40

50

75

100

Artık Oranı

Şekil 3. Eğilme Dayanımı Sonuçları
Şekil 3’te görüldüğü üzere iri taneli mermer tozu kullanılan numuneler standart kum kullanılan kontrol
numuneleri ile karşılaştırıldığında iri taneli mermer tozu numuneleri genel olarak kontrol numunelerine
yakın eğilme dayanımı gösterirken %75 oranlı numune 13.5 MPa ile kontrol numunesinden daha iyi
eğilme dayanımına sahip olmuştur.
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Basma Dayanımı Ort.(MPa)
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Artık Oranı

Şekil 4 Basma Dayanımı Sonuçları
Şekil 4’te görüldüğü üzere; iri taneli mermer tozu kullanılan numuneler, sadece standart kum kullanılan
kontrol numuneleri ile karşılaştırıldığında %30 oranına isahip iri taneli mermer tozu numuneleri daha
fazla basma dayanımı göstermiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada mermer ocakları ve fabrikalarında ortaya çıkan iri taneli mermer tozu atıklarının beton
üretiminde agrega yerine kullanılabilirliği araştırılmıştır. Dostlar Mermerciliğin Marmara Adasındaki
mermer ocağından ve fabrikadan alınan iri taneli mermer tozu %5, %10, %20, %30, %40, %50, %75 ve
%100 oranlarında olmak üzere agrega olarak kullanılmıştır. Hazırlanan beton numuneleri üzerinde
eğilme ve basma dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir.
Basma deneyi sonuçlarına göre agrega yerine iri taneli mermer tozu kullanılan numuneler daha fazla
basma dayanımı göstermiştir. En iyi basma dayanımı oranı %75’tir. Bu oranla hazırlanan numuneler
kontrol numunelerine göre %17,5 daha iyi dayanım göstermişlerdir. Eğilme dayanımı deneylerinde ise
bütün iri taneli mermer tozu numunelerinin genel olarak kontrol numunelerine yakın eğilme dayanımı
gösterdiği ve yine %75 orana sahip numunenin 13.5 MPa ile kontrol numunesinden daha iyi eğilme
dayanımı gösterdiği gözlemlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda beton üretiminde standart kum yerine
iri taneli mermer tozu artığının kullanılabileceği ortaya konulmuştur.
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ÖZET
Dünya genelinde son birkaç yıldır zorlu bir sürece girilmiştir. Çin’de başlayan Covid-19 salgının diğer
ülkelere yayılması sonucunda her ülke ekonomik şartlarını da göz önünde bulundurarak salgınla
mücadele etme politikaları oluşturmuşlardır. Özellikle ülkeler sağlık alanında reformlar yapmışlardır.
Hastanelerdeki yatak ve sağlık çalışanı sayısında artışa ve mesai saatlerinde uzamaya gitmişlerdir.
Salgınların meydana geldiği ülkelerde farklı ölüm sayılarının olmasının arkasında ülkelerdeki sağlık
sistemleri, ülkelerin sağlığa ayrılan bütçeleri ve bu sağlık olanaklarından yararlananların oranı gibi
değişkenler sayılabilir.Çalışmada amaç, Türkiye, İngiltere, Almanya, Küba ve ABD’nin pandemi
verilerini karşılaştırılarak ülkelerin sağlık politikalarının araştırılmasıdır. Çalışmada kullanılan yöntem
2019-2022 yıllarını içeren tanımlayıcı bir çalışma olarak düzenlendi. Çalışmanın evrenini dünya
üzerinde Covid-19 salgınını atlatan ülkeler ve örneklem grubunu da Türkiye,ABD, İngiltere, Almanya
ve Küba sağlık sistemleri ve bu ülkelerin Covid-19 politikaları oluşturmaktadır. Belirlenen bu örneklem
grubu literatür taraması ile tanımlanmıştır. ABD, İngiltere, Almanya, Türkiye ve Küba ülkelerinin
güncel açıklamış oldukları pandemi sürecindeki politikalar ve sağlık sistemlerinin büyüklükleri
kıyaslanarak elde edilen veriler tablolar halinde hazırlanmış ve ikincil veri toplama araçları
kullanılmıştır. Araştırma sonucundaki bulgular; COVID-19 örneklem grubu toplam vaka oranları:
Türkiye’de (%3.57), ABD’de (%1,91), İngiltere’de (%5,6), Almanya’da (%5.43), Küba’da (%0.26),
COVID-19 toplam örneklem grubu ölüm oranları: Türkiye’de (%0,65), ABD’de (%1.23), İngiltere’de
(%0,78), Almanya’da (%0.58), Küba’da (%0,77), COVID-19 örneklem grubu toplam aşı oranları:
Türkiye’de (%67,46), ABD’de (%61,9), İngiltere’de (%71,38), Almanya’da (%65,61), Küba’da
(%80,9) dır. Belirtilen bu oranlar 06.04.2022 tarihine dek olan toplam veriler olup son 3 yıla aittirler.
Elde edilen bu veriler sonucunda COVID-19 salgınında Türkiye’de ölüm oranları Avrupa ve
Amerika’yla karşılaştırıldığında daha düşüktür. Çalışma içerisinde örneklem grubu olarak ele alınan
Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya ve Küba’daki Covid-19 vaka sayılarının; nüfus, toplam ölüm sayısı,
toplam test sayısı, toplam aşılama ile doğrudan orantılı, ülke genelinde kişi başına ayrılan sağlık
harcamaları, mortalite oranları ve GSYİH oranları ile ters orantılar olduğu tespit edilmiştir. Böylece
ülkelerdeki salgınla baş etme politikalarının COVID-19’un gidişatı ile ilişkili olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Ölüm oranları, Sağlık harcamaları, Türkiye, ABD, İngiltere, Almanya,
Küba.

ABSTRACT
In the last few years, a difficult process has been entered across the world. As a result of the spread of
the Covid-19 epidemic, which started in China, to other countries, each country has created policies to
combat the epidemic, considering their economic conditions. Countries have made reforms in the field
of health. The number of beds and health workers in hospitals has increased and the working hours have
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been extended. Behind the different death numbers in the epidemic’s occurred countries are the variables
such as the health systems in the countries, the budgets of the countries for health and the rate of people
benefiting from these health opportunities can be counted.The aim of the study is to investigate the
health policies of the countries by comparing the pandemic data of Turkey, England, Germany, Cuba,
and the USA. The method used in the study was organized as a descriptive study covering the years
2019-2022. The universe of the study consists of countries that survived the Covid-19 epidemic in the
world and the sample group consists of Turkey, USA, England, Germany and Cuba health systems and
the Covid-19 policies of these countries so that the research can be easily examined. This determined
sample group was defined by literature review. The data obtained by comparing the policies and health
systems of the USA, England, Germany, Turkey and Cuba countries during the pandemic process and
the sizes of the health systems were prepared in tables and secondary data collection tools were used.
Findings as a result of the research; COVID-19 sample group total case rates: in Turkey (3.57%), USA
(1.91%), UK (5.6%), Germany (5.43%), Cuba (% 0.26), COVID-19 total sample death rates: in Turkey
(0.65%), USA (1.23%), England (0.78%), Germany (0.58%), Cuba' (0.77%), COVID-19 sample group
total vaccination rates: in Turkey (67.46%), USA (61.9%), England (71.38%), Germany (65.61%) and
Cuba (80.9%). These rates are the total data until 06.04.2022 and belong to the last 3 years. As a result
of these data obtained, mortality rates in Turkey in the COVID-19 epidemic are lower when compared
to Europe and America. It has been determined that the high budget allocated to health services and the
death rates are inversely proportional in the six countries considered as the sample group in the study.
As the budget increased, the death rate decreased. Thus, it has been determined that the policies of
coping with the epidemic in the countries are related to the course of COVID-19.
Keywords: COVID-19, Mortality rates, Health expenditures, Turkey, USA, UK, Germany, Cuba.
GİRİŞ
1.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de Sağlık Sistemi ve Covid-19 Politikaları

Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemi, Beveridge; gazi ve çocuklar için, Ulusal Sağlık Sigortası
yaşlılar için ve Bismark çalışanlar için sağlık hizmeti modeline sahiptir. ABD’de sağlık hizmetleri hem
devlet hem de özel olarak başka başka modellerin karışımı halinde sağlanmaktadır. Bu yüzden Amerika
Birleşik Devletlerisağlık sistemi, karmaşık olarak tanımlanmaktadır. ABD 50 eyaletten oluşan
fedaraldevlettir. Bu yönetim biçimi altında sağlık alanındaki uzman ve yetkililer eyalet hükümetleri
içerisinde bölünmüştür. Amerika’da bulunan “HHS, Medicare ve MedicaidServices Merkezleri ve
Çocuk Sağlık Sigortası Programı gibi kamu sağlık sigortasını ve Medicaid programlarını yöneten
kurumları içerir” bunların içerisinde “HHS'ye dahil olan diğer kurumlar arasında Sağlık Araştırmaları
ve Kalite Ajansı (AHRQ), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Gıda ve İlaç İdaresi (FDA)
ve Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH)” bulunmaktadır (Redlener, vd., 2020: 2).
ABD’de Medicaid direkt olarak fakir insanları kapsarken, 1990’lardan bugüneMedicare, ABD’deki 65
yaşından büyük insanların neredeyse hepsini kapsamaktadır. ABD çerçevesinde günümüz COVID-19
salgınından dolayı seyredilen politikalar halkın yapılan uygulamalardan olumsuz şekilde
etkilenmelerine sebep olmuştur. Ülke geneli verilen kararlar olsa bile özel ve devlet nezdinde bu kararlar
farklı olarak gerçekleşmiştir. “Özel sektör bu süreçten daha çok etkilenmiş şirket, okul, restoran ve
eğlence merkezleri kapatılarak Amerikalı vatandaşlar evde tutulmaya çalışılmıştır. Daha sonraki süreçte
ise kısıtlamalar kademeli olarak azaltılmaya ve sınırlı ziyaretlerin gerçekleştirilmesine izin verilmiştir”
(Altın, 2020: 50). Ancak Amerika’daki vaka oranlarına bakıldığında virüsün yayılımının alınan
önlemlerle önüne geçilemediği görülmektedir.
ABD’nin Covid-19 için tepkisi 7 Ocak 2020 tarihinde başlamıştır. Bu kapsamda CDC kurulmuştur.
CDC’ninaçılımı 2019-n CoV Olay Yönetim Sistemidir.Fakat sonraları Trump“Koronavirüs Görev
Gücü” isminde acil sağlık hizmeti kurdu. Halkın sağlığı için hijyen, mesafe ve maske uygulamaları
getirildi. “Epidemiyolojik çalışmalara yardımcı olmak, yakın temasları belirlemek ve izlemek ve bu yeni
virüsle ilişkili spektrum, bulaşma ve virülansı daha iyi anlamak için eyalet ve yerel ekipler
görevlendirdi” (Lynn, vd., 2020: 30).
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Ayrıca “Ocak ayında, CDC'ninpandemiye yanıt olarak uyguladığı önlemlerden biri, 17 Ocak'tan itibaren
üç büyük ABD havalimanının (Los Angeles, New York City ve San Francisco) mevcut bulaşıcı hastalık
yanıtı altında gelen yolcular için uçağa binmeye başlamasıydı” (CDC, 2020). Bunun yanı sıra “Sınır
Koruma yetkilileri, Wuhan'dan gelen yolcuları belirledi ve sağlık taraması için onları CDC halk sağlığı
yetkililerine yönlendirdi” (CDC, 2020). Hatta “Amerika Birleşik Devletleri, sağlık işgücü ihtiyaçlarını
karşılamak için diğer ülkelerden göç eden sağlık çalışanlarından yararlanmaktadır” (Sweig, 2009:
78).Ancak alınan tüm bu önlemelere rağmen vaka sayısı belirli aylarda tavan yapmıştır (bkz. Tablo1).
Buna bağlı olarak ölüm oranları da artış göstermiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Covid-19 ile mücadelesi incelendiğinde dünyada önemli bir yere
sahiptir. “ABD, Covid-19 pandemisinde vaka ve ölüm sayısında dünya lideri durumundadır. Dünya
nüfusunun sadece %4’üne ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, Covid-19'dan kaynaklanan
tüm küresel vakaların ve ölümlerin yaklaşık %20’sini oluşturmaktadır” (Alexander, 2020: 2).
2.

Almanya Sağlık Sistemi ve Covid-19 Politikaları

Almanya’daki Federal Sağlık Bakanlığı, işinde uzman dernekler tarafından desteklenmekte olup bu
dernekler türlü hizmet sağlayıcılardan, sağlık sigortası kapsamındaki şirketlerden, sağlık
uzmanlarından, hastalardan oluşmaktadır. Almanya kanunlarına göre herkesin sağlık sigortası olmak
zorundadır. Almanya’da sağlık sigortası programı yasal olarak, federal makamlar ve sağlık fonu
tarafınca yürütülmektedir.
Fakat tıbbi bakımın finansını, sigortalı ve işverenler karşılamaktadır. “2017 yılında yapılan bir
çalışmaya göre o dönemde 81,8 milyon kişiden toplamda 70 milyonu yasal sağlık sigortası yaptırmıştır”
(IQWIG, 2018: 1). Bu da “Almanya’da halkın %90’ının sağlık sigortası kapsamında güvence altında
olduğunu göstermektedir” (Hüsmenoğlu& Kuşaklı, 2021: 161). “Almanya’da sağlık hizmetleri üç
basamakta ele alınmaktadır. Bunlar Ayakta tedavi, Yatarak tedavi, Rehabilitasyon tesisleridir”
(Hüsmenoğlu& Kuşaklı, 2021: 163).
Bismarck Modeli Ottovon Bismarck tarafından Almanya’da 19. yüzyılda tasarlanmıştır. Bu sistem,
işveren ve işgörenlerden sigorta ücretinin kesintileri içeren bir işleyişe sahiptir. Bu sistem diğer
sistemlere nazaran bütün halkı korumayı amaçlar ve kârgütmez. Bu refah eğilimli sağlık sistemi,
insanlardaki hastalık riskini kontrol altına almak üzere tedavi hizmetlerini ayakta olarakkapsamaktadır.
Böylece sağlık hizmetleri ile insanların sağlık hizmeti alımlarını kolaylaştırmak ve finanse etmek
amaçlanmıştır. Bahsi geçen bu sistem içerisinde halk için ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma
fakat tedavi noktasında ise prime olarak ilerleyen bir sigorta tercih edilmektedir. Bu gösteriyor ki
insanların sağlık hizmetlerinden tedavi olarak faydalanabilmesi için iş hayatlarında aktif bir çalışması
sergilemeleri gerekmektedir.
Almanya’da stratejik olarak koronavirüsün ilk çıktığı zamandan itibaren küresel seviyede karşılaşılan
sorunlar hususunda oldukça tesirli bir reaksiyon göstererek hastanelerde bulunan yatak, solunum cihazı
ve yoğun bakım ünitesi sayısı arttırılmıştır. Ayrıca “tedavi gereksinimi duyan bütün hastalara doğrudan
yardım ederek gerekli sağlık hizmetlerini sunabilmiştir” (DieBundesregierung, 2020: 1). “Almanya’nın
sahip olduğu sağlık sistemi salgın sürecinde hiçbir zaman kapasitesini aşmadan çalışmalarını
sürdürmüştür. Bu da Almanya’nın uluslararası alanda Covid-19 salgını kapsamında iyi bir performans
gösterdiğini gözler önüne sermektedir” (KochInstitut, 2020: 2).
Almanya, Covid-19 salgının başlangıcından buyana sıkı tedbirleri sürdürerek, salgının yönetiminde
Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki başka konulardaki gibi önder ülke konumunda yer almaktadır. Bu da
Covid-19 vaka sayılarında etkisini göstermiştir. Vaka sayıları incelendiğin 2021 Ocak dolaylarında artış
gösteren ancak yüksek sayı olmayan ve seyrini koruyup düşürmüştür. Ancak 2022 Ocak ayına
gelindiğinde beklenmedik bir yayılım görülmüş ve vaka artışları hiç olmadığı kadar artmıştır (bkz. Tablo
2).
Ancak salgının başından itibaren Almanya’nın salgınla mücadelede için atmış olduğu adımlar ekonomik
açıdan dikkat çekicidir. “Almanya, seçili ülkeler arasında ABD'den sonra en fazla sevkiyat açıklayan
ülke olmasına rağmen, GSYİH bazında en fazla sevkiyata sahip ülke konumuna bakıldığında,
Almanya'nın açıkladığı yardım paketinin GSYİH'ya oranının, kamu sağlık harcamalarının GSYİH
içindeki payının yaklaşık iki katı olduğu bir diğer çarpıcı rakamdır” (Soylu, 2020: 180).
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3.

İngiltere Sağlık Sistemi ve Covid-19 Politikaları

İngiltere sağlık sistemi, Beveridge alt yapılı bir modele dayanmaktadır. Ülkede birçok sağlık hizmet,
Sağlık Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğudur ve Ulusal Sağlık Hizmeti ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla
çoğu ülkede olduğu gibi İngiltere’de de karma bir sağlık sistemi bulunmaktadır.İngiltere’nin Covid-19
ile mücadelesi incelendiğinde mevcut durumu ABD’nin sonra ikinci sırada bulunup yapılan test sayısı
bakımından sayılı ülkeler içerisinde yer almaktadır. Fakat İngiltere’deki vaka, ölüm sayısı oranları
bakımından sayılı Avrupa ülkeleri içerisinde birinci sırada bulunmaktadır.
Bu sonuca göre İngiltere Avrupa’da salgının merkezi halinde olan İtalya'yı dahi geride bırakmıştır. Bu
istatistikler sonucunda görülüyor ki İngiltere de Almanya gibi takip etmiş olduğu politikanın sonuçlarını
katlanmaktadır. İngiltere, nüfusuna bakıldığı zaman yaşlı oranı yoğundur. Bu husus sürü bağışıklığı
politikasının Avrupa’da iyi bir başarısına örnektir. “Covid-19 sürecinde İngiltere ekonomik
politikalarıpandemi için sağladığı kamu harcamalarının yaklaşık olarak GSYİH’deki sağlık
harcamalarının 1,5 katı daha fazladır. İngiltere veAlmanya sağlık bütçesinden önemli ölçüde harcayan
üçüncü ülke olmuşturlar (Atay, 2020: 170).
İngiltere’de ilk vaka 30 Ocak 2020 tarihinde görülmüştür. İngiltere’de o gün 4. düzeyde ulusal olay
olarak alarm verildi. Ülke içerisinde sağlık hizmetleri üst seviyeye çıkarıldı. Bunun için hastanelerde
durumu iyi olanlar taburcu edildi, Covid-19 hastaları için özel yataklar ve oksijen kaynakları tedarik
edildi. “3 Mart 2020'de bilimsel verilerle uyumlu olduğu iddia edilen bir Covid-19 eylem planı
yayınlandı” (Department of Health&SocialCare, 2020; UK Government, 2020).“Covid-19 ile nasıl
mücadele edileceği konusunda hükümetlere ve halka bağımsız bilimsel tavsiyeler sağlamak için Acil
Durumlar hakkında Bağımsız Bilimsel Danışma Paneli bile oluşturdu” (Scally, 2020: 12).
Yates (2020)’ye göre İngiltere Mart’ın ikinci haftasına kadar ülke genelindeki at yarışları ve spor
müsabakalarına devam etti. Birçok insanın bir araya geldiği bu toplu yerlerdeki virüsün hızla
yayılmasını dikkate almadı. “Ayrıca, izolasyon ve yalnızlığın özellikle yaşlı yetişkinler için erişimi
engelleyebileceği gerekçesiyle fiziksel mesafe kısıtlamaları ertelenmiştir” (Hunter, 2020: 23). Anacak
daha sonra 23 Mart tarihinde bazı kısıtlamalara gidildi. Bunlar çalışan çocukları, çalışmak zorunda
olanlar ve korumasız olan çocuklar hariç diğerleri için okullara ara verildi. Yapılan bütün bu
uygulamalar ve alınan tedbirler doğrultusunda vaka ve ölüm oranları incelendiğinde vakalarda artışlar
yaşansa da ölüm oranlarında artış olmamıştır. Görülüyor ki İngiltere’de izlenen Covid-19 politikaları
vaka ve ölüm oranlarına bakıldığında doğru bir şekilde izlenmiştir.
4.

Türkiye Sağlık Sistemi ve Covid-19 Politikaları

Türkiye’de uygulanmakta olan sağlık sistemi Alman sağlık sistemini temel almakta ve insan sağlığına
odaklı bir sistemdir. Türkiye, konumu itibariyle Asya ve Avrupa’nın ortasında bulunduğundan
insanların sosyal ilişkileri ile yayılım gösteren Covid-19 salgınını ne yazık ki önlenememiştir.
Türkiye’de resmi olarak ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde kaydedilmiştir. “Covid-19 olası vaka olarak
tanımlanan hastalar, U07.3 ICD 10 Tanı Kodlu Bulaşıcı Hastalık Bildirim Sistemi üzerinden Hastane
Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) üzerinden E-Nabız'a aktarıldığından, vakalardan numuneler alınarak
Covid-19 için test yapılmıştır” (T.C.Sağlık Bakanlığı, 2020: 18). Daha sonra virüs insanlar arasında
hızla yayılmaya başlamıştır.Bu sebeple başka ülkelerdeki gibi Türkiye de salgının insanlar ve ülke
üzerindeki etkilerini en aza düşürebilmek için türlü adımlar atmıştır. “Türkiye, Covid-19 salgınının
etkisini sınırlamak için takip çalışmalarında önemli olan vaka temaslılarının izolasyon ve ebeveynçocuk ilişkisi çalışmalarına ve ayrıca aşağıda bahsedilecek olan sosyal kısıtlamalara yönelik çalışmalara
büyük önem vermektedir” (Duran, 2020: 23).
Covid-19 dünya ülkelerinin ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de önemli bir daralma
oluşturmuştur. Türkiye’nin diğer ülkeler arasında vaka oranları ve ölüm sayılarında birinci sırada
bulunurken, test sayısı bakımından beşinci sırada yer almaktadır. Bu vaka ve ölüm sayısı bazında birinci
sırada yer almasının nedeni vakaların doğru tespit edilememesidir (Atay, 2020). Ancak Türkiye’nin
verdiği sağlık hizmetlerinin GSYİH’deki yeri OECD ortalamasının altındadır. Bu durum gösteriyor ki
Türkiye’deki Covid-19 vakaları Almanya’dan daha düşük seviyededir. “Ekonomik yönetimin olması,
salgının tıbbi boyutunun Türkiye’de özellikle ABD ve İngiltere’ye kıyasla çok daha iyi durumda ve
kontrol altında olduğunu gösteriyor” (Soylu, 2020: 182).
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Bunun yanı sıra Türkiye salgınla mücadele için pandemide bazı tedbirler almıştır. Türkiye’de 10 Ocak
2020 tarihinde dünya üzerinde yaşanan salgın gelişmelerini irdelemek ve değerlendirmek adına
enfeksiyon, göğüs hastalıkları, viroloji, mikrobiyoloji, yoğun bakım ve uzman doktorlardan oluşan
Bilim Kurulu kurulmuştur. “Türkiye’de korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte bilim kurulunun
önemi ve halk tarafından bilinirliği daha da çok artmıştır. Bu kurulun en temel görevi ise korona virüs
ile alakalı tedavi protokollerini hazırlamak, rapor etmek, alınacak tedbirleri görüşmek ve hastalığın
yakından takip edilmesini sağlamak olmuştur” (Sağlık Bakanlığı, 2020: 1). Özel sağlık sigortasına
sahiplerin durumu pandemiile Türkiye’de gelişim göstermiştir. “Sağlık sigortalarının kapsayıcılık
düzeyleri daha da çok artırılmıştır. Bunun yanı sıra pandemiile kapsayıcı ve tamamlayıcı sağlık sigortası
yapanların sayısında da bir artış gözlemlenmiştir” (Sarıyıldız, vd., 2021: 318). “Cumhurbaşkanlığı
tarafından yayınlanan kararnameye göre salgın önlemleri dahilinde olsun ya da olmasın bütün
vatandaşlara yönelik koruyucu ekipmanı testler, kitler ve tedavi ilaçları ücretsiz olarak sunulmuştur”
(2399 Sayılı Resmî Gazete, 2020: 35).
5.

Küba Sağlık Sistemi ve Covid-19 Politikaları

Küba sağlık sistemi incelendiğinde 3 seviyede organize edilmiştir. Bunlar; birinci ulusal, ikinci il ve
üçüncü belediyedir. MINSAP ise sağlık bakanlığı kapsamında ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin
işleyişinden sorumludur. Küba Sağlık Hizmetleri Kurumu (SMC) çalışmalarını sağlık bakanlığına bağlı
şekilde sağlamaktadır.
“Küba’da sağlık sistemi içerisinde birinci basamak oldukça önemlidir. Bu nedenle birinci sağlık
basamağı sürekli ve öncelikli hizmetlere dayalı olarak gerçekleşmektedir. Küba’nın izlemiş olduğu bu
politika aynı zamanda dünyanın en iyi birinci sağlık hizmetine sahip olmasına katkı sağlamıştır” (Sweig,
2009: 43). “Küba Halk Sağlığı Bakanlığı 1984’ten beri polikliniklerin yüklerini en aza indirgeyebilmek
ve sağlık hizmetlerini etkili bir şekilde vatandaşlara sunabilmek için aile hekimliği ve aile hemşireliği
programını başlatmıştır” (Whiteford&Branch, 2008: 78).
Küba’da Covid-19 için alınan tedbirler ve uygulamalar incelendiğinde istihdam yönünden kamu sektörü
ve maaş ödemelerinde herhangi bir yenilik olmamıştır. Yarım milyondan fazla Küba halkı pandemi
sebebiyle çalışmalarına uzaktan devam etmişlerdir. Hatta çalışanlardan işlerini bırakmak zorunda kalan
herkes için pandemi boyunca maaş ödeme senedi sağlanmıştır. “Küba devleti tüm vatandaşlarına yaptığı
haftalık gıda yardımını (et, süt, çay, yumurta, şeker vb.) güncellemiş ve gıda yardımına bezelye ve ilave
yarım kg tavuk eti daha eklenmiştir” (Kılıç, 2022: 264). Fakat, Küba’ya pandemi sebebiyle yurt dışından
girişler tamimiyle durdurulmuştur. Bu durdurma sonucunda Küba ekonomisi turizmin yönünden
sekteye uğramış ve halkı çok zor dönemden geçmiştir.
YÖNTEM
Yapılan bu araştırmada tanımlayıcı araştırma yöntemi izlenmiştir. Bu yöntem hedef doğrultusunda
istatistiksel olarak çıkarım sağlamak için kullanılır. Bilgiler veri analizi ile toplanır. “Tanımlayıcı
araştırmalar; katılımcı, yer ve zaman özelliklerine göre maruz kalınan hastalıkların toplumdaki
dağılımını inceler. Olgu sunumları, olgu serileri ve sürveyans çalışmalarını içerir” (Çarparlar ve
Dönmez, 2016: 213).
Araştırmanın evreni dünyada Covid-19 ile mücadele eden ülkelerdir. Bu noktada kolay ve
karşılaştırılmalı bir analiz sağlanabilmesi için kolay örneklem yönteminden faydalanarak 5 ülke
örneklem grubu olarak seçilmiştir. Bunlar; Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve
Küba’dır.
Veriler literatür taraması yapılarak daha önce yapılmış emsal çalışmalar, resmi verilerin yer aldığı
internet ve kurum kaynaklarından toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmış
ve veriler tablolar halinde yorumlanmıştır.“İçerik analizi çalışmalarının genel amacı, ele alınan konu
kapsamında, daha sonra yapılacak akademik çalışmalara yol göstermesi ve konu ile ilgili genel eğilimin
tespitinin sağlanmasıdır” (Ültayvd., 2021: 191).
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ARAŞTIRMA VE BULGULAR
2020-2021 dünya verilerine bakıldığında Covid-19 salgınının ardından küresel gündem aniden
değişmiştir. Dünya genelinde ülkeler, bilim adamları ve ekonomi, sağlık, eğitim ve turizm gibi pek çok
alanda Covid-19 ile mücadele için çözüm aranmıştır. Eski bir virüs olan ve etkileri dünyada belirli
ülkelerle sınırlı Ebola salgınlarından sonra ilk defa bu denli dünya genelinde etkili olan salgın, pandemi
baş göstermiştir. “Bu olağandışı durum karşısında kimileri çeşitli komplo teorilerinin arkasına sığınmış,
kimileri de içinde bulunduğumuz bu durumun gerçek olabileceğini hesaba katmamıştır. Aslında bu rahat
tavır sadece bireylerle sınırlı kalmamış, devletlerin siyasi karar vericilerinde de açıkça görülmüştür”
(Budak & Korkmaz, 2020: 68).
Aşağıda Tablo 1’de Türkiye, Amerika, İngiltere, Almanya ve Küba’ya ilişkin Covid-19 PCR testi
sayıları verilmektedir. Her geçen gün sayısı artan testler nedeniyle tabloya bir başlangıç ve bitiş tarihi
belirlenerek veriler işlenmiştir.
Tablo 1: Ülkelerin 04.04.2020-16.06.2022 Tarihleri Arasındaki PCR Testi
Ülke

1 Temmuz 2020 1 Ocak
2021

1 Temmuz
2021

1 Ocak
2022

31 Mayıs 2022

Türkiye
ABD
İngiltere
Almanya
Küba

3.393.673
39.909.648
6.147.681
6.337.026
178.062

60.972.222
473.811.221
206.791.251
65.366.834
5.149.286

119.716.725
728.720.455
394.424.749
93.432.954
-

163.164.533
897.894.604
503.270.347
130.060.742
-

24.622.380
261.320.461
49.942.080
36.018.636
1.532.042

[Kaynak: https://ourworldindata.org/covid-country=TUR]
1 Temmuz 2020 tarihine bakıldığı zaman en çok test yapan ülke 39.909.648 ileAmerika’dır. En az sayıda
test yapan ülke ise 178.062 ile Küba’dır. 31 Mayıs 2022 tarihine bakıldığında ise yine ABD’de yapılan
PCR test sayısı 897.894.604 ile ilk sırada yer almıştır. Küba’nın 1 Ocak 2022 itibariyle yapılan PCR
test sonuçları bulunmamaktadır. Bu noktada ülkeleri birbirlerine göre az yapmış veya çok yapmış
şeklinde karşılaştırmak doğru değildir. Çünkü her ülkenin nüfusu ve uygulama şekilleri farklıdır.
Ancak ülkeler kendi içlerinde değerlendirildiklerinde Türkiye 3.393.673 test sayısıyla salgınla
mücadeleye başlamış ve akabinde PCR test sayıları artmıştır. İngiltere’de yapılan PCR test sayısı 2021
Ocak’tan 2021 Temmuz’a gelindiğinde yüksek sıçrayış göstermiştir.Bunun vaka ve vefat sayıları ile
bağlantısı incelendiğinde 2020 Temmuz’undan 2021 Ocak’a kadar normal seyirde ilerleyen vaka sayısı
2021 Ocak ayı dolaylarında artış yaşamış ve vefat grafiğine bakıldığında da en çok ölüm 2021 Ocak
ayında yaşanmıştır.
Almanya’nın PCR testi sayıları incelendiğinde ise artışlar yaklaşık bütün aralıklarda 30.000’dir. Vaka
grafiğine bakıldığında normal seyreden bir grafik ile karşılaşılırken 2022 Ocak’tan itibaren büyük
yükselişler görülmüştür. Vefat grafiği incelendiğinde ise test sayısının artış hızına nazaran 2021’in ilk
aylarında hiç olmadığı kadar yükselmiş ve 2022 ilk aylarında yeniden vefat sayılarında artış
gözlemlenmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde Türkiye, Amerika, İngiltere, Almanya ve Küba’ya ait belirlenen tarihler
arasındaki vaka sayıları verilmiştir.
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Tablo 2: Ülkelerin 04.04.2020-16.06.2022 Tarihleri Arasındaki Vaka Sayıları Mevcut Durumu
Yeni
vaka 1 Milyon Kişi Vefat
sayısı
Başına Vaka Sayısı
(Son 60 gün) Sayısı
181.417
98.996

Türkiye

Toplam Vaka YeniVaka
Sayısı
Sayısı
(Son1 gün)
15.085.742
0

ABD

85.871.798

166.779

260.568

1.009.151

İngiltere

18.884.257

13.395

337.356

156.071

Almanya

27.096.571

89.142

325.879

140.099

Küba

1.105.664

21

98.635

8.529

Dünya

537.353.020

714.687

69.106

6.314.005

Ülke

[Kaynak: https://ourworldindata.org/covid-country=TUR]
Tablo ’ya bakıldığında toplam vaka sayısında zirvede bulunan ülke 85.871.798 ileAmerika Birleşik
Devletleri’dir. Bu rakam toplam dünyadaki vaka sayısının %15’idir. Ardından sırasıyla Almanya,
İngiltere, Türkiye ve Küba gelmektedir. Küba toplam vaka sayısı ile dünyadaki vakaların %002’sini
oluşturmaktadır. Küba salgın ile mücadele ve tedbirlerinde izlediği politikalarla vaka sayısını en az
sayıda tutmayı başarmıştır.
Son 1 gün (15.06.2022) itibari ile vaka sayıları incelendiğinde Türkiye’de hiç vaka görülmediği
kaynaklara geçmiştir. Yine en çok sayı ABD’de görülmektedir. Son 60 günlük vaka grafikleri
incelendiğinde Türkiye ve Küba’da aşağı azalan bir grafik görülürken, İngiltere ve Almanya’da inişli
çıkışlı bir seyir ve ABD’de ise artan vaka sayılı grafikle karşılaşılmaktadır. ABD’ nin bu durumunda
nüfus sayısı, uyguladığı tedbirler, ülkenin önemi ve konumu gereği pek çok ziyaretçi ağırlaması gibi
nedenler gösterilebilir. 1 milyon kişi başına vaka sayısıbaz alındığında 337.356 ile İngiltere dikkati
çekmektedir. En az ise 98.635 ile Küba’dır. Vefat sayılarına bakıldığında dünyada 6.314.005 kişi Covid19 yüzünden hayatını kaybetmiştir. Bu sayının%16’sı ABD’ye aittir. Küba’da ise 8.529 kişi hayatını
kaybetmiştir.Tablo 3’te Türkiye, Amerika, İngiltere, Almanya ve Küba aşı tablosu yer almaktadır.
Tablo 3: Ülkelerin 04.04.2020-16.06.2022 Tarihleri Arasındaki Aşı Sayıları ve Yüzdeleri
Ülkeler

Tüm dozları Takviye
aşı
tamamlanan
yaptıranlar

En az bir doz
Başlangıç
Tarihi
Sayısı

ABD
Almanya
İngiltere
Türkiye
Küba

14 Aralık
2020
26 Aralık
2020
10
Ocak
2021
13
Ocak
2021
22 Haziran
2021

55.975
.678
63.695
.503
52.849
.370
57.791
.874
10.638
.969

Nüfusa
Göre
Oranı
(%)
%77,7

Sayısı

Sayısı

218.135.613

Nüfusa
Göre
Oranı
(%)
%66,2

98.424.742

Nüfusa
Göre
Oranı
(%)
%29,9

%76,5

63.202.348

%75,9

48.937.327

%58,8

%78,6

49.498.519

%73,6

38.895.821

%57,9

%68,5

52.994.461

%62,8

36.385.324

%43,1

%93,9

9.918.832

%87,6

6.360.449

%56,2

[Kaynak: Google Haberler Dünya Koronavirüs (COVID-19) Aşı Tablosu]
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Buna göre ilk aşılama yapan ülke 14 Aralık 2020 tarihi ile Amerika Birleşik Devletleri olmuştur.
Ardından 2020 Aralık’ta Almanya, 10 Ocak 2021’de İngiltere, 13 Ocak 2021’de Türkiye ve 22 Haziran
2021’de ise Küba aşı yaptırmaya başlamıştır.
Ülkelerin nüfuslarına göre en az bir doz alanların sayısı incelendiğinde nüfusunun %93,9’una ulaşan
Küba en başarılı olmuştur. Sırasıyla İngiltere nüfusunun %78,6’sına, ABD %77,7’sine, Almanya
%76,5’ine ve Türkiye %68,5’ine ulaşmıştır. Tüm dozları tamamlanan kişi sayısına bakıldığından yine
Küba bu noktada nüfusunun %87,6’sına ulaşarak ilk sırada yer almıştır. Türkiye ilk doz aşılamada
olduğu gibi tüm dozların tamamlanması noktasında da nüfusunun sadece %62,8’ine ulaşarak en geride
kalmıştır. Türkiye’deki bu geri kalışın sebepleri arasında; aşının yurt dışından gelmesini bekleme,
insanları yaş sıralarına göre aşılama yapma ve insanların aşı olmaya karşı çekinceleri sayılabilir.
Bütün dozlarını almış olmasına rağmen takviye aşı yaptıranların sayısına bakıldığında Almanya
nüfusunun %58,8’i takviye doz aldıkları görülmektedir. Amerika’da ise bu oran nüfusun yarısına bile
ulaşamayıp 29,9’da kalmıştır.
Tablo 4’teTürkiye, Amerika, İngiltere, Almanya ve Küba’nın açıklamış oldukları ekonomi paketleri
büyüklükleri yer almaktadır.
Tablo 4: Ülkelerin 04.04.2020-16.06.2022 Tarihleri Arasındaki Ülkelerin Açıkladıkları Ekonomik
Paketler ve GSYİH'ları
Ülkeler

Paket büyüklükleri

GSYİH
(2019-Milyon $)

Paketlerin
GSYİH’daki
Payı

ABD
Almanya
İngiltere
Türkiye
Küba

2 Trilyon dolar
750 Milyar euro
350 Milyar sterlin
100 Milyar TL
40 Milyar peso

21.427.700
4.659.795
3.227.782
2.325.617
1.666.022

%9,3
%19
%13
%0,65
%3

Kamu
Sağlık
Harcamalarının
GSYİH’deki
Payı
%14,4
%9,9
%8
%3,4
%6,5

[Kaynak: Türkiye İhracatçılar meclisi,” İhracat 2021 Raporu”]
En büyük paket büyüklüğü bakımından 2 trilyon dolar ile ABD’dir. Sırası ile akabinde 750 milyar euro
ile Almanya, 350 milyar sterlin ile İngiltere, 100 milyar TL ile Türkiye ve 40 milyar peso ile Küba takip
etmektedir.
Türkiye, Amerika, İngiltere, Almanya ve Küba’nın Covid-19 salgını boyunca belirlenen tarihler
arasındaki GSYİH’ları ve 2019 yılındaki paket payları; Amerika 21.427.700Milyon $ ve katkı payı
%9,3’; Almanya 4.659.795 Milyon $ ve katkı payı %19; İngiltere 3.227.782 Milyon $ ve katkı payı
%13; Türkiye 2.325.617 Milyon $ ve katkı payı %0,65; Küba 1.666.022 Milyon $ ve katkı payı %3’tür.
Ayrıca kamu sağlık harcamalarının GSYİH’deki payı dikkate alındığında en fazla payı veren ülke %14,4
ile Amerika olmuştur. Sırası ile %9,9 ile Almanya, %8 ile İngiltere, %6,5 oran ile Küba ve son olarak
en az payı veren ülke %3,4 ile Türkiye’ye olmuştur. Tablo4’te verilen bilgilere ek olarak, paketlerin
açıklanma amacına ilişkin bilgiler Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5’teTürkiye, Amerika, İngiltere, Almanya ve Küba’nın açtıkları ekonomik paketler ve amaçları
verilmiştir.
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Tablo 5: Ülkelerin 04.04.2020-16.06.2022 Tarihleri Arasındaki Ülkelerin Açıkladıkları Ekonomik
Paketlerin Amacı
Ülkeler
ABD

Paket
büyüklükleri
2 trilyon

Almanya 880 milyar
İngiltere
Türkiye
Küba

430 Milyar
15 milyar
1,5 milyar

Açıklanan Ekonomik Paketlerin Konusu
Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler
Köklü kurumların salgının etkilerinden korunması ve sosyal
yardımlar
Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler
Daha düşük vergiler, artan kredi maliyetleri, ertelenen ödemeler
Aşı çalışmaları ve tedbirler

[Kaynak: Uluslararası Çalışma Örgütü” ILO Ankara Ofisi”]
Tabloya bakıldığında ABD’nin ve İngiltere’nin Covid-19 için tedbirlerde, Almanya’nın köklü
kurumların salgının etkilerinden korunması ve sosyal yardımlarda, Türkiye’nin daha düşük vergiler,
artan kredi maliyetleri, ertelenen ödemelere ilişkin ve Küba’nın aşı çalışmaları ve tedbirleri kapsamında
olduğu görülmektedir.
Yine bu noktada ülkelerin açtıkları paket büyüklükleri nüfuslarına ve ekonomik durumlarına göre
değerlendirilmelidir. Her ülke ekonomik politika oluştururken her açıdan kendi içerisinde
değerlendirmeler yapar ve ülke hazinesinde bulunan parayı kullanır.Tablo 6’da 2020 yılına ait aylık
verileri bulunanTürkiye, Amerika, İngiltere, Almanya ve Küba’nınithalatsonuçlarıbulunmaktadır.
Tablo 6: Ülkelerin2019-2020Yılları Arasındaki Küresel İthalatın Ülke Kırılımı
Ülkeler
ABD
Almanya
İngiltere
Türkiye
Küba

2019
(Milyon $)
2.360.351
1.143.591
639.484
531.172
32.4

2020
(Milyon $)
2.185.130
1.065.426
570.297
502.705
23.2

Ocak-Aralık
Değişim (%)
-%7,4
-%0,5
-%10,8
-%7,5
-%28

Ocak-Aralık
Değişim(Milyon $)
-175.221
-78.169
-69.187
-29.303
-8.6

[Kaynak: Türkiye İhracatçılar meclisi,” İhracat 2021 Raporu”]
2019 yılına ait bilgilere göre en fazla kırılım yaşayan ülkenin 2.360.351 milyon dolar ile Amerika olduğu
görülmektedir. ABD’yi 1.143.591milyon dolar ile Almanya, 639.484 milyon dolar ile İngiltere, 531.172
Milyon dolar ile Türkiye ve son olarak yine 32,4 milyon dolar ile Küba takip etmektedir.2020 yılında
ise en fazla kırılım yaşayan 2.185.130 milyon dolar ile ABD olduğu; sırasıyla 1.065.426 milyon dolar
ile Almanya’nın, 570.297 milyon dolar ile İngiltere’nin, 502.705 milyon dolar ile Türkiye’nin ve son
olarak 23,2 milyon dolar ile Küba’nın takip ettiği görülmektedir.
Ayrıca Ocak-Aralık değişim değerlerine göre Amerika-175.221 milyon dolar, ardından Almanya78.169 milyon dolar, İngiltere-69.187 milyon dolar, Türkiye-29.303 milyon dolar ve Küba-8,6 milyon
dolarkırılım yaşamıştır. Verilerin yüzdeleriAmerika-%7,4, Almanya-%0,5, İngiltere-%10,8, Türkiye%7,5, Küba-%28 olduğu belirtilmiştir. Covid-19 sonrası ülkelerin ithalat durumlarında da değişimler
yaşanmıştır. Salgın her açıdan ülkeleri etkisi altına almıştır.
TARTIŞMA
Yapılan bu araştırma ile Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Küba ülkelerinde
pandemi farklı tarihlerde başlamış ve her birinin pandemi stratejisi farklı olmuştur. Buna oranla ülkede
uygulanan kısıtlamalar ve tedbirler doğrultusunda insanların mesafelerini korumaları virüsün
yaygınlaşma hızını yavaşlatsa da önüne geçememiştir. “Tüm dünyayı halen etkilemekte olan COVID19 pandemisi, ülkelerin sağlık sistemlerini ve politikalarını yeniden gözden geçirme, geleceğe yönelik
gerekli tedbirlerin alma fırsatları sunmaktadır” (Sama vd., 2020: 2).
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Araştırmada ele alınan veriler ve ölçekler04.04.2020-16.06.2022 tarihleri arasındaki Türkiye, ABD,
İngiltere, Almanya ve Küba’dakiCovid-19 vakasayılarının;nüfus, toplam ölüm sayısı, toplam test sayısı,
toplam aşılama ile doğrudan orantılı, ülke genelinde kişi başına ayrılan sağlık harcamaları, mortalite
oranları ve GSYİH oranları ile ters orantılar olduğu tespit edilmiştir. Emanuel (2020)’ye göre salgının
yayılma hızını etkileyen bir diğer faktör ise tıbbi olarak yeterlilik ve doktor sayısıdır.
Ülkelerin vaka sayıları mevcut durumuna ilişkin incelemede dünya genelinde toplam vaka sayısı
537.353.020’dir. Bu rakamın %16’sını Amerika Birleşik Devletleri oluşturmaktadır. En son sırada ise
Küba gelmektedir. Halbuki ABD bütçe olarak Covid-19 için 2 trilyon dolar ayırmıştır. Yine de vakaların
önüne geçilememiştir. Aşı oranlarında da ABD birinciliği 372.116.617 kimseye bırakmamıştır. Emanuel
(2020)’nin yapmış olduğu araştırma sonucunda Covid-19 salgınına ilişkin şu kanıya varmıştır; “görülen
vakalar ile ölüm oranları birbirleri ile doğrudan ilişkilidir. Buna göre vaka sayısı fazla olan ülkelerde
hastalığın daha ölümcül olduğu sonucuna varılıyor” (Emanuel, 2020:362).“Bilindiği üzere özellikle
yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda daha ölümcül olan Covid-19 hastalığı Avrupa'yı hazırlıksız
yakalayarak hem sağlık sistemlerine hem de ekonomilere ciddi zararlar verdi” (Samancı, 2020: 10).
Son olarak ölü sayısına bakıldığında dünyada toplam 6.314.005kişinin hayatını kaybettiği ve en çok
ölümün yaşandığı ülkeler sıralandığında ölüm sayılarına bakıldığında ise ABD’de ölüm sayısı
1.009.151’dir. Sırası 156.071kişi ile İngiltere, 140.099kişi ile Almanya, 98.996kişi ile Türkiye ve
8.529kişi ile Küba gelmektedir.
Halkın sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadığı ülkelerde bu durum düşündürücüdür. Ülkelerin
Covid-19 döneminde üretilen ürünler için ayırdıkları fonlar ve bu kolilerden aldıkları paylar; ABD:
21.427.700 ABD doları, %9,3 katkı payı; Almanya: 4.659.795.000 ABD doları, %19 katkı payı
şeklindedir. İngiltere 3.227.782 milyar dolar ya da %13, Türkiye 2.325.617 milyar dolar ya da %0,65
katkıda bulunmuş ve Küba 1.666,02 milyar dolar yani %3 oranıyla katkıda bulunmuştur. Sağlık
hizmetlerinin GSYİH içindeki en yüksek paya sahip ülkeler sırasıyla; ABD (%14,4), Almanya (%9,9),
İngiltere (%8), Küba (%6,5) ve Türkiye (%4) olarak belirlenmiştir.
Bu sürede Türkiye yaptığı test sayısı yönünden eleştirilere maruz kalmıştır. Bu tutumlara rağmen
Türkiye ölü sayısı bakımından diğer ülkelerden alt sıralarda olmuştur. Ekonomik olarak
değerlendirildiğinde ise Türkiye ayırmış olduğu paketin büyüklüğü ile dikkatleri üzerine toplamıştır.
Ayrıca ekonomik paket büyüklüklerinin en fazla olduğu ülke ABD olmasına rağmen, Almanya'nın
GSYİH’ya en yüksek bütçe ayıran ülke olduğu gözlemlenmiştir.
Araştırmada önem arz eden bir diğer husus ise tablolarda bulunan ekonomik paketlerin alanlarıdır.
“Seçili ülkelerden salgını kontrol altına almakta zorlanan ABD ve İngiltere’nin paket konularının
öncelikle Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler olduğu, salgını nispeten daha kontrollü yürüten
Almanya, Türkiye ve İngiltere’nin ise paketlerinin konularının daha spesifik olduğu görülmektedir”
(Demir, 2020: 13). Ülkelerin politikaları kendi ihtiyaçlarına, kültürlerine, siyasi olarak yapılarına,
bulundukları coğrafyalarına gibi faktöre göre değişmektedir. Açıklanan bu paketlerde de bu faktörlerin
izlerine rastlanmaktadır.

SONUÇ
Pandemi ile mücadelede herkese adil davranılmalıdır. Ülke kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde
kullanılması gerekmektedir. Bu noktada öncelik sağlık personelinin olmalıdır. Aşının bulunması ve
çoğaltılması için de destekte bulunulmalıdır. Bu araştırma çerçevesinde ele alınan ülkelerin Covid-19
politikalarına dair bazı sonuçlar şunlardır;

Ele alınan altı ülke arasından Türkiye, İngiltere ve Almanya ihtiyaçlara karşılık verecek
seviyede sağlık güvenceleri kapsarken, Küba ve ABD ise diğer ülkelere nazaran yeterli seviyede
kapsayıcı bir sağlık güvencesine sahip olmadığı görülmüştür.

Dünya çapında alınan salgın önleminin ekonomik boyutunun sağlık hizmetleri için yeterli
olmadığı vurgulanmıştır.
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Sağlık hizmetlerinin insanlara sunumu noktasında Türkiye, Almanya ve İngiltere’nin
imkanlarının yeterli fakat Amerika Birleşik Devletleri’nin nüfusunun neredeyse %10’undan fazlasının
sağlık güvencesi yoktur. Bu yüzden ABD halkına sağlık hizmeti sunumu yönünden iyidüzeyde değildir.
Küba’nın da aynı ABD gibi sağlık hizmeti yönünden iyi olmadığı belirtilmiştir.

Sağlık politikası devlet nezdinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu salgın nedeniyle gündeme
devletlerin sağlık hizmeti ve yönetiminin önemi gelmiştir. Buna ek olarak sağlık sistemi devlet
anlayışlarından sosyal devlet içeriği gereği önemli ve dikkat çekici hale gelmiştir.

Bir diğer ulaşılan sonuç ise Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak için öncelikli olarak yaşlı
nüfusa yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle de deneysel tedavilerde gönüllü
katılımına yönelik teşviklerin artırılması gerekmektedir.
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ABSTRACT
In this paper, we bring into light the matrix representation of bi-periodic Pell sequence, which we shall
call the bi-periodic Pell matrix sequence. We obtained the nth general term of this new matrix sequence.
By studying the properties of this new matrix sequence, the well-known Cassini or Simpson formula
was obtained. We then proceed to find the generating function together with the Binet formula are given.
Some new properties as well as some summation formulas for this new generalized matrix sequence are
also investigated.
Key Words: Bi-periodic Pell numbers, Binet Formula, Generating Function.
ÖZET
Bu çalışmada bi-periodik Pell sayı dizilerinin matris gösterimi oluşturularak bi-periodik Pell matris
dizileri olarak adlandıracağımız dizi incelenecektir. Bu matrisin n. terimi elde edilecek ve bu matris
dizisinin özellikleri araştırılarak, Cassini veya Simpson olarak adlandırılan özelliği elde edilecektir.
Sonra, bu dizinin üreteç fonksiyonu ve Binet formülü verilecektir. Bu yeni genelleştirilmiş matris
dizisinin bazı toplam formülleri ve özellikleri de incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Bi-periodik Pell sayıları, Binet Formülü, Üreteç Fonksiyonu.

INTRODUCTION
In the literature, especially in mathematics and physics, there are a lot of integer sequences, which are
used in almost every field modern sciences. Special integer sequences of fundamental importance on
combinatorics and number theory. The use of such special sequences has increased significantly in
quantum mechanics, quantum physics, etc. One of the popular integer sequences is the Pell sequence.
The Pell sequence denoted by {𝑝𝑛 }∞
𝑛=0 is defined by Koshy recursively by 𝑝𝑛 = 2𝑝𝑛−1 + 𝑝𝑛−2 with
initial conditions 𝑝0 = 0, 𝑝1 = 1 for n≥2 (Horadam,1985). The sequence elements are 1 , 2 , 5, 12, 29,
70, 169, 408, 985, 2378, ... The Pell numbers were named after the English mathematician John Pell.
Matrix sequences obtained by the elements of special integer sequences is also come attraction to the
researchers. As an example of the usage of the matrix approach, we can exemplify to obtain the Simpson
formula for the special integer sequences, namely, which may, of course, be established by means of the
Binet form. There are many generalizations of the special sequences. One of them is the bi periodic
number and matrix sequences. A new generalization of the Fibonacci sequence called the bi periodic
Fibonacci sequence was defined (Edson and Yayenie, 2009, 2011). Then, bi-periodic Lucas sequence
was defined (Bilgici, 2014). Similarly, some properties of the bi-periodic Pell and Pell Lucas sequences
were found (Uygun, Karatas, 2019, 2020]. Bi-periodic Jacobsthal and Jacobsthal Lucas number and
matrix sequences were studied (Uygun and Owusu, 2016, 2020).
Bi-periodic sequences were carried out to matrix theory and the bi-periodic Fibonacci matrix sequence
were investigated (Coskun and Taskara, 2018).
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In this paper, we bring into light the matrix representation of bi-periodic Pell sequence, which we shall
call the bi-periodic Pell matrix sequence. We then proceed to obtain the nth general term of this new
matrix sequence. By studying the algebraic properties of this new matrix sequence, the well-known
Cassini formula is obtained. The generating function together with the Binet formula are given. Some
new properties as well as some summation formulas for this new generalized matrix sequence are also
investigated.
Definition 1. For any two non-zero real numbers a and b, the bi-periodic Pell sequence denoted by
{𝑃𝑛 }∞
𝑛=0 is defined recursively by
𝑃𝑛 = {

2𝑎𝑃𝑛−1 + 𝑃𝑛−2
2𝑏𝑃𝑛−1 + 𝑃𝑛−2

𝑖𝑓 𝑛 𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛
𝑖𝑓 𝑛 𝑖𝑠 𝑜𝑑𝑑

𝑛≥2

with initial conditions given as 𝑃0 = 0 and 𝑃1 = 1.
The recurrence equation of the bi-periodic Pell sequence is given as
The roots of this equation are ∝= 𝑎𝑏 + √𝑎2 𝑏 2 + 𝑎𝑏,

x²-2abx-ab=0.

𝛽 = 𝑎𝑏 − √𝑎2 𝑏 2 + 𝑎𝑏,

∝ and 𝛽 are defined by (2) satisfied the following properties
(2 ∝ +1)(2𝛽 + 1) = 1
∝ +𝛽 = 2𝑎𝑏,
2 ∝ +1 =

∝ 𝛽 = −𝑎𝑏

∝2
,
𝑎𝑏

−(2 ∝ +1)𝛽 =∝ ,

2𝛽 + 1 =

𝛽2
𝑎𝑏

−(2𝛽 + 1) ∝= 𝛽.

BI-PERIODIC PELL MATRIX SEQUENCE
Definition 2. For any two non-zero real numbers a and b, the Pell matrix sequence denoted by
{𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏)}∞
𝑛=0 is defined recursively by
2𝑎𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏)+𝑃̂𝑛−1 (𝑎, 𝑏)
𝑃̂𝑛+1 (𝑎, 𝑏) = {
2𝑏𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏)+𝑃̂𝑛−1 (𝑎, 𝑏)

𝑖𝑓 𝑛 + 1 𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛
𝑖𝑓 𝑛 + 1 𝑖𝑠 𝑜𝑑𝑑

𝑛≥2

with initial conditions given as
1
𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) = (
0

0
) 𝑎𝑛𝑑
1

2𝑏
𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) = (
1

𝑏
𝑎 ).

0

Lemma 1. The bi-periodic Pell matrix sequence {𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏)}∞
𝑛=0 satisfies the following properties
1.

𝑃̂2𝑛 (𝑎, 𝑏) = (4𝑎𝑏 + 2)𝑃̂2𝑛−2 (𝑎, 𝑏)−𝑃̂2𝑛−4 (𝑎, 𝑏)

2.

𝑃̂2𝑛+1 (𝑎, 𝑏) = (4𝑎𝑏 + 2)𝑃̂2𝑛−1 (𝑎, 𝑏)−𝑃̂2𝑛−3 (𝑎, 𝑏)

Theorem 1. The entries of the nth element of the bi-periodic Pell matrix sequence are the bi-periodic
Pell number sequence as
𝑏 𝜉(𝑛)
( )
𝑃𝑛+1
𝑎

𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏) =
(

𝑃𝑛

𝑏
𝑃
𝑎 𝑛
𝑏 𝜉(𝑛)
( )
𝑃𝑛−1
𝑎
)

where 𝜉(𝑛) is the parity function defined as;
0 𝑛 𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛
𝜉(𝑛) = {
1
𝑛 𝑖𝑠 𝑜𝑑𝑑
Proof. We prove the above theorem by mathematical induction.
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For 𝑛 = 0 𝑎𝑛𝑑 𝑛 = 1 are respectively as follows; the assertion is satisfied. Let the equation is true for
n = k, where 𝑘𝜖ℤ+
which are all true. Therefore we assume that the equation will be true for 𝑛 = 𝑘 where k is a positive
integer.
𝑏 𝜉(𝑘)
( )
𝑃𝑘+1
𝑎

𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏) =

𝑏
𝑃
𝑎 𝑘
𝑏 𝜉(𝑘)
( )
𝑃𝑘−1
𝑎
)

𝑃𝑘

(

We will end the proof by showing that the equation is true for 𝑛 = 𝑘 + 1; that is
2𝑏𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏)+𝑃̂𝑘−1 (𝑎, 𝑏)
𝑃̂𝑘+1 (𝑎, 𝑏) = {
2𝑎𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏)+𝑃̂𝑘−1 (𝑎, 𝑏)
𝑏 𝜉(𝑘)
( )
𝑃𝑘+1
𝑎

= 2𝑎𝜉(𝑘) 𝑏1−𝜉(𝑘)

𝑏 𝜉(𝑘−1)
( )
𝑃𝑘
+ 𝑎
𝑃𝑘−1
𝑏
𝑃𝑘+1
(𝑎
=

(𝑃𝑘+1
{ 𝑃𝑘

𝑏
𝑃
𝑎 𝑘

𝑏
𝑃
𝑎 𝑘−1
𝑏 𝜉(𝑘−1)
( )
𝑃𝑘−2
𝑎
)

𝑏
𝑃
𝑎 𝑘 ),
𝑏
𝑃
𝑎 𝑘−1

𝑃𝑘

𝑛≥2

𝑏 𝜉(𝑘)
( )
𝑃𝑘−1
𝑎
)

𝑃𝑘

(

(

𝑖𝑓 𝑛 + 1 𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛
𝑖𝑓 𝑛 + 1 𝑖𝑠 𝑜𝑑𝑑

𝑏
𝑃
𝑎 𝑘),
𝑃𝑘−1

𝑘 𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛

𝑘 𝑖𝑠 𝑒𝑣𝑒𝑛

which completes the proof.
Theorem 2. The determinant of the the elements of the bi-periodic Pell matrix sequence is
𝑏 𝜉(𝑛)
𝑑𝑒𝑡[𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏)] = (− )
𝑎
Theorem 3. (Cassini Identity) By the determinant of the bi-periodic Pell matrix sequence, we get the
Cassini property for the the bi-periodic Pell number sequence as
𝑏 2𝜉(𝑛)
𝑏
𝑏 𝜉(𝑛)
( )
𝑃𝑛+1 𝑃𝑛−1 − 𝑃𝑛 2 = (− )
𝑎
𝑎
𝑎
Theorem 4. The following properties are satisfied by the bi-periodic Pell matrix sequence
𝑏 𝜉(𝑛)
( )
𝑃̂𝑛+1 = 𝑃̂𝑛 𝑃̂1
𝑎
𝑛

𝑃̂1

𝑛

𝑏 ⌊2⌋
= ( ) 𝑃̂𝑛
𝑎

Theorem 5. The following properties are satisfied by the bi-periodic Pell matrix sequence
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𝑏 𝜉(𝑚𝑛)
̂
̂
(
𝑃𝑚 𝑃𝑛 = )
𝑃̂𝑚+𝑛
𝑎
𝑚

𝑃̂𝑛
𝑃̂𝑛+1

𝑚

𝑚

𝑏 ⌊ 2 ⌋𝜉(𝑛)
=( )
𝑃̂𝑚𝑛
𝑎

𝑏 ⌊
=( )
𝑎

𝑚+1
⌋𝜉(𝑛)
2

𝑚
𝑃̂1 𝑃̂𝑚𝑛
𝑛

𝑏 𝜉(𝑛−𝑟) 𝑛
𝑏 (−1) 𝜉(𝑟) 2
𝑃̂𝑛−𝑟 𝑃̂𝑛+𝑟 = ( )
𝑃̂2 = ( )
𝑃̂𝑛
𝑎
𝑎
Theorem 6. (Generating Function) The generating function 𝑃̂(𝑥) for the bi-periodic Pell matrix
sequence is in the following
∞

𝑃̂ (𝑥) = ∑ 𝑃̂𝑖 (𝑎, 𝑏)𝑥 𝑖
i=0

=

𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) + 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)𝑥 + {2𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − (4𝑎𝑏 + 1)𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)}𝑥 2 + {2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) − 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)}𝑥 3
1 − (4𝑎𝑏 + 1)𝑥 2 + 𝑥 4

Proof We divide generating function to two parts as odd and even parts
∞

∞

𝑃̂0 (𝑥) = ∑ 𝑃̂2𝑖 (𝑎, 𝑏)𝑥

2𝑖

𝑎𝑛𝑑 𝑃̂1 (𝑥) = ∑ 𝑃̂2𝑖+1 (𝑎, 𝑏)𝑥 2𝑖+1

i=0

i=0

Then by adding two parts we have the generating function 𝑃̂(𝑥) = 𝑃̂0 (𝑥) + 𝑃̂1 (𝑥)
Hence from the above definitions, we get
∞

∞

𝑃̂0 (𝑥) = ∑ 𝑃̂2𝑖 (𝑎, 𝑏)𝑥

2𝑖

= 𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) + 𝑃̂2 (𝑎, 𝑏)𝑥 + ∑ 𝑃̂2𝑖 (𝑎, 𝑏)𝑥 2𝑖
2

i=0

i=2

We multiply 𝑃̂0 (𝑥) with −(4𝑎𝑏 + 2)𝑥

2

−(4𝑎𝑏 + 2)𝑥 2 𝑃̂0 (𝑥)

∞

= −(4𝑎𝑏 + 2)𝑥 𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)𝑥 − (4𝑎𝑏 + 2) ∑ 𝑃̂2𝑖−2 (𝑎, 𝑏)𝑥 2𝑖
2

2

i=2

We multiply 𝑃̂0 (𝑥) with 𝑥 4
∞

𝑥 𝑃̂0 (𝑥) = ∑ 𝑃̂2𝑖−4 (𝑎, 𝑏)𝑥 2𝑖
4

i=2

Therefore, by taking the terms common paranthesis
[1 − (4𝑎𝑏 + 2)𝑥 2 + 𝑥 4 ]𝑃̂0 (𝑥)
= 𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) + 𝑃̂2 (𝑎, 𝑏)𝑥 2 − (4𝑎𝑏 + 2)𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)𝑥 2
∞

+ ∑[𝑃̂2𝑖 (𝑎, 𝑏) − (4𝑎𝑏 + 2)𝑃̂2𝑖−2 (𝑎, 𝑏) + 4𝑃̂2𝑖−4 (𝑎, 𝑏)] 𝑥 2𝑖
i=2

From Lemma 2.1, we have
𝑃̂0 (𝑥) =

𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) + (2𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − (4𝑎𝑏 + 1)𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))𝑥 2
1 − (4𝑎𝑏 + 2)𝑥 2 + 𝑥 4

In the same way,
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∞

∞

𝑃̂1 (𝑥) = ∑ 𝑃̂2𝑖+1 (𝑎, 𝑏)𝑥 2𝑖+1 = 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)𝑥 + 𝑃̂3 (𝑎, 𝑏)𝑥 3 + ∑ 𝑃̂2𝑖+1 (𝑎, 𝑏)𝑥 2𝑖+1
i=0

i=2
∞

−(4𝑎𝑏 + 2)𝑥 𝑃̂1 (𝑥)

= −(4𝑎𝑏 + 2)𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)𝑥 − (4𝑎𝑏 + 2) ∑ 𝑃̂2𝑖−1 (𝑎, 𝑏)𝑥 2𝑖+1

2

3

i=2
∞

𝑥 4 𝑃̂1 (𝑥) = ∑ 𝑃̂2𝑖−3 (𝑎, 𝑏)𝑥 2𝑖+1
i=2

Therefore
[1 − (4𝑎𝑏 + 2)𝑥 2 + 𝑥 4 ]𝑃̂1 (𝑥)
= 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)𝑥 + 𝑃̂3 (𝑎, 𝑏)𝑥 3 − (4𝑎𝑏 + 2)𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)𝑥 3
∞

+ ∑[𝑃̂2𝑖+1 (𝑎, 𝑏) − (4𝑎𝑏 + 2)𝑃̂2𝑖−1 (𝑎, 𝑏)
i=2

+ 𝑃̂2𝑖−3 (𝑎, 𝑏)] 𝑥 2𝑖+1
Lemma 2.1 implies;
𝑃̂1 (𝑥)

=

𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)𝑥 + (2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) − 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏))𝑥 3
1 − (4𝑎𝑏 + 2)𝑥 2 + 𝑥 4

Simplifying this using the basic rules and properties of algebra, the generating function is demonstrated
by
𝑃̂0 (𝑥) + 𝑃̂1 (𝑥)
𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) + 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)𝑥 + (2𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − (4𝑎𝑏 + 1)𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))𝑥 2 + (2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) − 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏))𝑥 3
=
1 − (4𝑎𝑏 + 2)𝑥 2 + 𝑥 4
Theorem 7. (Binet’s Formula) The Binet formula for the bi-periodic Pell matrix sequence is
𝑛

𝑛

1−𝜉(𝑛)
𝜉(𝑛)
(𝛼 2⌊ 2 ⌋+1 − 𝛽 2⌊ 2 ⌋+1 )
𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏) = [𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)]
[𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)]

̂0 (𝑎, 𝑏)]
+ [𝑏𝑃

𝜉(𝑛)

𝑛

𝑛

1−𝜉(𝑛)
(𝛼 2⌊ 2 ⌋ − 𝛽 2⌊ 2 ⌋ )
[𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)]

Proof Using partial fraction decomposition in the generating function, we have
𝑃̂(𝑥) =

𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) + 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)𝑥 + (2𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − (4𝑎𝑏 + 1)𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))𝑥 2 + (2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) − 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏))𝑥 3
1 − (4𝑎𝑏 + 2)𝑥 2 + 𝑥 4
=

𝑥2

𝐴𝑥 + 𝐵
𝐶𝑥 + 𝐷
+ 2
− (2𝛼 + 1) 𝑥 − (2𝛽 + 1)

Equating the numerators; it is obtained that
𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) + 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)𝑥 + (2𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − (4𝑎𝑏 + 1)𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))𝑥 2 + (2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) − 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏))𝑥 3
= (𝐴𝑥 + 𝐵)(𝑥 2 − (2𝛽 + 1)) + (𝐶𝑥 + 𝐷)(𝑥 2 − (2𝛼 + 1))
Equating coefficients; we get
𝐴 + 𝐶 = 2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) − 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)

𝑒1

𝐵 + 𝐷 = 2𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − (4𝑎𝑏 + 1)𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)

𝑒2

−𝐴(2𝛽 + 1) − 𝐶(2𝛼 + 1) = 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)

𝑒3

−𝐵(2𝛽 + 1) − 𝐷(2𝛼 + 1) = 𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)

𝑒4

Therefore the values are:
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𝐴=

(2𝛼 + 1)𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) − 𝛼𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)
𝛼−𝛽

𝐶=

𝛽𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − (2𝛽 + 1)𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
𝛼−𝛽

𝐵=

𝑎(2𝛼 + 1)(𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)) − 𝛼𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
𝛼−𝛽

𝐷=

𝑎(2𝛽 + 1)(−𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) + 2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)) + 𝛽𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
𝛼−𝛽

The Maclaurin series expansion of the function

𝐴𝑥+𝐵
𝑥 2 −𝐶

is given by;

∞

𝐴𝑥 + 𝐵
𝑥2 − 𝐶

= − ∑ 𝐴𝐶

∞
−𝑛−1 2𝑛+1

𝑥

𝑛=0

− ∑ 𝐵𝐶 −𝑛−1 𝑥 2𝑛
𝑛=0

This together with the identities of the roots, we simplify 𝑃̂(𝑥) as follows;
∞

𝐴𝑥 + 𝐵
−1
=
𝑥 2 − (2𝛼 + 1) (𝛼 − 𝛽)

𝑥2

=

− ∑((2𝛼 + 1)𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) − 𝛼𝑃̂1 (𝑎, 𝑏))(2𝛼 + 1)−𝑛−1 𝑥 2𝑛+1
𝑛=1

∞

− ∑(𝑎(2𝛼 + 1)(𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)) − 𝛼𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))(2𝛼 + 1)−𝑛−1 𝑥 2𝑛
[ 𝑛=1
]

𝐶𝑥 + 𝐷
− (2𝛽 + 1)

∞

− ∑(𝛽𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − (2𝛽 + 1)𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))(2𝛽 + 1)−𝑛−1 𝑥 2𝑛+1

1
𝛼−𝛽

𝑛=1

∞

̂ 1 (𝑎, 𝑏) + 2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)) + 𝛽𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))(2𝛽 + 1)−𝑛−1 𝑥 2𝑛
− ∑(𝑎(2𝛽 + 1)(−𝑃
[

]

𝑛=1

Let’s consider the even part,
∞

(2𝛽 + 1)𝑛+1 (𝑎(2𝛼 + 1)(𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)) − 𝛼𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))
−1
[
] 𝑥 2𝑛
𝐸(𝑥) =
∑
𝑛+1
̂
̂
̂
𝛼−𝛽
(𝑎,
+(2𝛼 + 1) (𝑎(2𝛽 + 1)(−𝑃1 𝑏) + 2𝑏𝑃0 (𝑎, 𝑏)) + 𝛽𝑃0 (𝑎, 𝑏))
𝑛=0

(2𝛽 + 1)𝑛 𝑎(𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)) + (2𝛽 + 1)𝑛 𝛽𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
[
]
−1
+(2𝛼 + 1)𝑛 𝑎(−𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) + 2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)) − (2𝛼 + 1)𝑛 𝛼𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) 2𝑛
=
∑
𝑥
𝛼−𝛽
(𝛼 + 2)𝑛+1 (𝛽 + 2)𝑛+1
∞

𝑛=0

[

]
2𝑛

2𝑛+1

𝛽
𝛽
𝑎(𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)) +
𝑃̂ (𝑎, 𝑏)
𝑛
−1
(𝑎𝑏)
(𝑎𝑏)𝑛 0
=
∑
𝑥 2𝑛
𝛼−𝛽
𝛼 2𝑛
𝛼 2𝑛+1
𝑛=0
𝑎(−𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) + 2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)) −
𝑃̂ (𝑎, 𝑏)
(𝑎𝑏)𝑛 0
[(𝑎𝑏)𝑛
]
∞

𝛼 2𝑛 − 𝛽 2𝑛
(𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))
1
(𝑎𝑏)𝑛
=
∑
𝑥 2𝑛
𝛼−𝛽
𝛼 2𝑛+1 − 𝛽 2𝑛+1
𝑛=0
+
𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
(𝑎𝑏)𝑛
[
]
∞

Now, for the odd part we have
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∞

−1
(−𝛼(2𝛽 + 1)𝑛+1 𝑏𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) + 𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)(2𝛽 + 1)𝑛 ) 2𝑛+1
]𝑥
𝑂(𝑥) =
∑[
𝛼−𝛽
+𝛽(2𝛼 + 1)𝑛+1 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)(2𝛼 + 1)𝑛
𝑛=0

−𝛽 2𝑛+1
𝛽 2𝑛
̂1 − 𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
𝑃
1
(𝑎𝑏)𝑛
(𝑎𝑏)𝑛
=
∑
𝑥 2𝑛+1
𝛼−𝛽
𝛼 2𝑛+1
𝛽 2𝑛
𝑛=0 +
𝑃̂ (𝑎, 𝑏) + 𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
(𝑎𝑏)𝑛 ]
[ (𝑎𝑏)𝑛 1
∞

∞

1
𝛼 2𝑛+1 − 𝛽 2𝑛+1
𝛼 2𝑛 − 𝛽 2𝑛
̂1 (𝑎, 𝑏) +
=
∑[
𝑃
𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)] 𝑥 2𝑛+1
(𝑎𝑏)𝑛
𝛼−𝛽
(𝑎𝑏)𝑛
𝑛=0

For all n≥0, from the definition of generating function, and by combining the sums, we get the desired
result.
Theorem 8. (Sum Formula)
For any positive integer n, and ab≠0, the sum of the first n terms of the bi-periodic Pell matrix sequence
is computed as
(𝑎𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏) + 𝑏𝑃̂𝑛−1 (𝑎, 𝑏))

𝜉(𝑛)

1−𝜉(𝑛)

(𝑎𝑃̂𝑛−1 (𝑎, 𝑏) + 𝑏𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏))
1−𝜉(𝑛)

𝑛−1

∑ 𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏) =

− (2𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) + 4𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) − 𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))

(𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))

𝜉(𝑛)

2𝑎𝑏

𝑘=0

Proof If n is even, it.s obtained that by using Binet formula
𝑛

𝑛

1−𝜉(𝑛)
𝜉(𝑛)
(𝛼 2⌊ 2 ⌋+1 − 𝛽 2⌊ 2 ⌋+1 )
𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏) = [𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)]
[𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)]

̂0 (𝑎, 𝑏)]
+ [𝑏𝑃

𝜉(𝑛)

𝑛

𝑛−2
2

𝑛−1

𝑛

1−𝜉(𝑛)
(𝛼 2⌊ 2 ⌋ − 𝛽 2⌊ 2 ⌋ )
[𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)]
𝑛−2
2

∑ 𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏) = ∑ 𝑃̂2𝑘 (𝑎, 𝑏) + ∑ 𝑃̂2𝑘+1 (𝑎, 𝑏)
𝑘=0
𝑛−2
2

=∑
𝑘=0

𝑘=0

𝑘=0
𝑛−2
2

𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) 𝛼 2𝑘+1 − 𝛽 2𝑘+1
𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) 𝛼 2𝑘 − 𝛽 2𝑘
+
∑
(𝑎𝑏)𝑘
𝛼−𝛽
(𝑎𝑏)𝑘
𝛼−𝛽
𝑛−2
2

+∑
𝑘=0

𝑘=0

𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) 𝛼
(𝑎𝑏)𝑘

2𝑘+1

−𝛽
𝛼−𝛽

𝑛−2
2

2𝑘+1

+∑
𝑘=0

𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) 𝛼 2𝑘 − 𝛽 2𝑘
(𝑎𝑏)𝑘
𝛼−𝛽

By using the sum of geometric series, it's computed that
𝑛−1

𝑛

𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)

𝑛

𝛼 𝑛+1 − 𝛼(𝑎𝑏) 2 𝛽 𝑛+1 − 𝛽(𝑎𝑏) 2
∑ 𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏) =
[
−
]
𝑛
𝛼 2 − 𝑎𝑏
𝛽 2 − 𝑎𝑏
(𝑎𝑏) 2 −1 (𝛼 − 𝛽)

𝑘=0

𝑛

𝑛

𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) 𝛼 𝑛 − (𝑎𝑏) 2 𝛽 𝑛 − (𝑎𝑏) 2
+
[ 2
−
]
𝑛
𝛼 − 𝑎𝑏
𝛽 2 − 𝑎𝑏
(𝑎𝑏) 2 −1 (𝛼 − 𝛽)
𝑛

𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)

𝑛

𝛼 𝑛+1 − 𝛼(𝑎𝑏) 2 𝛽 𝑛+1 − 𝛽(𝑎𝑏) 2
+
[
−
]+
𝑛
𝛼 2 − 𝑎𝑏
𝛽 2 − 𝑎𝑏
(𝑎𝑏) 2 −1 (𝛼 − 𝛽)

FULL TEXTS BOOK

198

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY
𝑛

𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)

𝑛

𝛼 𝑛 − (𝑎𝑏) 2 𝛽 𝑛 − (𝑎𝑏) 2
+
[
−
]
𝑛
2
𝛽 2 − 𝑎𝑏
(𝑎𝑏) 2 −1 (𝛼 − 𝛽) 𝛼 − 𝑎𝑏
After some algebraic operations, the following result is evaluated
𝑛−1

∑ 𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏) =
𝑘=0

𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)

[−(𝑎𝑏)2 (𝛼 𝑛−1 − 𝛽 𝑛−1 ) + 𝑎𝑏(𝛼 𝑛+1 − 𝛽 𝑛+1 )]

𝑛
4(𝑎𝑏) 2 +2 (𝛼

+

− 𝛽)
𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
𝑛
4(𝑎𝑏) 2 +2 (𝛼

− 𝛽 2 )] +
+

− 𝛽)
̂
𝑃1 (𝑎, 𝑏)

𝑛
4(𝑎𝑏) 2 +2 (𝛼

𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
𝑛
4(𝑎𝑏) 2 +2 (𝛼

𝑛

[−(𝑎𝑏)2 (𝛼 𝑛−2 − 𝛽 𝑛−2 ) + 𝑎𝑏(𝛼 𝑛 − 𝛽 𝑛 ) − (𝑎𝑏) 2 (𝛼 2
[−(𝑎𝑏)2 (𝛼 𝑛−1 − 𝛽 𝑛−1 ) + 𝑎𝑏(𝛼 𝑛+1 − 𝛽 𝑛+1 )]

− 𝛽)
𝑛

[−(𝑎𝑏)2 (𝛼 𝑛−2 − 𝛽 𝑛−2 ) + 𝑎𝑏(𝛼 𝑛 − 𝛽 𝑛 ) − (𝑎𝑏) 2 (𝛼 2 − 𝛽 2 )]

− 𝛽)

By the definition of the Pell matrix sequence, it is obtained that
𝑎𝑃̂𝑛−1 (𝑎, 𝑏) + 𝑏𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏)
̂
−2𝑎𝑃1 (𝑎, 𝑏) + 4𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) − 𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
∑ 𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏) =
.
2𝑎𝑏

𝑛−1

𝑘=0

Similarly if n is odd, we obtain
𝑛−1
2

𝑛−1

𝑛−3
2

∑ 𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏) = ∑ 𝑃̂2𝑘 (𝑎, 𝑏) + ∑ 𝑃̂2𝑘+1 (𝑎, 𝑏)
𝑘=0

𝑛−1
2

=∑
𝑘=0

𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) 𝛼
(𝑎𝑏)𝑘

𝑘=0

2𝑘+1

−𝛽
𝛼−𝛽

𝑘=0

𝑛−1
2

2𝑘+1

+∑
𝑘=0

𝑛−3
2

𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) 𝛼 2𝑘 − 𝛽 2𝑘
(𝑎𝑏)𝑘
𝛼−𝛽
𝑛−3
2

𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) 𝛼 2𝑘+1 − 𝛽 2𝑘+1
𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) 𝛼 2𝑘 − 𝛽 2𝑘
+∑
+
∑
(𝑎𝑏)𝑘
𝛼−𝛽
(𝑎𝑏)𝑘
𝛼−𝛽
𝑘=0

𝑘=0

By using the sum of geometric series, it's computed that
𝑛−1

𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)

∑ 𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏) =

(𝑎𝑏)

𝑘=0

𝑛−1
2 (𝛼

− 𝛽)

𝛼 𝑛+2 − 𝛼(𝑎𝑏)
[
𝛼 2 − 𝑎𝑏

𝑛+1
2

𝛽 𝑛+2 − 𝛽(𝑎𝑏)
−
𝛽 2 − 𝑎𝑏

𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) 𝛼 𝑛+1 − (𝑎𝑏)
+
[
𝑛−1
𝛼 2 − 𝑎𝑏
2
(𝑎𝑏) (𝛼 − 𝛽)
+

𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)
(𝑎𝑏)

+

𝑛−3
2 (𝛼

𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
(𝑎𝑏)

𝑛−3
2 (𝛼

− 𝛽)

− 𝛽)

𝛼 𝑛 − 𝛼(𝑎𝑏)
[
𝛼 2 − 𝑎𝑏

𝛼 𝑛−1 − (𝑎𝑏)
[
𝛼 2 − 𝑎𝑏

𝑛−1
2

𝑛−1
2

𝑛+1
2

𝑛+1
2

]
𝑛+1

𝛽 𝑛 − (𝑎𝑏) 2
−
]
𝛽 2 − 𝑎𝑏

𝛽 𝑛 − 𝛽(𝑎𝑏)
−
𝛽 2 − 𝑎𝑏

𝛽 𝑛−1 − (𝑎𝑏)
−
𝛽 2 − 𝑎𝑏

𝑛−1
2

𝑛−1
2

]+

]

After some algebraic operations, the following result is evaluated
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𝑛−1

∑ 𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏) =
𝑘=0

𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)

[−(𝑎𝑏)2 (𝛼 𝑛 − 𝛽 𝑛 ) + 𝑎𝑏(𝛼 𝑛+2 − 𝛽 𝑛+2 )]

𝑛+5
4(𝑎𝑏) 2 (𝛼

+
−

− 𝛽)
̂
𝑎𝑃1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
𝑛+5
4(𝑎𝑏) 2 (𝛼
𝑛+1
(𝑎𝑏) 2 (𝛼 2

− 𝛽)

− 𝛽 2 )] +

𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)

+

4(𝑎𝑏)

𝑛+3
2 (𝛼

[−(𝑎𝑏)2 (𝛼 𝑛−1 − 𝛽 𝑛−1 ) + 𝑎𝑏(𝛼 𝑛+1 − 𝛽 𝑛+1 )
𝑃̂1 (𝑎, 𝑏)

𝑛+3
4(𝑎𝑏) 2 (𝛼

[−(𝑎𝑏)2 (𝛼 𝑛−2 − 𝛽 𝑛−2 ) + 𝑎𝑏(𝛼 𝑛 − 𝛽 𝑛 )]

− 𝛽)

[−(𝑎𝑏)2 (𝛼 𝑛−3 − 𝛽 𝑛−3 ) + 𝑎𝑏(𝛼 𝑛−1 − 𝛽 𝑛−1 ) − (𝑎𝑏)

𝑛+1
2 (𝛼 2

− 𝛽)

− 𝛽 2 )]
By the de.nition of the Pell matrix sequence, it is obtained that
𝑛−1

∑ 𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏) =

𝑎𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏) + 𝑏𝑃̂𝑛−1 (𝑎, 𝑏)
−𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
2𝑎𝑏

𝑘=0

By the above two results, we get
Theorem 9. If any positive integer n and 𝑎𝑏 + 1 ≠ 0, 𝑎𝑏 ≠ 0 , the sum of square of the first n terms
of the bi-periodic Pell matrix sequence is computed as
𝑏 1−(𝑛) ̂
𝑏
( )
𝑃2𝑛+2 + ( )
𝑎
𝑎
2
∑ 𝑃̂ (𝑎, 𝑏) =

𝑛−1

𝑘

𝑘=0

−

(𝑛)

(𝑛)

𝑏
𝑏 1−(𝑛) ̂
𝑃̂2𝑛 − ( ) 𝑃̂2𝑛−4 − ( )
𝑃2𝑛−2
𝑎
𝑎
16𝑎𝑏(𝑎𝑏 + 1)

(1 + 2𝑎𝑏)(𝑎𝑃̂1 (𝑎, 𝑏) − 2𝑎𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏)
.
8(𝑎𝑏 + 1)

Theorem 10. For any positive integer n, we have
𝑛−1

∑
𝑘=0

𝑃̂𝑘 (𝑎, 𝑏)
𝑥𝑘

𝑃̂𝑛−1 (𝑎, 𝑏) 𝑃̂𝑛+1 (𝑎, 𝑏) 𝑃̂𝑛−2 (𝑎, 𝑏) 𝑃̂𝑛 (𝑎, 𝑏)
−
+
− 𝑛−4
𝑥 𝑛−1
𝑥 𝑛−3
𝑥 𝑛−2
𝑥
1
= 4
4 ̂ (𝑎,
3 ̂ (𝑎,
2 (2𝑎𝑃
2
̂
̂
(𝑎,
(𝑎,
𝑥
𝑃
𝑏)
+
𝑥
𝑃
𝑏)
+
𝑥
𝑏)
−
4𝑎𝑏𝑃
𝑏) − 𝑃̂0 (𝑎, 𝑏))
𝑥 − 𝑥 (4𝑎𝑏 + 2) + 1
0
1
1
0
+𝑥(2𝑏𝑃̂0 (𝑎, 𝑏) − 𝑃̂1 (𝑎, 𝑏))
[
]
Conclusion
In this study a generalization of the Pell sequence called bi-periodic Pell sequence is carried out to matrix
theory. Therefore we call this matrix sequence by the bi-periodic Pell matrix sequence whose entries are
bi-periodic Pell numbers. Then the generating function, Binet formula and some basic properties and
sum formulas are examined.
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ÖZET
Bu araştırmada Kahramanmaraş ilinde çeşitli üreticilerin çeşitli teknolojik aletlere olan durum ve
davranışlarının sonuçlarının analiz edilip sunulması amaçlanmıştır. Araştırmada Nisan 2019'da
Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren 120 çiftçiye anket uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler
kullanılarak elde edilen betimsel istatistikler yorumlanmış ve değerlendirilmiştir. Son zamanlarda
tarımsal üretimde kentleşme ve sanayileşmenin hızlı bir şekilde artmasıyla yoğun girdi kullanımı ve
teknolojinin hızlı bir şekilde kullanımı başlamıştır. Tarımda teknoloji, tarımsal üretimde kalite kaybının
azalmasına ve verimin artması ile birlikte üretici gelirinin artmasına da neden olmaktadır. Üreticiler,
teknolojik gelişme açısından farklı zamanlarda farklı aletler üretilmesini isteyerek çiftçilere daha zengin
ekipmanın sağlanmasının gerektiğini söylemektedirler. Dolayısı ile tarım mekanizasyonunun
desteklenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bu çalışmada tarım üreticilerinin bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullanma eğilimleri de araştırılmış, Türkiye'de ve dünyada çiftçilerin bilişim
teknolojilerini kullanarak üretim ve pazarlama faaliyetlerinin devlet yardımlarıyla desteklenmesi
gerektiğini vurgulamışlardır. Üreticiler tüm ülkelerde bilişim teknolojilerinin tarımda kullanımı
konusunda çeşitli çalışmaların yapıldığını söylemişlerdir. Dronlar kullanarak tarım alanlarında hızlı,
yüksek hassasiyetli, düşük maliyetli veriler üretebilmektedir. Bu veriler CBS ortamına aktarılarak çeşitli
alanlarda kullanılabilir. Bundan dolayı drone'ların önümüzdeki senelerde tarımsal uygulamalarda yeni
bir destekleyici sistem olarak kullanılacağına inanılmaktadır. Tarım Orman Bakanlığı da üreticileri
tarımsal teknoloji bakımından desteklemeli ve üreticilere teknoloji kullanımı ile ilgili toplantı yapması
üreticiler açısından faydalı olacağı anlaşılmıştır. Uluslararası arenada da kendimizi göstermek için
tarımsal teknolojiye çok önem vermeliyiz çünkü kaliteli ürünler iyi bir teknoloji ile üretilirler.
Üreticilerin akıllı telefon kullanmasının tarımsal üretime katkısı fazla olur çünkü çiftçiler ekimden
hasada kadar birçok bilgiyi telefondaki uygulamalardan bakarak kendilerini geliştirebilirler ancak
çiftçiler teknolojiyi tam olarak kullanmadıklarından ürünlerinde ve gelirlerinde azalışlar görülür ama
yine de geleneksel üretimden vazgeçmemektedirler. Faktör analizi, araştırmalarda kullanılan çok
değişkenli analiz tekniklerinden biridir. Sonuç olarak, 8 faktörden çiftçilerin önemli gördüğü 20 önemli
teknoloji kullanımı faktörü toplanmıştır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde, tarımsal teknoloji,
teknolojik faydalar, besin arz verimliliği, Ar-Ge faktörleri, üretim faktörleri, teknolojik altyapı, ürün
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kalitesi ve tarımsal verimlilik üreticilerin teknoloji kullanımını gösteren faktörler olarak
tanımlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, teknoloji, üretim faktörü, faktor analizi.

ABSTRACT
In this research, it is aimed to analyze and present the results of the situation and behavior of various
manufacturers in the province of Kahramanmaraş towards various technological tools. In the research,
a questionnaire was applied to 120 farmers operating in Kahramanmaraş in April 2019. The descriptive
statistics obtained by using the data obtained from the questionnaire were interpreted and evaluated.
Recently, with the rapid increase in urbanization and industrialization in agricultural production,
intensive use of inputs and rapid use of technology have begun. Technology in agriculture leads to a
decrease in quality loss in agricultural production and an increase in producer income with an increase
in productivity. Producers want different tools to be produced at different times in terms of technological
development, and they say that richer equipment should be provided to the farmers. Therefore, they
emphasized that agricultural mechanization should be supported. In this study, the tendencies of
agricultural producers to use information and communication technologies were also investigated, and
they emphasized that the production and marketing activities of farmers in Turkey and in the world
should be supported by state aid by using information technologies. Producers stated that various studies
have been carried out on the use of information technologies in agriculture in all countries. Using drones,
it can produce fast, high-precision, low-cost data in agricultural areas. These data can be used in various
fields by transferring them to the GIS environment. Therefore, it is believed that drones will be used as
a new supporting system in agricultural applications in the coming years. The Ministry of Agriculture
and Forestry should also support the producers in terms of agricultural technology and it has been
understood that it will be beneficial for the producers to hold a meeting about the use of technology. In
order to show ourselves in the international arena, we must attach great importance to agricultural
technology because quality products are produced with good technology. The use of smartphones by the
producers contributes to agricultural production, because farmers can improve themselves by looking at
the applications on the phone from planting to harvesting, but since the farmers do not fully use the
technology, there is a decrease in their products and income, but they still do not give up on traditional
production. Factor analysis is one of the multivariate analysis techniques used in research. As a result,
20 important technology use factors that farmers consider important were collected from 8 factors.
Within the framework of the results obtained, agricultural technology, technological benefits, nutrient
supply efficiency, R&D factors, production factors, technological infrastructure, product quality and
agricultural productivity are defined as the factors that show the use of technology by the producers.
Keywords: Kahramanmaraş, technology, factor of production, factor analysis.
GİRİŞ
Tarımsal üretimi artırmaya çalışmak için insanlar ilk dönemlerden bu yana teknolojik yapılara
başvurmaktadır. Kilden yapılmış küreklerden buharla çalışan tarım aletlerine, bitkilerin ıslahlarından
seracılık yapılmasına kadar teknoloji geniş bir alana yayılmaktadır. Tarımsal üretimin zirve noktası
Sümer topluluğunun bulduğu saban olmuştur (Anonim, 2021).
Teknolojideki yaşanan bugünkü düzey, insanlık geçmişinde yapılanların etkisidir. Yıllar önce tabanca
ok gibi araçların yapılmasına başlanan taş devrinde teknoloji değişimi, demir çağından sonra 17.
Yüzyılda insanların ile hayvanların gücünden çok işler yapan buhar gücünün ortaya çıkması, sanayi
devrimi ile çok büyük bir önem kazanmıştır. 2000 yıllardan sonra ise bilgi yoğun yapılara
dönüşmektedir. Buradan da anlaşıldığı gibi teknolojinin insanların yaşayış biçimlerini iyileştirmek
kolaylaştırmak ve kullandıkları araçları ve gereçleri geliştirebilmek diye tanımlarız (Günaydın, 2005).
Dünya da nüfusun 2050 yıllarında 11 milyar civarında olacağı söylenmektedir. Nüfusun artması gıda
talebinde’de artışa neden olacağından tarımsal üretimin artırılması ile ilgili çalışmalarında önemini
yükseltecektir. Biyoteknolojik araştırmalar tarım ürünleri üreticiliğinde ve hayvansal üretimde çok
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kaliteli ürünlerin üretimini sağlayacaktır. Bugünde tarımsal ve hayvansal üretimleri çoğaltmaya dayalı
kaliteli ve yüksek biyoteknolojik araştırmalar içinde transgenik araştırmalara çoğunluk verilmektedir
(Yeşilbağ, 2005).
Tarımsal alanlarda bitki indekslerini incelemek için uzaktan algılama sensörleri kullanılmaktadır. Fakat
bu sensörler bulutlu havalarda kullanılmamaktadır. Buda belli başlı sorunlara neden olmaktadır. Ama
son yıllarda kullanılmasına başlanan dronlar, tarımsal üretimlerde kendilerine büyük oranda yer
bulmuşlardır. İnsansız uçaklardan alınan görüntünün çok iyi derecede kaliteli ve güzel olmasından
dolayı ilgi yüksektir. Kısa vakitte görüntüler üreticinin elinde olur. Az maliyetli olmasından ve kapalı
havalarda kullanılması nedeniyle tarımsal üretimde çok iyi bir teknolojik fayda sağlamaktadır (Avdan
ve ark, 2014).
Tarımda nanoteknoloji kullanımı da çoğalmaya başlamaktadır. Yüksek dayanıklı ve hafif malzemelerin
tarım alet ve makinelerinin üretiminde kullanılması, yabancı maddeleri ve kirleri üzerinde tutmayan
traktör tekerleği, kabin camı gibi parçaların üretimi, gıda maddelerinin paketlenmesinde, hijyenik ve
dayanıklı ambalaj kağıtlarının üretilmesinde kullanılmaktadır. Günümüzde biyoteknolojik çalışmalar
insan hayatını kolaylaştırma, sağlık sorunlarını giderme ve insan hayatını uzatma konularında önemli
katkılar sağlamaktadır (Akbaş ve Özarslan, 2007).
Bizde ise yani Osmanlı toplumun da tarımsal üreticiliğin ilkel koşullarda yapıldığı tarımda teknolojinin
uygulanmasına dayalı ilk çalışmaların zor koşullarda 18. Yüzyılda atıldığı, tarım alanında ilk araştırma
yapanlar İzmir’in tarımsal topraklarını işleyen İngilizlerdi. Balkanlardaki komşu ülkelerden gelen
göçmen insanlarda Anadolu’ya ilk defa tarımda makineleşmeyi ve teknoloji kullanmasını tanıtmaya
başladılar. Zengin üreticiler de makineleşme ve teknolojinin Anadolu ya gelmesinde yardımcı oldular
(Anonim,2021). Osmanlı devletinin son yıllarında damgasını vuran savaşlar tarımsal ve teknolojik
ilerlemede önüne büyük engel olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra tarımın
modernleştirilmesinin gerektiği anlaşılmıştır. Makineleştirmeyi artırmak için çiftçilerin tarım alet ve
makinelerinin Ziraat Bankası eliyle ithali ve çiftçiye gümrüksüz dağıtılması için çalışmalar yapıldı.
Çiftçilerin makine ve gübre gibi donanımları uygun fiyata almaları için Zirai Donanım Kurumu kuruldu
(Anonim, 2021).
Bugün Türkiye tarımında tarımsal teknoloji çok yükselişe geçti ve teknoloji alt başlıklara ayrılmaya
başladı. Tarımsal elektrifikasyon, tarımsal motorizasyon ve tarımsal otomasyon olarak kullanılmaya
başlandı. Tarımsal arazilerde kaç kilowatt saat elektrik kullanıldığı, üreticilerin insan ve hayvan gücünün
karşısında ne düzeyde traktör, makine, alet, ekipman kullanmaya çalıştığı işletmenin teknolojik düzeyini
belirlemektedir (Anonim, 2021).
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yüksek düzeyde hayvanların gücünden yararlanan çiftçimiz, şimdi
tarımsal yetiştiricilikte tarımsal alet makinelerden teknolojik olarak yüksek bir oranda yararlanmaktadır.
Üretimde teknoloji kullanımımız Batıdaki oranlardan düşük olmasına rağmen Türkiye’de bugün
milyonlarca traktör arazilerde, çalışmaktadır. Tarım ürünlerinin her kademesinde gereksinim duyulan,
teknolojik aletler, yurt içinden temin edilebilmektedir (Anonim, 2021).
Bu araştırmada Kahramanmaraş ilinde çeşitli üreticilerin çeşitli teknolojik aletlere olan durum ve
davranışlarının sonuçlarının analiz edilip sunulması amaçlanmıştır. Bu durumda üreticilerin demografik
özelliklerle ilgili anketlerde ifade edilen yargıların görünümünde önemli bir farkın olup olmadığının
belirlenmesinde tarımda teknolojik aletlere olan tutumları ve yaklaşımları etkileyen faktörlerin
belirlemesine karar verilmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Araştırmanın ana belgesi, teknolojinin tarımda kullanımı ve önemi konusunda Kahramanmaraş ilindeki
üreticilerle yapılan görüşmelerden elde edilen temel verilerdir. Ayrıca bu konu ile ilgili önceki yapılmış
araştırmalardan da yararlanılmıştır. Nisan 2019'da Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 120 üretici
ile "örnekleme yöntemi" kullanılarak anketler yapılmıştır.
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Yöntem
Çalışmada, 20 kritik konu belirlenmiş ve faktörler açısından analiz edilmiştir. Çok değişkenli
analizlerden biri olan faktör analizi, verilerin aralarındaki karşılıklarını inceler. (Kurtuluş, 1998). Diğer
bir ifadeyle indirgeme teknikleri olarak da anlaşılan faktör analizleri, verilerin çok özlü, anlamlı şekilde
sunulmasını sağlar (Ness, 2002).
Faktör analizleri, ilgili değişkenleri büyük miktarda veri üzerinden toplayan ve en az
ilişkisiz değişken elde eden çok değişkenli bir istatistiksel tekniktir. Faktör analizi, çok sayıda gözlenen
değişkeni daha az faktörle açıklamaya çalışması nedeniyle, ilk olarak değişkenler arasındaki korelasyon
dikkate alınır. (Johnson ve Wichern 1992). Faktör analizleri, bir p değişken olayında anlaşılan değişkeni
toplayarak, belirli ölçüde yeni ilişkisi olmayan değişkenler araştırmayı ve aynı zamanda kaynakların
büyüklük sırasını azaltma ve bağımlılık yapısını kaldırma hedefini gerçekleştirmeyi amaçlar (Tatlıdil
2002).
Faktör analizleri çalışarak birçok değişik çalışmalarda gözlemlenen değişkenlerin oluşturduğu bir
modeli, değişken gruplardan tekrardan tanımlayarak açıklanmaya çalışılmıştır (Doğangun, 2007; İlhan,
2007; Dağıstan ve ark., 2008; Benzing ve ark., 2009; Yılmaz, 2010; Celik, 2012; Abdi ve ark., 2013).
Pek çok kapsayıcı faktörler modeli bulunmaktadır. Genel olarak yaygın olanları "ortak faktör analizi"
ve"bileşen faktör analizleri"dir. (Gözener ve Sayılı, 2011). Faktör modellerinin seçimleri araştırma
amaçlarıyla ilişkilidir. Standart değişken i için matematiksel faktör analizi modeli aşağıdaki gibidir:
X = Ai1 F1 + Ai2 F2 +……………..+ Aik Fk + U
Eşitlikte;
- F1, 2, ….., k = Genel faktörler,
- U = Unique faktör,
- Ai1, i2,….., ik = k adet faktörü birleştiren sabitlerdir.
Unique faktörlerin birbirleriyle ve genel faktörlerle korelasyonlarının olmadığı kabul edilmektedir (Gül,
1995). Faktörler gözlenmiş değişkenlerden çıkartılırlar ve onların doğrusal bileşenleri olarak tahmin
edilebilirler.
J’inci faktör olan Fj'nin genel tahmin eşitliği aşağıdaki gibidir:
Fj = ΣWjiXi = WjiX1 + Wj2X2 + ......+ WjpXp
Eşitlikte;
Wi = Skor sayısını,
Xi = Standardize yapılmış değişkeni,
P = Değişken sayılarını göstermektedir.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Çalışmada Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren tarımda teknolojinin kullanımı ve önemi ile ilgili
üreticilerin ne bildikleri faktör analizleri teknikleri ile bulunmuştur. Veriler arasındaki ilişkinin kökeni,
çok değişkenli analiz tekniğinden biri olan faktör analizi ile araştırılmış, faktör analizinin ilk adımında
temel bileşenler ve uygun sayıda faktör belirlenmiştir. Faktör sayıları bulunurken öz değeri 1'den büyük
olan faktörler dikkatlice izlenmiştir. Böylece tarımda teknolojinin önemi ve kullanılması hakkında
Çizelge 1’de ve 2’ de bulunan ortaklık katsayısı çok olan 20 değişken ile analizi yapılmış ve sonuçları
Çizelge 2’de gösterilmiştir. Faktör analizinin sonucunda 8 faktör (Tarımsal teknoloji, teknolojik fayda,
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besin arzı etkinliği, Ar-Ge faktörü, üretim faktörü, teknolojik alt yapı, ürün kalitesi, tarımsal etkinlik)
olarak belirlenmiştir. 8 faktörlerin bütün varyans oranları sırasıyla %15,753, %10,548, %8,161,
%6,774, %6,420, %6,016, %5,836 ve %5,574’dir. Toplam varyans’ın %65,082’si bu faktörler
tarafından açıklanmaktadır.
Çizelge 1. Kahramanmaraş ilinde üreticilerin teknolojiyi kullanma durumu
Teknolojinin Önemi ve Kullanımı
Tarımda teknoloji kullanarak tarımsal ürünlerde hastalıkları engelleyebilirim.
Teknolojik olarak üretmiş olduğunuz tarımsal ürünlerin raf ömürleri uzundur.
Teknolojinin kullanılması verim ve kaliteyi artırır.
Tarımsal üretimde teknolojiden faydalanmanın temel noktası ekonomide ve
ekolojide optimizasyonun sağlanmasıdır.
Teknolojinin kullanılması için gerekli olan AR-GE çalışmaları tarımsal
işletmelere uygun amaçlar ile sektörde geliştirilmiştir.
Sanayi ile bilişim alanında önemli mesafe kat etmiş ülkelerin tarımsal yapılarında
da teknoloji transferinde de öne çıktıkları görülür.
Biyoyakıtlar ile çalışan tarımsal makinelerinin desteklenmesi ve teknolojik
yatırımlarında bu alanda yapılması önem taşır.
Tarımda teknolojiyi insanlığın ortak faydası olarak kullanmamız geçmişimize
oranla daha da büyük bir önem taşır.
Tarımda teknoloji üretimi ve kullanımının planlanması gereklidir.
Tarımda biyoteknolojik araştırmalar sonucunda tarımsal ürünlerin üretiminde
büyük derecede artışlar yaşanmıştır.
Coğrafi bilgi sistemleri tarımsal üretimin ekonomik ve çevresel faydasını
çoğaltmada üreticiler için gerekli hissedilen teknolojik çözümleri sağlar.
İnsanları beslemek ve açlıkla mücadele etmek için çiftçiler yeni teknolojiler
konusunda araştırmalara yöneldiler.
Geleneksel tarımsal üretim üreticiler tarafından yeksenak bir şekilde yapılır.
Tarımda teknoloji uygulamasının temeli, tarladaki mevcut durumu doğru tespit
etmek ve ihtiyaçlara göre uygulamaktır.
Tarım sulaması ve drenajı birbirini tanımlayan iki önemli teknoloji dalıdır.
Birçok alanda kullanılan dronlar tarımsal üretimde de kendilerine yer
bulmuşlardır.
Bir ülkenin tarımının gelişmişlik düzeyini gösteren en iyi kriter makine ve
özellikle traktörlerin sayısıdır.
Tarımda kullanılan teknolojik aletler üreticinin kısa vakitte daha fazla iş
yapmalarını sağlamış ve ürettiği ürünlerin miktarlarının ve kalitelerinin artmasını
sağlamıştır.
Makineleşme süreciyle birlikte kalabalık ailelerde iş gücü fazlalığı ortaya
çıkmıştır.
Tarımsal alet ve makine sektöründeki gelişmeler ile beraber yedek parça
dükkanlarının yapılması, teknolojik makinelerin bakımının ve onarımının
yapılması için atölyelerin açılmasına olanak sağlamıştır.
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Şekil 1. Faktör sayısının belirlenmesinde kullanılan grafik
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Çizelge 2. Özdeğer istatistiğine bağlı faktör sayısı ve varyans
Faktörler
Ele Alınan Değişkenler
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11

Tarımsal Teknolojik
Teknoloji fayda

Sanayi ile bilişim alanında önemli mesafe kat etmiş ülkelerin tarımsal yapılarında
da teknoloji transferinde de öne çıktıkları görülür.
Tarımda biyoteknolojik araştırmalar sonucunda tarımsal ürünlerin üretiminde
büyük derecede artışlar yaşanmıştır.
Tarımda teknoloji uygulamasının temeli, tarladaki mevcut durumu doğru tespit
etmek ve ihtiyaçlara göre uygulamaktır.
Tarım sulaması ve drenajı birbirini tanımlayan iki önemli teknoloji dalıdır.
Biyoyakıtlar ile çalışan tarımsal makinelerinin desteklenmesi ve teknolojik
yatırımlarında bu alanda yapılması önem taşır.
Tarımda teknolojiyi insanlığın ortak faydası olarak kullanmamız geçmişimize
oranla daha da büyük bir önem taşır.
Teknolojinin kullanılması verim ve kaliteyi artırır.
Coğrafi bilgi sistemleri tarımsal üretimin ekonomik ve çevresel faydasını
çoğaltmada üreticiler için gerekli hissedilen teknolojik çözümleri sağlar.
İnsanları beslemek ve açlıkla mücadele etmek için çiftçiler yeni teknolojiler
konusunda araştırmalara yöneldiler.
Tarımsal üretimde teknolojiden faydalanmanın temel noktası ekonomide ve
ekolojide optimizasyonun sağlanmasıdır.
Teknolojinin kullanılması için gerekli olan AR-GE çalışmaları tarımsal işletmelere
uygun amaçlar ile sektörde geliştirilmiştir.
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Çizelge 2. Özdeğer istatistiğine bağlı faktör sayısı ve varyans (devamı)
Faktörler
Ele Alınan Değişkenler

Tarımsal Teknolojik
Teknoloji fayda

X12 Geleneksel tarımsal üretim üreticiler tarafından yeksenak bir şekilde yapılır.
X13 Tarımda teknoloji üretimi ve kullanımının planlanması gereklidir.
X14 Birçok alanda kullanılan dronlar tarımsal üretimde de kendilerine yer bulmuşlardır.
X15 Makineleşme süreciyle birlikte kalabalık ailelerde iş gücü fazlalığı ortaya çıkmıştır.
X16 Tarımsal alet ve makine sektöründeki gelişmeler ile beraber yedek parça
dükkanlarının yapılması, teknolojik makinelerin bakımının ve onarımının
yapılması için atölyelerin açılmasına olanak sağlamıştır.
X17 Tarımda teknoloji kullanarak tarımsal ürünlerde hastalıkları engelleyebilirim.
X18 Teknolojik olarak üretmiş olduğunuz tarımsal ürünlerin raf ömürleri uzundur.
X19 Bir ülkenin tarımının gelişmişlik düzeyini gösteren en iyi kriter makine ve özellikle
traktörlerin sayısıdır.
X20 Tarımda kullanılan teknolojik aletler üreticinin kısa vakitte daha fazla iş
yapmalarını sağlamış ve ürettiği ürünlerin miktarlarının ve kalitelerinin artmasını
sağlamıştır.
Öz Değer (Eigenvalues)
Varyans
Eklemeli varyans
KMO değeri
Bartlett's Test of Sphericity Sig.:

FULL TEXTS BOOK

209

,030
,254
,056
-,151

-,031
,231
,023
,024

Besin
Teknolojik Ürün Tarımsal
arzı Ar-Ge Üretim
alt yapı kalitesi etkinlik
etkinliği
,191
,634 ,160
,096 -,294
,634
-,074 ,181
,795
,072 ,039
,145

-,393

,095
,116
,108
,149
,086
,062
,728

-,048
,113
,055
,008

,162

,141

,194 -,096

,100

,675

,023

,023

,179
-,065

,087
,051

,106 -,028
,067 ,031

-,070
,302

,080
,000

,778
,769

,025
,070

,103

,042

,048

,008

,054

,188

,826

-,078

,017

,445 -,090

,142

-,050

-,221

,657

3,151
15,753
15,753

2,110
10,548
26,301

1,203 1,167
6,016 5,836
53,672 59,508

1,115
5,574
65,082

-,033

1,632 1,355 1,284
8,161 6,774 6,420
34,462 41,236 47,656
0,624
0,000

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

1.

Faktör (Tarımsal Teknoloji):


Sanayi ile bilişim alanında önemli mesafe kat etmiş ülkelerin tarımsal yapılarında da teknoloji
transferinde de öne çıktıkları görülür. (X1): Teknoloji, sanayi, bilişim ve toplum tarih boyunca hep
etkileşim halinde olmuştur. Aralarındaki etkileşim, dünyada önemli değişikliklere neden oldu.
Toplumlarda üretilmiş yeni teknolojiler, tarımsal teknoloji, sanayi teknolojisi ve bilgi teknolojisi gibi
yeni teknolojileri de geliştirmiştir (Yeşilorman ve Koç, 2014).

Tarımda biyoteknolojik araştırmalar sonucunda tarımsal ürünlerin üretiminde büyük derecede
artışlar yaşanmıştır. (X2): Son yıllarda, bitkilerde ve hayvanlarda genetik mühendisliği yoluyla artan
verimlilik elde edilmektedir. Örneğin tarım sektöründe arpa, buğday ve şeker pancarı gibi emtialarda
kullanılan bakterilerle verim ve kalite artışı sağlanmıştır. Ayrıca bitki ve hayvan çeşitleri için seçilen
adet tohum sayesinde verim artışı sağlanmıştır (Bayramoğlu ve ark., 2018).

Tarımda teknoloji uygulamasının temeli, tarladaki mevcut durumu doğru tespit etmek ve
ihtiyaçlara göre uygulamaktır. (X3):Hassas uygulamalı tarım teknolojisinin temeli, sahadaki doğru
statükoyu belirlemek ve ihtiyaçlara göre uygulamaları dağıtmaktır. Bunu hassas uygulamalı tarım
teknolojisinin sloganı olacak şekilde söylersek; uygulama uygun zamanda uygun yerde yapılmalıdır
(Güler ve Kara, 2005).

Tarım sulaması ve drenajı birbirini tanımlayan iki önemli teknoloji dalıdır(X4): Sulama ve
drenaj birbirini tamamlayan iki önemli mühendislik disiplinidir. Sulamanın kurak koşullarda verimi 3
kat arttırdığı söylense de drenaj ve sulama arasındaki ilişkiye yeterince dikkat edilmemesi, sulanan tarım
alanlarında tuzluluk, alkalilik ve su mevcudiyeti gibi sorunlara yol açmaktadır (Kanber ve ark., 2005).
2. Faktör (Teknolojik Fayda):

Biyoyakıtlar ile çalışan tarımsal makinelerinin desteklenmesi ve teknolojik yatırımlarında bu
alanda yapılması önem taşır (X5): Yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak biyoyakıt, ithal yakıtlara olan
bağımlılığı azaltmada önemli bir rol oynamaktadır. Kamu sektörünün sağladığı destek ve teşvik,
sektörün hızlı gelişimi için çok önemlidir. Biyoyakıtlar için teşvikler; cari açığı azaltacak, yeni ekilebilir
araziler yaratacak, birçok kişiye istihdam ve gelir fırsatları yaratacak ve çevre dostu üretimi teşvik
edecek (Çelebi ve Uğur, 2015).

Tarımda teknolojiyi insanlığın ortak faydası olarak kullanmamız geçmişimize oranla daha da
büyük bir önem taşır (X6): Makineleşmenin yaygınlaşması, tarım teknik ve teknolojilerinin
uygulanmasını kolaylaştırmaktadır (Demir ve Kuş, 2016).
3. Faktör (Besin Arzı Etkinliği):

Teknolojinin kullanılması verim ve kaliteyi artırır(X7): Temel verimliliğin yerini alabilecek
mekanik teknoloji ve toprak-bitki-hayvan verimliliğini artırmak için biyoteknoloji, teknolojinin tarımda
kullanımında iki ana gelişme alanıdır (Günaydın,2009).

Coğrafi bilgi sistemleri tarımsal üretimin ekonomik ve çevresel faydasını çoğaltmada üreticiler
için gerekli hissedilen teknolojik çözümleri sağlar. (X8): Uzaktan algılama ve CBS gibi tarımsal
teknolojinin çiftçiler tarafından tarımda sulamada ve ilaçlamada kullanıldığı bilinmektedir. Bu
teknolojilerle daha hızlı ve daha güvenilir verilere kısa sürede ulaşılabileceği söylenebilir.ve üretim
alanını açıklayan bir veri tabanı oluşturulabilir (Emekli ve Topakçı, 2009).

İnsanları beslemek ve açlıkla mücadele etmek için çiftçiler yeni teknolojiler konusunda
araştırmalara yöneldiler (X9): Tarımsal üretimde, doğal kaynakların korunmasında ve organik tarımın
geliştirilmesinde daha çevre dostu ürün ve üretim teknolojilerinin kullanılması giderek daha önemli hale
gelmektedir (Yılmaz ve Yücel, 2017).
4. Faktör (AR-GE Faktörü):

Tarımsal üretimde teknolojiden faydalanmanın temel noktası ekonomide ve ekolojide
optimizasyonun sağlanmasıdır. (X10): Tarım teknolojisi, geleneksel yöntemlere kıyasla üreticinin işini
kolaylaştırır verimliliği ve geliri en üst düzeye çıkarır (Kılavuz ve Erdem, 2019).
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Teknolojinin kullanılması için gerekli olan AR-GE çalışmaları tarımsal işletmelere uygun
amaçlar ile sektörde geliştirilmiştir. (X11): Ar-Ge nin her alanda olmazsa olmaz olduğu kesindir. Gıda
ve tarım sektörün de de yeniliklerin takip edilmesi gerekmektedir (Bakkaloğlu ve Güneş,2018).

Geleneksel tarımsal üretim üreticiler tarafından yeksenak bir şekilde yapılır. (X12):
Yetiştiriciler, üretim alanının farklı yerlerinden farklı miktarda ürünler aldığını ayrıca değişik toprak
dokularına sahip olmalarına rağmen, bu bilgileri üretim için değerlendirememişlerdir (Vatandaş ve ark.,
2005).
5. Faktör (Üretim Faktörü):

Tarımda teknoloji üretimi ve kullanımının planlanması gereklidir(X13): Teknoloji, bir ülkenin
ve bir sektörün tanımlanmış ekonomik, sosyolojik ve politik amaçlarına hizmet edecek nitelikte
olmalıdır. Bu bağlamda teknolojinin üretimi ve kullanımı da planlanmalıdır (Günaydın, 2009).

Birçok alanda kullanılan dronlar tarımsal üretimde de kendilerine yer bulmuşlardır. (X14): Son
zamanlarda diğer teknolojilere oranla hem daha süratli hem de daha ucuz olan dronlar, uzaktan
algılamada kullanılan uydu ve havacılık sistemlerine alternatif olarak kullanılmaya başlanmıştır
(Akkamış ve Çalışkan,2020).
6. Faktör (Teknolojik Altyapı):

Makineleşme süreciyle birlikte kalabalık ailelerde iş gücü fazlalığı ortaya çıkmıştır. (X15): Bu
işçi fazlası, göç hareketinin bir süre sonra büyük şehirlere yön aldığını gösteriyor (Doğan, 2005).

Tarımsal alet ve makine sektöründeki gelişmeler ile beraber yedek parça dükkanlarının
yapılması, teknolojik makinelerin bakımının ve onarımının yapılması için atölyelerin açılmasına olanak
sağlamıştır. (X16): Bu sayede köy ve şehir arasındaki ilişki daha da artmaya başlamıştır (Doğan, 2005).
7. Faktör (Ürün Kalitesi):

Tarımda teknoloji kullanarak tarımsal ürünlerde hastalıkları engelleyebilirim. (X17): Tarımsal
ürünlerin üretim ve kalitesinin artırılması için hastalıklara karşıda teknolojinin iyi bir şekilde
kullanılması gerekmektedir (Tiryaki ve ark., 2010).

Teknolojik olarak üretmiş olduğunuz tarımsal ürünlerin raf ömürleri uzundur(X18): Tarım
ürünleri çok su içerdikleri için çok çabuk bozulurlar. Yiyecekler çoğu durumda uzun süre taze
tutulamayacağından, farklı tekniklerle ve farklı amaçlarla hazırlanıp muhafaza edilmesi gerekir (Doğan
ve Aydın, 2020).
8. Faktör (Tarımsal Etkinlik):

Bir ülkenin tarımının gelişmişlik düzeyini gösteren en iyi kriter makine ve özellikle traktörlerin
sayısıdır(X19): ABD’de ve Avrupa devletlerinde traktörlerin tarım alanlarına girmesiyle birlikte çok
yüksek değişimler görülmüş ve traktörlerin avantajlarından yararlanılmıştır. Bu ülkeler sanayi devrimi
ile birlikte gelişmeye başlamışlar ve bunu diğer sektörlerle bağlantılar kurarak yapmaya başlamışlardır
(Doğan, 2005).

Tarımda kullanılan teknolojik aletler üreticinin kısa vakitte daha fazla iş yapmalarını sağlamış
ve ürettiği ürünlerin miktarlarının ve kalitelerinin artmasını sağlamıştır. (X20): Bu makineler, çiftçilerin
zamandan tasarruf etmelerini, daha az çaba harcamalarını ve mevcut arazilerinden daha fazla verim elde
etmelerini sağlar (Doğan, 2005).
SONUÇ
Bulunan sonuçlara göre
üreticilerin tarımsal teknoloji kullanımının değerlendirilmesi, tarımsal
teknoloji, teknolojik fayda, besin arzı etkinliği, Ar-Ge faktörü, üretim faktörü, teknolojik altyapı, ürün
kalitesi ve tarımsal etkinlik ile toplamda 8 faktör ile oluşturulmuştur. Bundan dolayı bu konuda Tarım
Orman Bakanlığı üretimden hasata kadar üreticilerin teknolojiyi yeteri kadar kullanıp kullanmadığını
kontrol etmeli ve teknoloji arazide tam kullanılmıyorsa üreticiyi teşvik etmelidir. Uluslararası arenada
çok iyi işler yaparak, belli kalitenin ve standart’ın geliştirilmesinin yanı sıra teknoloji kullanılarak
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ürünlerin etkinliğinin ve kalitesinin artırılması, üretici gelirlerinin artırılması Ar-Ge çalışmaları ile
karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Ayrıca üreticilerin çoğu akıllı telefon
kullanmaktadır. Akıllı telefonlarına tarımsal işlerini kolaylaştıracak uygulamaların indirilmesi ve
öğretilmesi işlerine yarayabilir.
İncelenen üreticilerin hasat ve hasattan önceki aşamalarında teknolojiyi tam ve yerinde kullanmamaları
verim kayıplarına ve gelirlerinde azalışa neden olduğu görülmektedir. İncelenen üreticilerin çoğu
teknolojiden uzak geleneksel yöntemleri devam ettirdiği görülmüştür. Teknolojinin verim ve kalitelerini
artıracağına çoğu üretici inanmamaktadır. Üreticilerin bir diğer sorunu ise tarımda teknolojiyi alabilecek
sermayelerinin olmamasıdır. Devletten tarımda teknoloji ile ilgili destek, teşvik ve teknoloji hakkında
köylerde toplantı, sunum vb. bilgiler istedikleri görülmüştür.
Ayrıca üreticilere tarımda teknoloji kullandırılarak üretim yaptırılmaları sağlanırsa ihracatta büyük
artışlar olacaktır. Çünkü ürünler daha kaliteli olacak ve dış ticarette ilgi görecektir buda ekonomik olarak
hem ülkemiz hem de çiftçimiz açısından çok iyi olacaktır. Üreticilere, tarım ve teknoloji hakkında
detaylı ve çok iyi konferansların, seminerlerin verilmesi gereklidir. Çünkü çiftçi tarımda teknolojinin
nasıl iyi bir şekilde kullanılmasını öğrenmek istiyor. Teknoloji kullanarak verimini ve ürün kalitesini
artırmak istiyor ve devletten tarımda teknolojiye yatırımların artırılması için destek bekliyorlar. Yani
çiftçiler tarımda teknolojiyi tam olarak kullanamamaktan şikayetçidirler. Burada devlete büyük görevler
düşüyor. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçilere bu konuda yardım sağlamalıdır.
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NOZUL-PERVANELİ ROTORUN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ
İLE AKIŞ PERFORMANLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF FLOW PERFORMANCE OF DUCTED-PROPELLER ROTOR FLOW BY
COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
Musaddin KOCAMAN
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Fevzi BEDİR
Gebze Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü Kocaeli/Türkiye
Kemal Can EKİNCİ
Şener Mekanik Sistemler San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi İstanbul/Türkiye
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ÖZET
Nozullu pervaneler, bir dizi deniz araçları için ağır yük şartlarında yüksek itme kapasitesi sağlamak
amacı ile yaygın olarak kullanılan sistemlerdir. Bu sistemler yakın zamana kadar orta doğrulukta
hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi kullanılarak umut verici sonuçlar elde edilmiştir. Sayısal
analizler ile kanatlar ve kanal tarafında oluşturulan kuvvet ve momentlerin iyi bir tahmini
sağlanmaktadır. Bu çalışmada, nozullu bir pervanenin 5 metre derinlikte, tatlı su ortamında ve 1200
devir/dakika dönüş hızında akış performans değerleri araştırılmaktadır. İncelemede Navier-Stokes
denklemleri, hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) yöntemi ile çözülerek gerçekleştirilmiştir.
Simülasyonlarda 19A tip nozul ve Ka tip 4 kanatlı pervaneli rotor geometrisi model olarak alınmıştır.
Elde edilen analiz sonuçlar ile literatürde yapılan çalışmalar karşılaştırılarak pervane üzerindeki nozulun
pervanenin performansı için ekstra itme gücü verdiği gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Nozullu-pervaneli rotor, Hesaplamalı akışkanlar dinamiği, Pervane performansı,
itme sistemi.
ABSTRACT
Nozzle ducted propellers are widely used systems to provide high thrust capacity under heavy load
conditions for a range of marine vessels. These devices have been studied with computational fluid
dynamics code with moderate accuracy until recently, promising results have been obtained. Numerical
analyzes provide a good estimate of the forces and moments generated on the blades and channel side.
In this study, the flow performance values of a ducted propeller are investigated at a depth of 5 meters,
in a freshwater environment and at a rotational speed of 1200 rpm. The investigation was carried out by
solving the Navier-Stokes equations with the commercial Computational Fluid Dynamic (CFD) code.
In the simulations, rotor geometry with 19A type nozzle and Ka type 4-blade propeller was considered
as a model. By comparing the results of the analysis and the studies in the literature, it has been shown
that the ducted propeller gives extra thrust for the performance of the propeller without duct.
Keywords: Ducted-propeller rotor, CFD, Propeller performance, Propulsion systems
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GİRİŞ
Nozullu pervaneler, yüksek itme gücü üreterek ağır yükler altında, deniz araçları ve dinamik
konumlandırma sistemlerinde verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Gemilerde tahrik sistemleri, döner
pervaneli makinelerin önemli bir kategorisini oluşturmaktadır. Döner pervaneli makinelerin akış
mekanizmalarının hidrodinamik performans hesaplamaları ve tahminleri çok önemlidir (Korkut,2012).
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) yazılımı olan FLUENT, Nozullu-pervaneli 42 metrelik bir
trolün pervane-dümen sisteminin hidrodinamik performansı hesaplamak ve sonuçları karşılaştırmak için
kullanılmıştır. İlk olarak, dümenin nozul-pervanenin hidrodinamik performansı ve pervanenin
arkasındaki akışı çizgileri üzerindeki etkileri Xie ve arkadaşları tarafından araştırılmıştır. Ayrıca
sistemin performansını daha fazla incelemek için farklı dümen açıları da dikkate alınmıştır (Yonghe
Xie,2013). Zhang ve arkadaşları hibrit bir RANS/LES sayısal modeli kullanarak ve geçiş bölgesindeki
hareketli mesh ağı kullanarak başarılı sonuçlar elde etmişler, sonuçları deneylerden elde edilen sonuçlar
ile karşılaştırmışlardır. Faz ortalamalı, zaman ortalamalı ve anlık akış alanları ve güç spektrumları nozulpervanenin girdap-dinamiklerine ışık tutacak analiz araçları olarak kabul edilmiştir (Qin Zhang,2019).
Yongle ve arkadaşları kanat ucu açıklığının nozul-pervanenin performansı üzerindeki etkilerini
araştırmışlardır. Araştırma, Navier-Stokes denklemlerinin ticari CFD CFX14.5 kodu ile çözülmesiyle
gerçekleştirilmiştir. Simülasyonlar, uç açıklığı etkilerinin altında yatan mekanizmaları belirlemek için
gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonuçları, hücum kenarındaki ters basınç nedeniyle uç kaybı eğiminin
yüksek ilerlemede lineer olmadığını göstermiştir. Uç açıklığında farklı açıklık boyutlarında üç tip girdap
yapısı gözlenmiştir (Yongle 2015). Liu ve arkadaşları çevreden tahrikli ve nozullu-pervaneli sistemin
CFD kullanarak hidrodinamik performanslarını karşılaştırmışlardır. Reynolds-ortalamalı Navier-Stokes
denklemleri, kayma gerilimi taşıma (SST) türbülans modeli ile birlikte çözülmüştür. Sayısal doğruluğu
sağlamak için CFD modelinin doğrulaması yapılmıştır. Hareketli referans çerçevesi (MRF)
yaklaşımıyla, çok çeşitli yayılma katsayıları için kararlı durum simülasyonları gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak, çevreden tahrikli sistemdeki boşluk akışının performansı etkilemede önemli bir rol
oynadığı gösterilmiştir. Jant-tahrikli itici sistem nozullu-pervaneli sistem ile karşılaştırıldığında,
pervane ve kanal üzerinde daha az itme etkisi üretmekte ve jantın varlığı nedeniyle genel verimliliği,
nozullu pervaneninkinden önemli ölçüde azalmıştır (Liu 2021).
Bu çalışmada nozullu-pervaneli bir uskur tasarımının hidrodinamik performansı hesaplamalı akışkanlar
dinamiği analizleri yapılmıştır. Analizlerde kullanılan uskurlar 5 metre derinlikte, tatlı su ortamında ve
1200 devir/dakika dönüş hızında çalıştığı kabul edilmiştir. Çözüm ağı polihedral elemanlar kullanılarak
Fluent ağ yazılımı kullanılmıştır. Akış hacmi sınırlarında ve geometri yüzeyinde yüksek yoğunluk
oluşturacak eleman boyutu kullanılmıştır.
TASARIM MODELİ
Projede esas alınan geometrik tasarım modeli Şekil 1‘de ve tasarım ölçüleri de Tablo 1’de verilmiştir.

Şekil 1 Proje tasarımı
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Tablo 1 Nozul-pervaneli sistemin geometrik detayı
Parametreler
Kanat sayısı
Kanat çapı
Nozul tipi
Pervane tipi

Birim
m
-

Değer
4
0,44
19A
Ka

Sınır şartları 5 m derinlikte tatlı su ortamında ve 1200 devir/dakika şartlarında hesaplanmıştır
(Parra,2013). Sınır şartları Şekil 2 de verilmiştir (Bahatmak,2017).

Şekil 2 Atmosfere açık tatlı su ortamdaki sınır şartları
CFD NUMERİK MODEL
CFD, akışkanlar ile ilgili mühendislik problemlerini tahmin etmek ve çözmek için sayısal ve algoritma
kullanan yöntemlerden biridir. CFD uygulamaları akış problemlerinin tamamlayıcısıdır. Reynolds
Ortalamalı Navier-Stokes denklemleri (RANS), akıştaki türbülansın etkisini tanımlamak için bir hız ve
uzunluk ölçeğinin yeterli olduğu kavramına dayalı olarak geliştirilmiştir (Bahatmak, 2017).
Pervanelerin etrafındaki meydana gelen dinamik akış hareketlerini çözmek için Reynolds-ortalamalı
Navier-Stokes (RONS) denklemleri kullanılmaktadır (Xie,2013). Sıkıştırılamaz Newton akışkanları için
süreklilik ve momentum denklemleri şu şekilde verilir:
∂ui
∂xi

(

= 0 ve
∂ui
∂t

+ ui

(1)
∂ui
∂xj

)=−

∂p
∂xi

+

∂
∂xj

[ (

∂ui
∂xj

+

∂uj
∂xi

)] +

∂
∂xj

(−u′i u′j )

(2)

Burada  akışkan yoğunluğu, ui x,y,z eksenlerindeki hız bileşenleri, t akış zamanı, p basınç,  dinamik
viskozite, −u′i u′j Reynolds gerilme terimini ifade eder. Reynolds gerilmelerin direk modellenmesi
Boussinesq hipotezine dayanmaktadır. Bu hipoteze göre Reynolds gerilmeleri hız gradyentlerinin lineer
fonksiyonlarını ifade eder. Sıkıştırılamayan Newtoniyen akış için, Reynolds gerilmeleri şu şekilde
hesaplanır;

−u′i u′j = t (

∂ui
∂xj

+

∂uj
∂xi

2

) − kij

(3)

3

Burada t türbülans eddy viskozitesi, ij Kronecker sembolüdür. Denklem takımı oluşturmak için tam
kararlı akış modelini kabul etmek gerekir (Liu, 2021).
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TEST MODELİNİN DOĞRULAMASI
Test modelini doğrulamak için halihazırda var olan ve gerçekleştirilen yazılım test sonucu
kullanılmaktadır. Kesin sınır koşulunu belirlemek için sualtı iticisinin doğrulanması kullanılır. Test
iticisi için onaylanmış modelden referans alınmaktadır. Ka5-75 serisinin pervane tipi kullanılmış ve
Wageningen teorisine dayanmaktadır. Açık deniz pervanesi karakteristikleri, geleneksel olarak,
Denklem 4, 5 ve 6 olarak verilen gelişmiş katsayı J cinsinden itme ve tork katsayısı KT ve KQ şeklinde
sunulmuştur (Bahatmak, 2017).
T

KT =

n2 D4

KQ =

n2 D5

J=

(4)

T

(5)

VA

(6)

nD

ÇÖZÜM AĞI YAKLAŞIMI
Bu çalışmada Şekil 3 te verilen çözüm ağı polyhedral elemanlar kullanılarak “Fluent Meshing” yazılımı
ile oluşturulmuştur. Akış hacmi sınırlarında ve geometri yüzeyinde yüksek yoğunluk oluşturacak
eleman boyutları kullanılmıştır. Ayrıca pervanenin basma yönündeki akışkan hareketini yüksek
doğruluk ile gözlemleyebilmek için pervane çevresine basma yönünde BOI (Body of Influence) bölgesi
tanımlanmış ve bu bölge içinde kalan çözüm ağı elemanlarının boyutları yüksek yoğunluk oluşturacak
şekilde seçilmiştir.

Şekil 3 CFD analizlerinde kullanılan genel çözüm ağı ve BOI çözüm ağı
Geometri yüzeyinde yüksek kaliteli ve yüksek yoğunluklu çözüm ağı oluşturulmuştur. Duvar
bölgelerinde 14 tabaka sınır tabaka elemanları kullanılarak hacim çözüm ağı oluşturulmuştur.(Şekil 4)

Şekil 4 Yüksek yoğunluklu çözüm ağı
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SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Akış çizgilerinin simülasyonu
Tüm simülasyonlarda giriş şartları aynıdır. Dönme hızı 1200 devir/dakikadır. Akış çizgileri sonuçları
Şekil 5 de verilmiştir.

Şekil 5 Pervane etrafındaki akış çizgileri ve hız dağılımları
Pervaneye giriş ve çıkış hızları arasındaki farkın son derece düşük olduğu görülmüştür. Yüksek itki
kuvveti için giriş ve çıkış hızları arasında hız farkının olması beklenmektedir (Bahatmak, 2017).

Şekil 6 Pervane üzerindeki basınç dağılımlıda
Bu nedenle pervaneyi çevreleyen nozul şeklinde değişiklik yapılmıştır. Çıkış ağzında yapılacak bir
daraltma ile çıkış hızı artırılabilir. Fakat bu durum tork artışına ve debide azalmaya neden olabilir.
Pervane üzerindeki basınç dağılımlıda Şekil 6 de beklenen şekilde elde edilmiştir. CFD analiz
sonuçlarından elde edilen sonuçlar Tablo 2 de verilmiştir. Nozul çıkış kesitleri referans alınarak (Şekil
7) simülasyon sonuçların üretilmiştir.

Şekil 7 Nozul referans çıkış kesitleri
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Tablo 2 Nozul-pervaneli tasarım referans kesitlerdeki
Ortalama Hız, m/s

Debi, m3/s
Kesit1
1,7646

Kesit2
1,9246

Kesit3
2,1884

Giriş
kesiti
8,5224

Kesit-1

Kesit-2

Kesit-3

Basınç
farkı, Pa
Pçıkış-Pgiriş

8,8962

2,9664

1,9210

48,891

Tork, Nm

935,548

SONUÇLAR
Bu çalışmada, nozullu-pervaneli 5 metre derinlikte, tatlı su ortamında ve 1200 devir/dakika dönüş
hızında akış performans değerleri çalışılmıştır. İncelemede Navier-Stokes denklemleri, hesaplamalı
akışkanlar dinamiği (CFD) yöntemi ile simulasyon çözümleri elde edilmiştir. Simülasyonlarda 19A tip
nozul ve Ka tip 4 kanatlı pervaneli rotor geometrisi model olarak alınmıştır. Nozullu-pervaneli
sistemlerin performanslarını belirlemek için sıkıştırılamaz Navier-Stokes denklemlerinin çözümüne
dayalı bir hesaplama çalışması yapıldı ve CFD metodunu kullanarak sayısal incelemenin problem
çözücü olarak daha etkili olduğunu göstermiştir. Literatür çalışmalarına göre nozul pervane ekstra itme
gücü üretebileceği gösterilmiştir (Bahatmak, 2017).
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ŞANLIURFA BÖLGESİNDE BUĞDAY ÜRETİMİNDE EKİM YÖNÜNÜN VE TESVİYE
MAKİNELERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF SOWING DIRECTION AND LEVELING MACHINES IN WHEAT
PRODUCTION IN ŞANLIURFA REGION
Öğr. Grv. Mustafa GÜN
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa
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ÖZET
Bu çalışma, Şanlıurfa bölgesinde buğday üretiminde ekim yönünün ve tarla tesviyesinin yapılmasında
kullanılan makinaların özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bunun için 13 adet çiftçiden
alınan veriler kullanılmıştır. Tarımsal üretimin ilk aşaması ekim yönünün belirlenmesi ve tarla
tesviyesinin yapılmasıdır. Bu aşamalarda yapılan işlemler üretimin tüm aşamalarına etki etmektedir.
Elde edilen verilere göre ekim yönünün belirlenmesinde eğim, tarlanın şekli ve rüzgârın yönüne dikkat
edilmektedir. Ekimin en fazla kuzey-güneydoğu ve kuzeybatı-güneydoğu yönlerinde yapıldığı tespit
edilmiştir. Traktör alımında ekonomik nedenlerden dolayı ucuzluk ve yakıt tüketimi az olanların tercih
edildiği belirlenmiştir. Tesviye makinalarında mekanik olanların kullanıldığı görülmüştür. Sonuç olarak
ekim yönünün belirlenmesinde birçok kritere dikkat edilmesi ve bunun için bilimsel verilerin
kullanılması gerekmektedir. Tarla tesviyesınde mekanik yöntemlerin yerine lazerli tesviye sistemleri
kullanılmalıdır. Ayrıca günümüzdeki ekonomik durumun çiftçinin makine alım ve kullanımını
zorlaştırdığından dolayı bu konuda yeni politikaların zorunlu hale geldiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Tarım, Tesviye Makinaları, Ekim Yönü
ABSTRACT
This study was carried out to determine the planting direction and the characteristics of the machines
used in field leveling in wheat production in Şanlıurfa region. For this, data obtained from 13 farmers
were used. The first stage of agricultural production is determining the sowing direction and leveling
the field. The operations performed at these stages affect all stages of production. According to the data
obtained, attention is paid to the slope, the shape of the field and the direction of the wind in determining
the sowing direction. It has been determined that the most sowing is done in the north-southeast and
northwest-southeast directions. It has been determined that those with low fuel consumption and
cheapness are preferred in the purchase of tractors due to economic reasons. Mechanical leveling
machines are used. As a result, it is necessary to pay attention to many criteria in determining the sowing
direction and to use scientific data for this. Laser leveling systems should be used instead of mechanical
methods in field leveling. In addition, the current economic situation makes it difficult for the farmer to
purchase and use machinery. Therefore, it has been seen that new policies have become mandatory in
this regard.
Keywords: Agriculture, Leveling Machines, Sowing Direction

FULL TEXTS BOOK

220

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

1. GİRİŞ
Tarımsal üretim ekim öncesi ve ekim sonrası çalışmaları da içine alan uzun bir süreçtir. Ekim öncesi
yabancı otların temizlenmesi, toprak tesviyesinin yapılması ve ekim yönünün belirlenmesi ilk yapılacak
işlemlerdendir. Burada yapılacak bir hata tarımsal üretimin tüm aşamalarına olumsuz bir şekilde
yansıyacaktır. Bundan dolayı ekim yönünün bilimsel gerçeklerle tespit edilmesi ve belirlenen bu yönde
tesviyenin yapılarak ekim işleminin gerçekleştirilmesi önemlidir. Ekim yönünün doğru yapılması hem
verim artışına hem de yabancı ot yoğunluğunun azalmasına büyük oranda etki etmektedir. Ekim
yönünün belirlenmesinde birçok faktöre dikkat edilmesi gerekir. Tarlanın geometrik şekli, eğim, rüzgar
durumu, hava ısısının akış şekli, güneşin tarlaya olan konumu, tarlayı çevreleyen topografya durumu
gibi birçok etken dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Aynı zamanda belirtilen etkenlere
tarlanın bulunduğu coğrafi konumda etki etmektedir. Bu konu dolaylı olarak arazilerin toplulaştırılması
durumlarında da dikkate alınmalıdır. Bu konularda farklı tarımsal ürünler için birçok çalışma
yapılmıştır. Temizel ve ark. (2012), ekim yönünün mısır üretiminde verime etkisini inceledikleri
çalışmalarında kuzey-güney ve kuzeybatı-güneydoğu yönlerinde verimin daha yüksek olduğunu
belirtmişlerdir. Yıldız ve Lal (1996), parsel yönünün bitki gelişimi, toprak sıcaklığı ve toprak nemi
üzerine etkileri olduğunu bildirmişlerdir. Shah ve ark. (2001), mısır üretiminde en fazla verimin doğubatı yönlerinde olduğunu belirtmişlerdir. Sarkar ve Banik (2002), kuzey-güney yönünde dikilen susam
bitkisinin bitki gelişim oranı ve verim üzerine olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Pal ve ark.
(2021), PBW-343 buğday çeşidinde yükseklik, kuru madde birikimi, tane ve saman veriminin doğu-batı
yönünde daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Peşaver'in agroekolojik koşullarında soğan verimi ve
yabancı ot kontrolü açısından kuzey güney yönündeki sıraya ekim doğu batı yönüne göre umut verici
sonuçlar vermiştir (Luqman ve ark., 2020). Monem ve ark. (2012), kuzey-güney yönünde ekilen soğan
bitkisinin doğu-batı yönünde ekilenden daha fazla radyasyon aldığını ve bundan dolayı kuzey-güney
yönünde yabancı ot yoğunluğunun daha az olduğunu belirtmişlerdir. Correa ve ark., (2019), mısırda
(Zea mays L.) kuzey-güney, kuzeydoğu-güneybatı, doğu-batı yönlerinde yapılan ekimlerde tane
verimini (bitki/ha) sırasıyla 40.000, 60.000 ve 80.000 olarak bulmuşlardır. Karlen ve Karsperbeur
(1989), mısırda en iyi sonuçların kuzey-güney yönünde ve 0.76 m sıra arasında olduğunu belirtmişlerdir.
Bu çalışmada Şanlıurfa bölgesinde pamuk üretimi yapan 13 çiftçiden alınan bilgilerle ekim yönleri ve
ekimin hangi kriterlere göre yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca Tesviyede kullanılan traktör ve tesviye
makinaları incelenmiştir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Ekim Yönünün Belirlenmesi
Çalışmamızın ana materyalini Şanlıurfa bölgesinde 2022-2023 döneminde buğday üretimi yapan 13
tane çiftçiden ekim yönünün belirlenmesi ile ilgili alınan veriler (Şekil 1) oluşturmaktadır.

Şekil 1. 13 tarlanın ekim yönleri ve şekilleri
Şekil 1’de 13 tarlanın ekim yönleri tespit edildikten sonra çiftçiler ile yapılan görüşmeler sonucunda
ekim yönünü belirlemede nelere dikkat edildiği belirlenmiştir.
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2.2. Tarla Tesviyesinde Kullanılan Traktör ve Tesviye Makinalarının Belirlenmesi
Tarla eğimi belirlendiktan sonra çiftçilerin tesviyede kullandıkları makine ve traktörler tespit
edilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2. Buğday ekiminde kullanılan traktör ve tesviye makinaları
3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
3.1. Buğday Ekim Yönünün Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
Yapılan çalışmada 13 tarlada çiftçiler tarafından belirlenen ekim yönleri ilk olarak tespit edilmiştir
(Çizelge 1).
Çizelge 1. Arazilerin ekim yönü
1
KuzeyG.Doğu
8
KuzeyG.Doğu

2
K.BatıG.Doğu
9
KuzeyG.Doğu

3
K.BatıG.Doğu
10
K.BatıK.Doğu

Ekim Yönleri
4
KuzeyG.Batı
11
K.BatıK.Doğu

5
K.BatıG.Doğu
12
G.BatıG.Doğu

6
K.BatıG.Doğu
13
G.BatıG.Doğu

7
KuzeyG.Doğu

Çizelge 1’e göre 4 tarlanın (1, 7, 8, 9) Kuzey-Güneydoğu, 4 tarlanın (2, 3, 5, 6) Kuzeybatı-Güneydoğu,
2 tarlanın (10, 11) Kuzeybatı-Kuzeydoğu, 2 tarlanın (12, 13) Güneybatı-Güneydoğu ve 1 tarlanın (4)
Kuzey-Güneybatı ekim yönünde olduğu bulunmuştur.
Çiftçilerin ekim yönünü belirlemede 3 hususa dikkat ettikleri tespit edilmiştir. Birincisi, tarlanın eğimine
göre belirlenmektedir. İkincisi, ekim yönü için kuzeydeki tarlalarda güney-kuzey ve güneydeki
tarlalarda ise doğu-batı yönlü yapılmaktadır. Sonuncusu ise tarlanın uzun kenarı dikkate alınarak
yapılmaktadır. Buğdayda ekim yönünü belirlemek için yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde
edilmiştir. Bunun en büyük sebebi her bölgenin kendine ait kriterlerinin olmasıdır. Pal ve ark. (2021),
PBW-343 buğday çeşidinde yükseklik, kuru madde birikimi, tane ve saman veriminin doğu-batı
yönünde daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. Gautam ve BL-2800 buğday çeşidinde kuzey-güney
ekiminde doğu-batı ekimine göre yaklaşık %11 daha yüksek (p < 0.05) tane verimi elde edilmiştir
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(Pandey ve ark., 2013). Dhingra ve ark., (2009), 3 farklı buğday için yaptıkları çalışmalarında kuzeygüney yönünde ekimin, doğu-batıya göre daha yüksek verimle sonuçlandığını belirtmişlerdir.
3.2. Tarla Tesviyesinde Kullanılan Traktör ve Tesviye Makinelerinin Özellikleri
Tarla tesviyesinde kullanılan traktör ve tesviye makinalarının genel özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 2. Tarla tesviyesinde kullanılan traktör ve tesviye makinalarının teknik özellikleri
Traktör

Tesviye Makinası

Sıra No

1.Tarla
2. Tarla
3. Tarla
4. Tarla
5. Tarla
6. Tarla
7. Tarla
8. Tarla
9. Tarla
10. Tarla
11. Tarla
12. Tarla
13. Tarla

Marka

Model

Gücü
(HP)

Ağırlık
(Ton)

A

2018

145

5

B

2020

140

5.7

A

2012

100

4.5

A

2020

145

5

B

2020

140

5.7

B

2020

140

5.7

A

2012

100

4.5

A

2012

100

4.5

A

2012

100

4.5

A

2018

145

5

A

2018

145

5

A

2018

145

5

A

2018

145

5

İsmi
İlgi
marka
İlgi
marka
Agro
Töke
Agro
Töke
Agro
Töke
Agro
Töke
İlgi
marka
İlgi
marka
İlgi
marka
Agro
Töke
Agro
Töke
Agro
Töke
Agro
Töke

Modeli

Gücü
(HP)

İş
Genişliği
(cm)

2016

75-85

300

2016

75-85

300

2018

85-110

300

2018

85-110

300

2018

85-110

300

2018

85-110

300

2016

75-85

300

2016

75-85

300

2016

75-85

300

2018

85-110

300

2018

85-110

300

2018

85-110

300

2018

85-110

300

Çizelge 2’ye göre 5 tarlada (1, 10, 11, 12, 13) A marka 2018 model, 4 tarlada (3, 7, 8, 9) A marka 2012
model, 1 tarlada (4) A marka 2020 model ve 3 tarlada (2, 5, 6) ise B marka 2020 model traktör
kullanıldığı tespit edilmiştir.
Çiftçilerin traktör alma tercihlerinde özellikle pandeminin çok büyük etkisi olduğu gözlemlenmiştir.
Pandemi sonrası oluşan süreç ve buna ukraynadaki savaşın da etki etmesiyle ortaya çıkan pahalılık
traktör alım tercihlerini etkilemiştir.
Pandemi öncesi traktör alırken en önemli kriter güç iken son durumda yakıt fiyatlarının artışına bağlı
olarak en az yakıt tüketen traktörler tercih sebebi olmuştur. Ayrıca eski ve yeni traktör arasında tercih
yaparken eski traktörlerin parçalarının daha sağlam olduğunu, daha az bakım gerektirdiğini, yedek
parçalarının da daha ucuz olduğunu belirtmişlerdir. Bununla birlikte traktör seçimine etki eden bir çok
kriter bulunmaktadır. Beppler ve Hummeida (1985), bakım-onarım maliyetlerinin, gelişmekte olan
ülkelerde, toplam kullanım maliyetlerinin %14 ile %21’i arasında olduğunu, Asya ve Afrika ülkelerinde
ise bakım-onarım maliyetlerinin Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinden 3 ile 5 kat daha yüksek
olduğunu tespit etmişlerdir. Al.Suhaibani ve Wahby (2015), çalışmalarında traktörlerde meydana gelen
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arızların bakım ve onarım maliyetlerinin hem traktör ömrüne hem de traktör motor gücünün
büyüklüğüne bağlı olduğunu belirlemişlerdir. Traktör kullanımını sınırlayan faktörlerin başında % 46.25
ile traktörlere yapılan masrafların yüksek olması gelmektedir. Yakıt masrafları ve bakım-onarım
masraflarının yüksek olması, işletmelerin traktör kullanımını etkilemektedir (Gül ve Küp, 2019).
Traktör satın alırken çiftçilerin davranışlarını en çok etkileyen faktörler fiyat, güç ve marka olup
bunların oransal değerlerinin sırasıyla; %15, %14,4 ve %8,7 olduğu saptanmıştır (Sağlam ve Çetin,
2017). Aybek ve Hurşitoğlu (2002), Kahramanmaraş ilinde yaptıkları çalışmada en fazla tercih edilen
traktör marklarının Massey Ferguson (%31.2) ve Ford (%22.2) olarak tespit etmişlerdir.
4. SONUÇ
Araştırmada Şanlıurfa bölgesinde buğday üretimi yapan 13 adet işletmeden elde edilen ekim yönü ve
tarla tesviyesinde kullanılan traktör ile tesviye makinalarının neler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
çiftçilerin ekim yönü ile tesviyede kullanılan makinaları tercih sebepleri belirlenmiştir.
Buğday ekiminde ekim yönünün belirlenmesinde en fazla dikkat edilen kriterlerin tarlanın şekli, eğim
ve rüzgar alım yönü olduğu tespit edilmiştir. Tarlanın şeklinde özellikle uzun kenar yönün ekimin
yapıldığı belirlenmiştir. Bunun sebebi uzun kenar yönünde yapılan ekimle makinaların boşta geçen
zamanının azaldığı ve bunun yakıt tasarrufuna neden olduğundandır. Eğim yönünün belirlenmesinde
özellikle sulamada meydana gelen drenaj problemleri dikkate alınmaktadır. Bu amaçla özellikle eğimin
az olduğu yönde ekim yönü yapılmaktadır. Ayrıca rüzgar yönü dikkate alınarak genelde ekim yönü için
kuzeydeki tarlalarda güney-kuzey ve güneydeki tarlalarda ise doğu-batı yönlü yapılmaktadır.
Traktör tercihinde ekonomik sebeplerin çok daha fazla öne çıktığı görülmüştür. Özellikle pandemi ve
sonrası Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan traktör fiyatlarında meydan gelen artış ve yakıt fiyatlarının
artması çiftçileri daha ekonomik, yakıt tüketimi az olan makinalara yönlendirmektedir. Tesviye
makinalarında mekanik tesviye aletleri kullanılmaktadır. Dijital tesviye makinalarının kullanılmaması
ile birlikte özellikle son yıllarda bazı çiftçilerin skreyper tesviye makinalarını kullanmaya başladığı
görülmüştür.
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ABSTRACT
In irrigated lands, drainage pipes are equipped with envelopes to protect against three main hazards.
These are high entrance resistance around the drain pipe, siltation, and root growth in the pipe. A wide
variety of materials are used as a drain envelope, from mineral and synthetic materials to various fibers.
The problem arises in matching the envelope properties to the soil type. The variability of soils has led
to the development of a large number of norms and criteria for the design of drain envelopes. When
applied in countries where the performance of envelopes has not been proven by field trials,
disappointing results are often encountered. There are many studies on the existence of problems even
in the most elaborate envelope designs due to the variability of soil properties. The incorrect design of
the drain envelopes reduces the system performance, and the drainage system becomes dysfunctional
sooner than expected due to the pipes. To overcome these problems, "Hydroluis" is an innovative
envelope design concept based on optimizing pipe and envelope geometry. The Hydroluis consists of a
corrugated inner tube with three rows of holes at the top and an unperforated outer plate covering
approximately 2/3 of the inner tube, leaving the bottom of the inner tube in contact with the soil. In this
system, drain pipes are produced without holes. At the same time, during the laying of the pipes, while
they are surrounded by Hidroluis sheets, a hole is drilled in the upper part of the pipes. Thus, it is ensured
that the holes come to the top of the pipe. Since the bottom parts of the pipe that come into contact with
the soil are unperforated, there is no water and silt intrusion from these parts. The main advantage of the
new concept is that it is less dependent on the soil type compared to the existing coating materials and
does not allow the development of roots inside the pipe, especially in irrigated areas. The Hydroluis was
field-tested in the Harran plain and found to have a low sediment load, low entrance resistance, and no
signs of root growth were observed in the pipe. Hydroluis is being tested by many domestic and foreign
research and development organizations, and research is being carried out on which soil conditions it is
suitable for. Approximately 180 thousand meters have been used in the country and no complaints have
been received so far. Hydroluis is easy to install and cheaper than sand, gravel, and fiber envelopes.
Results show that the Hydroluis envelope is a good alternative to sand/gravel or synthetic envelopes in
irrigated lands. Since it can be laid in any soil, it eliminates the test requirements of other envelope
materials, the difficulties of achieving quality at every point, and inspection problems. It is an
environmentally friendly product as it can be regenerated from recycled products.
Keywords: Hydroluis, drain envelope, sediment load, drainage performance, envelope design
ÖZET
Sulanan arazilerde drenaj boruları, üç ana tehlikeye karşı korumak için, zarflarla donatılmaktadır. Bunlar
drenaj çevresinde yüksek giriş direnci, siltasyon ve boru içinde kök gelişmesidir. Dren zarfı olarak
mineral ve sentetik malzemelerden, çeşitli elyaflara kadar çok çeşitli malzemeler kullanılmaktadır.
Sorun, zarf özelliklerini toprak tipiyle eşleştirmekte ortaya çıkmaktadır. Toprakların değişkenlikleri,
dren zarflarının tasarımı için çok sayıda norm ve kriter geliştirilmesine neden olmuştur. Zarfların
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performanslarının tarla denemeleriyle kanıtlanmadığı ülkelerde uygulandığında, genellikle hayal
kırıklığı yaratan sonuçlarla karşılaşılmaktadır. Toprak özelliklerinin değişkenliği nedeniyle en ayrıntılı
zarf dizaynlarında bile sorunlarını varlığına ilişkin çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Dren zarflarının
uygun dizayn edilmemesi sistem performansını düşürmekte ve borular dolayısıyla drenaj sistemi
beklenenden daha kısa sürede işlevsiz hale gelmektedir. “Hydroluis” bu sorunların üstesinden gelmek
için, boru ve zarf geometrisinin optimize edilmesine dayanan yenilikçi bir zarf tasarım konseptidir.
Hydroluis, üstte üç sıra delik bulunan oluklu bir iç borudan ve iç borunun alt kısmını toprakla temas
halinde bırakan iç borunun yaklaşık 2/3'ünü kaplayan deliksiz bir dış levhadan oluşur. Bu sistemde dren
boruları deliksiz olarak üretilmektedir. Boruların döşenmesi sırasında etrafı Hidroluis levhalarla
sarılırken aynı zamanda boruların üst kısmaına delik açılmaktadır. Böylece deliklerin borunun üstüne
gelmesi sağlanmaktadır. Borunun toprakla temas eden alt kısımları deliksiz olduğundan, bu kısımlardan
boru içine su girişi, dolayısıyla silt girişi de olmamaktadır Yeni konseptin ana avantajı, mevcut kaplama
malzemelerine göre toprak tipine daha az bağımlı olması ve özellikle sulanan alanlarda boru içinde gök
gelişmesine izin vermemesidir. Hydroluis Harran ovasında arazide denenmiş ve düşük bir sediment
yükü ile düşük giriş direncine sahip olduğu ve boru içinde hiçbir kök büyümesi belirtisi
gözlemlenmediği belirlenmiştir. Hydroluis yurt içinde ve yurt dışı birçok araştırma ve geliştirme
kuruluşu tarafından denenmekte ve hangi toprak koşullarında uygun olduğuna ilişkin araştırmalar
yürütülmektedir. Yurt içinde yaklaşık 180 bin metre kullanılmış olup şimdiye kadar herhangi bir şikâyet
alınmamıştır. Hydroluis döşenmesi kolay olup, fiyatı kum çakıl ve elyaf zarflara göre daha ucuzdur.
Elde edilen sonuçlar Hydroluis® zarfın, sulanan arazilerde kum/çakıl veya sentetik zarflara iyi bir
alternatif olduğunu göstermiştir. Her türlü toprakta döşenebildiğinden diğer zarf malzemelerinin test
gereksinimini, kaliteyi her noktada yakalama zorluklarını ve denetim sorunlarını ortadan kaldırır. Geri
dönüşüm ürünlerinden yeniden üretilebileceğinden çevre dostu bir üründür.
Anahtar Kelimeler: Hidroluis, dren zarfı, sediment yükü, drenaj performansı, zarf dizaynı

INTRODUCTION
The lifetime of subsurface drainage systems is considered to be an average of one hundred years, as long
as there is no clogging and deterioration of the pipes (FAO, 1990; Stuyt, 1999; Stuyt et al., 2005).
Clogging of pipes usually occurs due to reasons such as sanding, siltation, chemical and biological
precipitation, plant roots entering the pipe, accumulation of compacted fill soil in drainage ditches (in
very wet environments), improper laying of individual pipes and failure of the filter (Eggelsmann, 1987).
In recent years, the pipes have been wrapped with envelope materials selected according to the soil
properties of the area where they will be laid and sold ready-to-use in order to prevent the entry of
sediment and blockages into the drain pipes. Sand-gravel, pre-wrapped organic fibers, synthetic fibers,
and synthetic fabrics are commonly used envelope materials. The practical application that will prevent
plant roots from entering the pipes until now is to increase the depth of laying.
In soils that are problematic in terms of siltation, it is very important to prevent the entry of soil particles
into the drain pipe (Zaslavsky, 1978). In order to prevent sediment from entering the pipes, the material
wrapped around the pipe should not increase the ingress resistance (Wesseling and Homma, 1967).
Head losses due to compression during water inlet to the drains reduce the efficiency of the systems.
The increase in the hole width of the plastic drain pipes and accordingly the increase in the hole areas
reduces the entry resistances (Cavelaars, 1965). Testing different envelope options, Robert et al. (1987),
in their study in a horizontal sand tank, in fine sandy loam soil, obtained the greatest flow rate and the
least siltation in pipes using geotextiles.
In fact, the material that fulfills all the functions expected from the drain envelope is sand-gravel
materials obtained from natural sand-gravel quarries and designed according to the characteristics of the
foundation soil. However, this is sometimes very expensive, and cannot adequately fulfill its functions
due to the non-uniformity of the material quarries and the wrong design.
Although there are many studies and publications (Bahçeci et al., 2001) stating that there is no need for
an envelope for filtering (Vlotman, 1998) in mature, structurally developed, stable soils containing a
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certain amount of clay, without envelope drainage could not find an application area in the drainage
systems established in irrigated areas in our country.
The Hidroluis pipe-envelope system has been developed in a way that does not allow the penetration of
plant roots and coarse materials into the pipe. In this system, the upper-outer surface of the curved plastic
pipes is in the form of a pipe envelope combination, the inner side of which is covered with a
punctuated/bubbled plastic sheet. In practice, perforated corrugated plastic pipes are covered with
Hidroluis boards by making holes towards the top, starting from approximately 2/3 of the pipe diameter,
while laying the bottom of the pipe without holes.
A simple approach was used in the specified pipe envelope system. As it is known, approximately 70%
of the water inlet to the drain pipes occurs with radial flow under the pipes. In the normal drain envelope
system, water flows quickly or slowly into the pipe, depending on the hydraulic load, from the holes
around the curved plastic pipes with the rise of groundwater. The amount of fine materials carried into
the pipe around the pipe depends on the hydraulic head on the pipe and the speed of the water entering
the pipe and the soil texture.
Water entry into the pipes where Hidroluis plates are used occurs by rising from the channels between
the coating plate and the corrugated pipe and flowing into the pipe. Thus, during the flow of water to
the drain pipes, particles heavier than the buoyancy of the water precipitate and cannot enter the pipe.
As the ones that are carried into the pipe by rising with water are heavy enough to be easily removed by
water, the problem of siltation is eliminated or minimized.
On the other hand, since the pipes are covered with Hidroluis plates, plant roots cannot enter the pipe.
The plates not only prevent the roots from entering the pipe, but also work as a barrier between the
topsoil and the pipe, preventing the spread of moisture due to capillarity, especially in dry periods, and
thus preventing the plant roots from turning to the side of the pipe.

RESEARCH and RESULTS
Hidroluis pipe envelope combination
In this system, drain pipes are produced without holes. During the laying of the pipes, while they are
surrounded by Hidroluis plates, holes are drilled in the pipes at the same time. Thus, it is ensured that
the holes come to the top and sides of the pipe. Since the bottom parts of the pipe that come into contact
with the soil are unperforated, there is no water or silt inflow from these parts (Figure 1).

Figure 1. Hidroluis pipe envelope combination
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The Hidroluis pipe envelope combination is a pipe/envelope combination that takes advantage of the
buoyancy of the water, unlike the approaches applied so far. The performance evaluation study of the
new material, which was designed not to allow the plant roots to enter the pipe directly, was carried out
in the Harran Plain.
The Hidroluis pipe envelope combination prevents root orientation to the pipes as it does not spread
moisture around the pipe during dry periods. In addition, the coating plate on the holes on the pipe
prevents the penetration of plant roots into the pipe. The specified pipe-envelope system benefits from
the buoyancy of the water. In the new drain-envelope combination, ¾ of the pipe surface is covered with
a punctuated plastic sheet on the inside, preventing water from entering the pipe directly. As the water
table rises, the water rising in the space between the plate and the pipe flows through the holes at the top
of the pipe. If the water flow rate is lower than the rate that will lift the fine sand and sediment and drag
it up, there is no fine sand and sediment entry into the pipe. Since the gap between the coating plate and
the pipe is to be much larger than the water inlet openings on the pipe, also the rate of rising of the water
is to be low. Therefore, fine sand and soil particles that cannot remain suspended in the water precipitate.
Those suspended in the water are thrown out of the pipe with the drainage water.

Figure 2. Schematic representation of water inlet openings in Hidroluis drain envelopes

Since the top of the drain pipe is covered with non-perforated plastic plates, there is no capillary moisture
diffusion from the periphery of the pipe to the root area. This prevents both the plant roots from turning
to the pipe and the non-perforated boards wrapped on the pipe prevent the roots from entering the pipe.
This is an advantage for shallowly laid drain pipes.
In addition to the advantages stated, the envelope material in question has the potential to find
widespread use area due to its features such as ease of laying, being able to be laid in any soil, and
affordable cost. In addition, the export potential of the material developed and planned to be produced
in our country is quite high.
Since this newly developed pipe-envelope combination is not affected much by soil properties, its design
is also simple. Increasing the width of the envelope plate depending on the increasing

CONCLUSION
Envelope material costs
The prices of the envelope materials in June 2022 and the costs per meter are as follows.Withouth
filter Pipe Laying Cost: 50 TL + 1 operator 1 assistant = 2 personnel
Hidroluis Pipe Laying Cost: 60TL + 1 operator 1 assistant = 2 Staff
Fibrous Pipe Laying Cost: 65 TL + 1 operator 1 assistant = 2 personnel
Sand Gravel Pipe Laying Cost: 80 TL + 3 operators 3 assistants = 6 personnel
In our country; Places where Hydroluis application was made;
1- Diyarbakir Ergani 15 000 m
2- Şanlıurfa Harran 15 000 m
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3- Adana 5 000 m
4- Afyon Bolvadin 80 000 m
5- Soma 10000 m
6- Söke 40 000 m
7- Manavgat 12 000 M Banana Garden
The customers were satisfied with the tiled and all applications, and there were no clogging or ground
water complaints.
The advantages of the Hidroluis pipe envelope system compared to its competitors
1- It is the first and only drainage coating/envelope material in the world that prevents plant root entry.
Since Hidroluis boards form a barrier between the drain pipe and the soil, they do not leave moisture in
the soil with capillarity. Therefore, there is no orientation of the plant roots towards the pipe.
2- It has anti-bacterial properties. It does not contain organic or synthetic fiber that will form any biofilm.
3- Since water enters the pipe by rising in the channels when suitable hydraulic conditions are created,
all kinds of sand and soil particles will be deposited by gravity, so they cannot enter the pipe. Thus, after
laying, during the soil settlement period, compared to alternative envelope materials, it remains clean
for a lifetime, as it takes a minimum level of sediment, and there is almost no need for annual cleaning
and maintenance.
4- Due to the double layer plastic formation, provides mechanical support to the drainage pipe and
increases the resistance of the pipe against soil pressure, extending the life of the system.
5- Hidroluis can be used in all kinds of soils. It does not require redesign for different soil structures and
different hydraulic conditions. It is sufficient for the design to produce a plate with a width suitable for
the pipe diameter.
6- It has the best price advantage both in the long run and at the beginning.
7- It is the most ideal solution for places that need to be laid shallowly due to the downstream condition.
8- It prevents the consumption of sand/gravel beds. Since it can be laid in any soil, it eliminates the test
requirement of other envelope materials, the difficulties of achieving quality at every point, and
inspection problems.
9- It is an environmentally friendly product as it can be regenerated from recycling products.
10- The fiber-wrapped pipe is first produced and processed for the second time in the winding unit, and
the defects in the pipes cannot be seen.
Some of these features are not found in other known tube envelope combinations. For example, as the
filtering feature of geotextiles house pre-wrapped coarse materials increases, the efficiency of the system
decreases due to increased input resistance. Sand gravel material can carry silt, is not homogeneous and
difficult to design, etc.
Hydroluis® Drainage Systems and Fittings are in compliance with ISO 9001:2000 Certificate, DIN
1187, and British Standard 4962 norms, TSE 9128 and provide all the usage conditions specified in DIN
1185 norm.
Some of these features are not found in other known tube envelope combinations. For example, as the
filtering feature of geotextiles house pre-wrapped coarse materials increases, the efficiency of the system
decreases due to increased input resistance. Sand gravel material can carry silt, is not homogeneous and
difficult to design, etc.
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TOPOLOJİK HALKA-GRUPOİDLERİN ÖRTÜLERİ
COVERINGS OF TOPOLOGICAL RING-GROUPOIDS
Doç. Dr. Abdullah Fatih Özcan
İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü, Malatya, Türkiye.

ÖZET
Grupoid kavramı Brandt tarafından tanımlandıktan sonra Ehresmann grupoidin topolojik ve
diferansiyellenebilir versiyonlarını tanımladı. Örtü kavramı da oldukça geniş araştırmalara neden
olmuştur. Örtü uzaylarına en büyük katkı Brown tarafından yapılmıştır. Topolojik grupoid kavramı
tanımlandıktan sonra topolojik örtü uzayları ile topolojik grupoidlerin örtüleri arasındaki ilişkiler
incelendi. P.Gabriel ve M. Zisman tarafından topolojik grupoidlerin örtüleri tanımlanarak topolojik
grupoidlerin örtülerinin kategorisi elde edilmiştir. Ayrıca J.P.L. Hardy tarafından nesne uzayı Hausdorff
olan bağlantılı bir topolojik grupoid için topolojik örtü grupoidinin varlığı ispatlandı. Daha sonra A.F.
Özcan ve İ.İçen topolojik grup-grupoid (G-grupoid) kavramını tanımlamıştır. Buna ilaveten topolojik
G-grupoidlerin örtülerini ve topolojik G-grupoidlerin örtülerinin kategorisini tanımlamıştır. Ayrıca bir
örtü G-grupoidinin varlığını ispatlamıştır.
Bu çalışmada ilk olarak topolojik halka-grupoid (TR-grupoid) kavramı tanımlanmıştır. Daha TRgrupoidlerin morfizimleri verilmiştir. İlgili örnekler verildikten sonra TR-grupoidlerin örtüleri ve TRgrupoidlerin örtü morfizmi tanımlanmıştır. Temelini oluşturan grupoidi bağlantılı ve nesne uzayı
Hausdorff olan bir R TR-grupoidi için bir H TR-grupoidi ve TR-grupoidlerin p:HR örtü morfizminin
varlığı ispatlandı. Son olarak Nesneleri TR-grupoidlerin örtüleri ve morfizmleri de TR-grupoidlerin örtü
morfizleri olan TRGpdCov(R) kategorisi elde edildi.
Anahtar Kelimeler: Topolojik grupoid, topolojik örtü grupoidi, topolojik örtü morfizmi.
ABSTRACT
After the concept of the groupoid was defined by Brandt, Ehresmann described the topological and
differentiable versions of the groupoid. The concept of the cover has also led to extensive research. The
greatest contribution to cover spaces has been made by Brown. After defining the concept of topological
groupoids, the relationships between topological cover spaces and covers of topological groupoids were
examined. Coverings of topological groupoids were defined by P.Gabriel and M. Zisman, and the
category of covers of topological groupoids was obtained. Also, The existence of a topological cover
groupoid was proved by J.P.L. Hardy for a connected topological groupoid whose object space is
Hausdorff. Later A.F. Ozcan and I.Icen defined the concept of topological group-groupoid (Ggroupoid). In addition, he defined the covers of topological G-groupoids and the category of covers of
topological G-groupoids. It also proved the existence of a cover G-groupoid.
In this study, the concept of TR-groupoid was defined. Then, a morphisms of TR-groupoids are given.
After the relevant examples are given, the covers of TR-groupoids and the covering morphism of TRgroupoids are defined. The existence of an H TR-groupoid and the p:HR covering morphism of TRgroupoids was proved for an R TR-groupoid with underlying groupoid connection and object space
Hausdorff. Finally, we obtained the TRGpdCov(R) category, whose objects are the coverings of the TRgroupoids and morphisms are the covering morphisms of the TR-groupoids.
Keywords: Topological groupoid, topological covering groupoid, topological covering morphism.
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INTRODUCTION
The topological category 𝐶 is a category endowed with a topology such that structure maps of category
are continuous. Namely, the source and target map are defined by 𝑠, 𝑡: 𝐶 → 𝐶0 , repectively, object map
is defined by 𝜀: 𝐶0 → 𝐶 and composition is defined by ∘: 𝐶𝑠 ×𝑡 𝐶 → 𝐶, (𝑎, 𝑏) ↦ 𝑎 ∘ 𝑏, for 𝐶𝑠 ×𝑡 𝐶 =
{(𝑎, 𝑏) ∈ 𝐶 × 𝐶 ∶ 𝑠(𝑏) = 𝑡(𝑎)}. A functor 𝐹: 𝐶′ → 𝐶 is a couple of morphisms 𝐹: 𝐶′ → 𝐶 and
𝐹0 : 𝐶′0 → 𝐶0 such that 𝐹(𝑎′ ∘ 𝑏 ′ ) = 𝐹(𝑎′ ) ∘ 𝐹(𝑏 ′ ) and 𝐹(1𝑥 ′ ) = 1𝐹0 (𝑥 ′ ) conditions are satisfied, for all
𝑎′ , 𝑏′ ∈ 𝐶′ and 𝑥′ ∈ 𝐶′0 . So, The topological groupoid H is a topological category such that every
morphism is an isomorphism (Ehresmann, 1958). Let R be a topological groupoid. 𝑅(𝑥, 𝑦)is from x to
y a set of all morphisms, for each 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅0 , 𝑎 ∈ 𝑅 such that 𝑠(𝑎) = 𝑥 and 𝑡(𝑎) = 𝑦. The Star of R in
the point x is defined by 𝑆𝑡𝑅 𝑥 = 𝑅𝑥 = 𝑠 −1 (𝑥), and The Costar of R in the point x is defined by
𝐶𝑜𝑆𝑡𝑅 𝑥 = 𝑅 𝑥 = 𝑡 −1 (𝑥), for 𝑥 ∈ 𝑅0 . The object or vertex group at x is 𝑅(𝑥) = 𝑅(𝑥, 𝑥) = 𝑆𝑡𝑅 𝑥 ∩
𝐶𝑜𝑆𝑡𝑅 𝑥 = 𝑅𝑥 ∩ 𝑅 𝑥 .
The topological group-groupoid (TG-groupoids) is defined by İçen & Özcan & Gürsoy (2005) as a
topological group object in the category of topological groupoids. Similarly, the topological ringgroupoid (TR-groupoids) is also defined by Özcan & İçen & Gürsoy (2006) as a topological ring object
in the category of topological groupoids.
The theory of covering groupoids plays an important role in the application of groupoids (Brown, 2006).
A morphism of groupoids 𝑝: 𝐻 → 𝑅 is called a covering morphism if the map 𝑝𝑥′ : 𝐻𝑥′ → 𝑅𝑝0 (𝑥 ′) is
bijective, for 𝑥′ ∈ 𝐻0 . This definition can be given as follows: The morphism p is called a topological
covering morphism if the map (𝑝, 𝑠): 𝐻 → 𝑅𝑠 ×𝑝0 𝐻0 is a bijetive morphism. In such a case the inverse
to (𝑝, 𝑠) is written 𝑠𝑝 : 𝑅𝑠 ×𝑝0 𝐻0 → 𝐻 and called the lifting map. There is a result that if R is a groupoid
then the category GpdCov(R) of groupoid coverings of R is equivalent to the category GpdOp(R) of the
groupoid actions of R on sets (Gabriel and Zisman, 1967). The topological version of this problem is
proved in (Brown et all., 1976). The category TGGpdCov(R) of TG-groupoid coverings of R is defined
by İçen & Özcan & Gürsoy (2005). They also defined that the category TGGpdOp(R) of the TGgroupoid actions of R on topological spaces. So, They proved that these categories are equivalent.
In this study, the concept of TR-groupoid was defined. Then, a morphisms of TR-groupoids are given.
After the relevant examples are given, the covers of TR-groupoids and the covering morphism of TRgroupoids are defined. The existence of an H TR-groupoid and the p:HR covering morphism of TRgroupoids was proved for an R TR-groupoid with underlying groupoid connection and object space
Hausdorff. Finally, we obtained the TRGpdCov(R) category, whose objects are the coverings of the TRgroupoids and morphisms are the covering morphisms of the TR-groupoids.

RESEARCH AND FINDINGS
1.Topological Ring-Groupoids
Definition.2.1.1: A topological ring-groupoid R (TR-groupoid) is a topological groupoid endowed with
a topological ring structure such that the following topological ring structure maps are morphisms of
topological groupoids.
i)

𝑚: 𝐻 × 𝐻 → 𝐻, (𝑔, ℎ) ↦ 𝑔 + ℎ group sum,

ii)

𝑛: 𝐻 × 𝐻 → 𝐻, (𝑔, ℎ) ↦ 𝑔ℎ ring multiplication,

iii)

𝑢: 𝐻 → 𝐻, 𝑔 ⟼ −𝑔 group inverse

iv)

𝑒:∗→ 𝐻

In the TR-groupoid R, we write 𝑔 ∘ ℎ for the topological groupoid composition, 𝑔 + ℎ for the topological
group sum and 𝑔ℎ for the topological ring multiplication (for all 𝑔, ℎ ∈ 𝑅 and 𝑠(𝑔) = 𝑡(ℎ)).
Proposition.2.1.2: In a TR-groupoid R, we have the interchange laws. For all 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑅,
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i)

(𝑐 ∘ 𝑎) + (𝑑 ∘ 𝑏) = (𝑐 + 𝑑) ∘ (𝑎 + 𝑏)

ii)

(𝑐 ∘ 𝑎)(𝑑 ∘ 𝑏) = (𝑐𝑑) ∘ (𝑎𝑏)

whenever both (𝑐 ∘ 𝑎) and (𝑑 ∘ 𝑏) are defined.
Let 𝑅̃ and 𝑅 be TR-groupoids. A morphism of TR-groupoids 𝑓: 𝑅̃ → 𝑅 from 𝑅̃ to 𝑅 is a morphism of
underlying topological groupoids preserving the topological ring structure, i.e., 𝑓(𝑎 ∘ 𝑏) = 𝑓(𝑎) ∘ 𝑓(𝑏),
𝑓(1𝑥̃ ) = 1𝑓0 (𝑥̃) , 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏) and 𝑓(𝑎𝑏) = 𝑓(𝑎)𝑓(𝑏), for 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅.
Example.2.1.3: Let R be a topological ring. So, a TR-groupoid 𝑅 × 𝑅 with object set (𝑅 × 𝑅 )0 = 𝑅 is
defined as follows: The morphisms are the pairs (𝑦, 𝑥), the source and target maps are defined by
𝑠(𝑦, 𝑥) = 𝑥 and 𝑡(𝑦, 𝑥) = 𝑦, the object map is defined by 𝜀(𝑥) = 1𝑥 = (𝑥, 𝑥), inverse of a morphism
is defined by (𝑦, 𝑥) −1 = (𝑥, 𝑦), the groupoid composition is defined by (𝑧, 𝑦) ∘ (𝑦, 𝑥) = (𝑧, 𝑥), the
group sum is defined by (𝑥, 𝑦) + (𝑧, 𝑡) = (𝑥 + 𝑧, 𝑦 + 𝑡) and ring multiplication is defined by
(𝑥, 𝑦)(𝑧, 𝑡) = (𝑥𝑧, 𝑦𝑡). Let e be identity of R. Then The element (𝑒, 𝑒) is the identity of group sum of
𝑅 × 𝑅. The invers element is defined by −(𝑥, 𝑦) = (−𝑥, −𝑦). Finally, we show that the ring structure
maps are the groupoid morphism in the Definition.2.2.1. For 𝑚: (𝑅 × 𝑅) × (𝑅 × 𝑅) → 𝑅 × 𝑅
𝑚 (((𝑧, 𝑦), (𝑧 ′ , 𝑦 ′ )) ∘ ((𝑦, 𝑥), (𝑦 ′ , 𝑥 ′ ))) = 𝑚((𝑧, 𝑦) ∘ (𝑦, 𝑥), (𝑧 ′ , 𝑦 ′ ) ∘ (𝑦 ′ , 𝑥 ′ ))
= 𝑚((𝑧, 𝑥), (𝑧 ′ , 𝑥 ′ ))
= (𝑧 + 𝑧 ′ , 𝑥 + 𝑥 ′ )
and
𝑚 (((𝑧, 𝑦), (𝑧 ′ , 𝑦 ′ ))) ∘ 𝑚(((𝑦, 𝑥), (𝑦 ′ , 𝑥 ′ ))) = ((𝑧, 𝑦) + (𝑧 ′ , 𝑦 ′ )) ∘ ((𝑦, 𝑥) + (𝑦 ′ , 𝑥 ′ ))
= (𝑧 + 𝑧 ′ , 𝑦 + 𝑦′) ∘ (𝑦 + 𝑦 ′ , 𝑥 + 𝑥 ′ ))
= (𝑧 + 𝑧 ′ , 𝑥 + 𝑥 ′ )
So, m is a groupoid morphism. Similarly we can also show that other maps are groupoid morphism.
Therefore 𝑅 × 𝑅 is an R-groupoid. Since 𝑅 is a topological ring, it has a topology. 𝑅 × 𝑅 has the product
topology. So all structure maps of ring-groupoid 𝑅 × 𝑅 becomes continuous. Then 𝑅 × 𝑅 is a TRgroupoid.
Hence we have a category denoted by TRGpd whose objects are TR-groupoids and morphisms are
morphisms of TR-groupoids.
Proposition.2.1.4: There is a functor from the category 𝑇𝑅𝑖𝑛𝑔 of topological rings to the category
𝑇𝑅𝐺𝑝𝑑 of TR-groupoids.
Proof: A functor Γ: 𝑇𝑅𝑖𝑛𝑔 → 𝑇𝑅𝐺𝑝𝑑 is defined as follows: Let R be a topological ring. Then we have
a TR-groupoid 𝑅 × 𝑅 from Example.2.1.3. If 𝑓: 𝐻 → 𝑅 is a morphism of topological rings, then
Γ(𝑓): 𝐻 × 𝐻 → 𝑅 × 𝑅 is a morphism of TR-groupoids. Since Γ(𝑓) is defined by (𝑦, 𝑥) ↦ (𝑓(𝑦), 𝑓(𝑥)),
and f is a morphism of topological rings, we have
Γ(𝑓)((y, x) + (y ′ , x ′ )) = Γ(𝑓)(𝑦 + 𝑦 ′ , 𝑥 + 𝑥 ′ ) = (𝑓(𝑦 + 𝑦 ′ ), 𝑓(𝑥 + 𝑥 ′ ))
= (𝑓(𝑦) + 𝑓(𝑦 ′ ), 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑥 ′ ))
= (𝑓(𝑦), 𝑓(𝑥)) + (𝑓(𝑦 ′ ), 𝑓(𝑥 ′ )) = Γ(𝑓)(y, x) + Γ(𝑓)(y ′ , x ′ )
and
Γ(𝑓)((y, x)(y ′ , x ′ )) = Γ(𝑓)(𝑦𝑦 ′ , 𝑥𝑥 ′ )
= (𝑓(𝑦𝑦 ′ ), 𝑓(𝑥𝑥 ′ )) = (𝑓(𝑦)𝑓(𝑦 ′ ), 𝑓(𝑥)𝑓(𝑥 ′ ))
= (𝑓(𝑦), 𝑓(𝑥))(𝑓(𝑦 ′ ), 𝑓(𝑥 ′ )) = Γ(𝑓)(y, x)Γ(𝑓)(y ′ , x ′ ).
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Hence, Γ(𝑓) is a morphism of ring-groupoids. In addition, since we have
Γ(𝑓)((𝑧, 𝑦) ∘ (𝑦, 𝑥)) = Γ(𝑓)(𝑧, 𝑥) = (𝑓(𝑧), 𝑓(𝑥))
and
Γ(𝑓)(𝑧, 𝑦) ∘ Γ(𝑓)(𝑦, 𝑥) = (𝑓(𝑧), 𝑓(𝑦)) ∘ (𝑓(𝑦), 𝑓(𝑥)) = (𝑓(𝑧), 𝑓(𝑥)),
then we obtain that Γ(𝑓)((𝑧, 𝑦) ∘ (𝑦, 𝑥)) = Γ(𝑓)(𝑧, 𝑦) ∘ Γ(𝑓)(𝑦, 𝑥). Therefore. Γ is a functor. Finally.
Since f is continuous, then Γ(𝑓) = 𝑓 × 𝑓 is continuous, too. So. Γ(𝑓) is a morphism of TR-groupoids
2.Topological Action
A topological ring is a ring R with a topology on the underlying set such that the ring structure maps
(i.e., group sum, group inverse, and ring multiplication) are continuous. A topological ring morphism
(topological homomorphism) from one topological ring to another is an abstract ring homomorphism
which is also a continuous map. Let X and 𝑋̃ be topological rings. A map 𝑝: 𝑋̃ → 𝑋 is called a covering
morphism of topological rings if p is a morphism of rings and p is a covering map on the underlying
spaces.
Definition.2.2.1: Let 𝑅 and 𝑅̃ be an TR-groupoids and a morphism 𝑝: 𝑅̃ → 𝑅 be a morphism of TRgroupoids. The 𝑝: 𝑅̃ → 𝑅 is called a topological covering morphism if the map (𝑝, 𝑠): 𝐻 → 𝑅𝑠 ×𝑝0 𝐻0
is a homeomorphism. In such a case the inverse to (𝑝, 𝑠) is written 𝑠𝑝 : 𝑅𝑠 ×𝑝0 𝐻0 → 𝐻 and called the
lifting map.
Example.2.2.2: Let R be TR-groupoid and 𝑝: 𝑅 → 𝑅 be a identity morphism of TR-groupoid. We
supposed that 𝑠𝑝 : 𝑅𝑠 ×𝑝0 𝑅0 → 𝑅is a projection map. Hence 𝑠𝑝 is injective, surjective and continuous.
In addition, since 𝑝 is the morphism of TR-groupoids and s is the source map of TR-groupoids, it is
continuous. Therefore, (𝑝, 𝑠): 𝑅 → 𝑅𝑠 ×𝑝0 𝑅0 which is the inverse of 𝑠𝑝 is continuous. So, 𝑠𝑝 is a
homeomorphism and finally, 𝑝 is a covering morphism of TR-groupoids.
Definition.2.2.3: Let R be a topological ring-groupoid and let X be a topological ring. A topological
action of the topological ring-groupoid R on X consists of a topological ring morphism 𝑤: 𝑋 → 𝑅0 and
a continuous action 𝜙: 𝑅𝑠 ×𝑤 𝑋 → 𝑋, (𝑎, 𝑥) ↦ 𝑎 ∙ 𝑥 (where 𝑅𝑠 ×𝑤 𝑋 = {(𝑎, 𝑥) ∶ 𝑎 ∈ 𝑅, 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑠(𝑎) =
𝑤(𝑥)} such that 𝑤(𝑎 ∙ 𝑥) = 𝑡(𝑎), 𝑏 ∙ (𝑎 ∙ 𝑥) = (𝑏 ∘) ∙ 𝑥, and 1𝑤(𝑥) ∙ 𝑥 = 𝑥 conditions are
satisfied.( Mucuk and İçen, 2001)) of the underlying topological groupoid of R on the underlying space
of X via 𝑤 such that the following interchange laws hold
1. (𝑏 ∙ 𝑦) + (𝑎 ∙ 𝑥) = (𝑏 + 𝑎) ∙ (𝑦 + 𝑥),
2. (𝑏 ∙ 𝑦)(𝑎 ∙ 𝑥) = (𝑏𝑎) ∙ (𝑦𝑥),
whenever both sides are defined.
Example.2.2.4:Let R be a TR-groupoid which acts on a topological ring X via 𝑤: 𝑋 → 𝑅0 . Brown,
Danesh-Naruie, and Hardy (1976) are proved that 𝑅 ⋈ 𝑋 is a topological groupoid with object set
(𝑅 ⋈ 𝑋)0 = 𝑋 and morphism set 𝑅 ⋈ 𝑋 = {(𝑎, 𝑥) ∈ 𝑅 × 𝑋 ∶ 𝑎 ∙ 𝑥 = y} . Mucuk and İçen (2001) are
showed that if a ring-groupoid R acts on a ring X via w then 𝑅 ⋈ 𝑋 becomes a ring-groupoid. Clearly,
the ring operations (𝑎, 𝑥) + (𝑏, 𝑦) = (𝑎 + 𝑏, 𝑥 + 𝑦) and (𝑎, 𝑥)(𝑏, 𝑦) = (𝑎𝑏, 𝑥𝑦) are also continuous
since they are defined by the operations of the topological rings R and X. Thus 𝑅 ⋈ 𝑋 becomes a TRgroupoid

RESULTS
Let R be a TR-groupoid. Thus, we obtain a category TRGpdCov(R) of the covering morphisms of the
TR-groupoid R. The objects of the category TRGpdCov(R) are defined by 𝑝: 𝐻 → 𝑅 that 𝑝 is a covering
morphism of TR-groupoid R. A morphism from 𝑝: 𝐻 → 𝑅 to 𝑞: 𝐾 → 𝑅 is a morphism 𝑟: 𝐻 → 𝐾 of TRgroupoids such that 𝑝 = 𝑞 ∘ 𝑟. This situation is given in the following commutative diagram.
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The source and target maps are defined by 𝑠(𝑟) = 𝑝 and 𝑡(𝑟) = 𝑞, respectively. The object map is
defined by 1𝑝 : 𝐻 → 𝐻 identical map. We can give the following diagram for the object map.

Finally, the composition ∘: 𝑇𝑅𝐺𝑝𝑑𝐶𝑜𝑣(𝑅)𝑠 ×𝑡 𝑇𝑅𝐺𝑝𝑑𝐶𝑜𝑣(𝑅) → 𝑇𝑅𝐺𝑝𝑑𝐶𝑜𝑣(𝑅) is given the
following commutative diagram.

Proposition.3.1.1: Let R be a TR-groupoid whose underlying groupoid is connected and whose object
space is Hausdorff. Let 𝑒 ∈ 𝑅0 be identity element of 𝑅0 and 𝑁(𝑒) be subgroup of 𝑅(𝑒). There are a
TR-groupoid H and a topological covering morphism 𝑝: 𝐻 → 𝑅 of TR-groupoids such that 𝑝(𝐻(𝑒̃ )) =
𝑁(𝑒) (here, 𝑒̃ is the identity element of 𝐻0 ).
Proof: Let be 𝑋 = {𝑎 ∘ 𝑁(𝑒) ∶ 𝑎 ∈ 𝑅𝑒 }. A ring structure is defined on X with (𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) +
(𝑏 ∘ 𝑁(𝑒)) = (𝑎 + 𝑏) ∘ 𝑁(𝑒) and (𝑎 ∘ 𝑁(𝑒))(𝑏 ∘ 𝑁(𝑒)) = (𝑎𝑏) ∘ 𝑁(𝑒). Since 𝑋 = 𝑅𝑒 /𝑁(𝑒) has a
quotient topology, 𝑋 is a topological space. Also, the ring operations on X are continuous as they are
defined by the operations of the topological ring R and the composition of the topological groupoid. So
X is a topological ring. Hence, a topological action of underlying topological groupoid R on underlying
topological space X via 𝑤: 𝑋 → 𝑅0 , 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒) ↦ 𝑡(𝑎) can be defined by 𝜙: 𝑅𝑠 ×𝑤 𝑋 → 𝑋, (𝑏, 𝑎 ∘
𝑁(𝑒) ↦ 𝑏 ∙ ( 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) = 𝑏 ∘ 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒). Let be 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒), 𝑏 ∘ 𝑁(𝑒) ∈ 𝑋. Since 𝑤 ((𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) +
(𝑏 ∘ 𝑁(𝑒))) = 𝑤((𝑎 + 𝑏) ∘ 𝑁(𝑒)) = 𝑡(𝑎 + 𝑏) = 𝑡(𝑎) + 𝑡(𝑏) = 𝑤(𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) + 𝑤(𝑏 ∘ 𝑁(𝑒))

and

𝑤 ((𝑎 ∘ 𝑁(𝑒))(𝑏 ∘ 𝑁(𝑒))) = 𝑤((𝑎𝑏) ∘ 𝑁(𝑒)) = 𝑡(𝑎𝑏) = 𝑡(𝑎)𝑡(𝑏) = 𝑤(𝑎 ∘ 𝑁(𝑒))𝑤(𝑏 ∘ 𝑁(𝑒)), then
𝑤 is a morphism of rings. Also, since 𝑤 is defined with the target map of TR-groupoid, it is continuous.
Moreover, since 𝑤(𝑏 ∙ (𝑎 ∘ 𝑁(𝑒))) = 𝑤(𝑏 ∘ 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) = 𝑡(𝑏 ∘ 𝑎) = 𝑡(𝑏), 𝑐 ∙ (𝑏 ∙ (𝑎 ∘ 𝑁(𝑒))) = 𝑐 ∙
(𝑏 ∘ 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) = 𝑐 ∘ (𝑏 ∘ 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) = (𝑐 ∘ 𝑏) ∘ (𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) = (𝑐 ∘ 𝑏) ∙ (𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)), and 1𝑦 ∙ (𝑎 ∘
𝑁(𝑒)) = 1𝑦 ∘ 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒) = 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒), then the conditions of action are satisfied. 𝜙 is also continuous
(Hardy, 1974). So we obtain an action groupoid 𝑅 ⋈ 𝑋 with object set (𝑅 ⋈ 𝑋)0 = 𝑋. Here, the set of
morphisms is defined by
𝑅 ⋈ 𝑋 = {(𝑏, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) ∶ 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒), 𝑎′ ∘ 𝑁(𝑒) ∈ 𝑋 𝑎𝑛𝑑 𝑏 ∙ (𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) = 𝑎′ ∘ 𝑁(𝑒)}
The source, target, object and inverse map are defined by 𝑠(𝑏, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) = 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒), 𝑡(𝑏, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) =
−1

𝑏 ∘ 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒), 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒) ↦ (1𝑡(𝑎) , 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)), and (𝑏, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) = (𝑏 −1 , 𝑏 ∙ (𝑎 ∘ 𝑁(𝑒))), respectively.
The composition is defined by (𝑏, 𝑎′ ∘ 𝑁(𝑒)) ∘ (𝑐, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) = (𝑏 ∘ 𝑐, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) . Also the structure
maps of ring are defined by (𝑏, 𝑎′ ∘ 𝑁(𝑒)) + (𝑐, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) = (𝑏 + 𝑐, (𝑎′ + 𝑎) ∘ 𝑁(𝑒)) and (𝑏, 𝑎′ ∘
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𝑁(𝑒))(𝑐, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) = (𝑏𝑐, (𝑎′ 𝑎) ∘ 𝑁(𝑒)). 𝑅 ⋈ 𝑋 has pruduct topology. In addition, since the structure
maps of 𝑅 ⋈ 𝑋 is defined with structure maps of TR-groupoid R and topological ring X, they are
continuous. So 𝑅 ⋈ 𝑋 is a TR-groupoid.
A morphism 𝑝: 𝑅 ⋈ 𝑋 → 𝑅 can be defined as follows: Let be 𝑝: 𝑅 ⋈ 𝑋 → 𝑅, (𝑏, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) ↦ 𝑏 and
𝑝0 = 𝑤. Since 𝑝0 = 𝑤 and 𝑝 is the projection map, they are continuous. We have that
𝑝 ((𝑏, 𝑎′ ∘ 𝑁(𝑒)) ∘ (𝑐, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒))) = 𝑝(𝑏 ∘ 𝑐, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)) ) = 𝑏 ∘ 𝑐 = 𝑝(𝑏, 𝑎′ ∘ 𝑁(𝑒)) ∘ 𝑝(𝑐, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)).
So 𝑝 is a morphism of topological groupoid. Since 𝑝 ((𝑏, 𝑎′ ∘ 𝑁(𝑒)) + (𝑐, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒))) = 𝑝(𝑏 + 𝑐, (𝑎′ +
𝑎) ∘ 𝑁(𝑒)) ) = 𝑏 + 𝑐 = 𝑝(𝑏, 𝑎′ ∘ 𝑁(𝑒)) + 𝑝(𝑐, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒))

and

𝑝 ((𝑏, 𝑎′ ∘ 𝑁(𝑒))(𝑐, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒))) =

𝑝(𝑏𝑐, (𝑎′ 𝑎) ∘ 𝑁(𝑒)) ) = 𝑏𝑐 = 𝑝(𝑏, 𝑎′ ∘ 𝑁(𝑒))𝑝(𝑐, 𝑎 ∘ 𝑁(𝑒)), then 𝑝 is a morphism of topological ring.
Let be 𝑠𝑝 : 𝑅𝑠 ×𝑝0 (𝑅 ⋈ 𝑋 )0 → 𝑅 ⋈ 𝑋. Clearly, 𝑠𝑝 is identity map. So it is injective, surjective, and
continuous. In addition, since 𝑝 and s is continuous, (𝑝, 𝑠): 𝑅 ⋈ 𝑋 → 𝑅𝑠 ×𝑝0 (𝑅 ⋈ 𝑋 )0 is continuous.
Finally 𝑝 is the topological covering morphism of TR-groupoid.
DISCUSSION AND CONCLUSION
TR-groupoids are internal categories in the category of topological rings. Coverings and actions of
groupoids are also important in algebraic topology. So it would be interesting to develop these results
in terms of topological groupoids with operations and internal categories rather than special categories.
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TOPOLOJİK HALKA-GRUPOİDLERİN ETKİLERİ
ACTIONS OF TOPOLOGICAL RING-GROUPOIDS
Doç. Dr.Abdullah Fatih Özcan
İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü, Malatya, Türkiye.

ÖZET
Grupoid kavramı Brandt tarafından tanımlandıktan sonra Ehresmann grupoidin topolojik ve
diferansiyellenebilir versiyonlarını tanımladı. Etki kavramı cebirsel topoloji için oldukça önemlidir. Bu
kavram kategori teoride önemli bir role sahiptir. Özelliklede grupoid çalışanlar için ilgi çekicidir. Bir
kümenin bir grupoid üzerine etkisi Ehresmann tarafından tanımlanmıştır.
Daha sonra A.F. Özcan ve İ.İçen topolojik grup-grupoid (TG-grupoid) ve TG-grupoidlerin etkilerini
tanımlamıştır. Ayrıca bir etki TG-grupoidini varlığını ispatlayarak TG-grupoidlerin etkilerinin
TGGpdOp(G) kategorisini elde etmişlerdir.
Bu çalışmada ilk olarak topolojik halka-grupoid (TR-grupoid) kavramı tanımlanmıştır. Daha sonra TRgrupoidlerin morfizimleri verilmiştir. İlgili örnekler verildikten sonra TR-grupoidlerin etkileri ve TRgrupoidlerin etkilerinin morfizmi tanımlanmıştır. Bir TR-grupoidlerin etkisi verildiğinde, etki grupoidi
denen bir TR-grupoidinin varlığı ispatlandı. Son olarak Nesneleri TR-grupoidlerin etkileri ve
morfizmleri de TR-grupoidlerin etki morfizleri olan TRGpdOp(R) kategorisi elde edildi.
Anahtar Kelimeler: Topolojik grupoid, topolojik etki grupoidi, topolojik etki.

ABSTRACT
After the concept of the groupoid was defined by Brandt, Ehresmann described the topological and
differentiable versions of the groupoid. The concept of action is very important for algebraic topology.
This concept has an important role in category theory. It is particularly interesting for groupoid workers.
The groupoid action on a set was described by Ehresmann.
Later A.F. Özcan and İ.İçen defined the topological group-groupoid (TG-groupoid) and the action of
TG-groupoids. They also obtained the TGGpdOp(G) category of the actions of TG-groupoids and
proved the existence of an effect TG-groupoid.
In this study, the concept of topological ring-groupoid (TR-groupoid) was defined. Then, morphisms of
TR-groupoids are given. After the relevant examples are given, the action of TR-groupoids and the
morphism of action of TR-groupoids are defined. Let (X,w) be an action of TR-groupoids R. Then we
proved that there is a TR-groupoid that we called an action groupoid. Finally, we obtained the
TRGpdOp(R) category, whose objects are the actions of the TR-groupoids and morphisms are the action
morphisms of the TR-groupoids.
Keywords: Topological groupoid, topological covering groupoid, topological covering morphism.
INTRODUCTION
The topological category 𝐶 is a category endowed with a topology such that structure maps of category
are continuous. A functor 𝐹: 𝐶′ → 𝐶 is a couple of morphisms 𝐹: 𝐶′ → 𝐶 and 𝐹0 : 𝐶′0 → 𝐶0 such that
𝐹(𝑎′ ∘ 𝑏 ′ ) = 𝐹(𝑎′ ) ∘ 𝐹(𝑏 ′ ) and 𝐹(1𝑥 ′ ) = 1𝐹0 (𝑥 ′) conditions are satisfied, for all 𝑎′ , 𝑏′ ∈ 𝐶′ and 𝑥′ ∈
𝐶′0 . So, The topological groupoid H is a topological category such that every morphism is an
isomorphism (Ehresmann, 1958). Then, The topological group-groupoid (TG-groupoids) is defined by
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İçen & Özcan & Gürsoy (2005) as a topological group object in the category of topological groupoids.
Similarly, the topological ring-groupoid (TR-groupoids) is also defined by Özcan & İçen & Gürsoy
(2006) as a topological ring object in the category of topological groupoids.
The concept of action is very important for algebraic topology. This concept has an important role in
category theory, too. It is particularly interesting for groupoid workers. The groupoid action on a set was
described by Ehresmann (1958). Let R be a topological groupoid and let X be a topological space. Let
G be a topological groupoid, X be a topological space and 𝑤: 𝑋 → 𝐺0 be a continuous map. We say that
G acts topologically on X if there is a continuous map 𝜙: 𝐺𝑠 ×𝑤 𝑋 → 𝑋, (𝑎, 𝑥) ↦ 𝑎𝑥 where 𝐺𝑠 ×𝑤 𝑋 =
1𝑤(𝑥)
{(𝑎, 𝑥) ∶ 𝑎 ∈ 𝐺, 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑠(𝑎) = 𝑤(𝑥)} such that 𝑤( 𝑎𝑥 ) = 𝑡(𝑎), 𝑏( 𝑎𝑥 ) = 𝑏∘𝑎𝑥, and
𝑥=𝑥
conditions are satisfied (Mucuk & İçen, 2001). We also say that X is a left H-space via 𝑤. Later İçen &
Özcan & Gürsoy (2005) defined the topological action of TG-groupoids. They also obtained the
TGGpdOp(G) category of the actions of TG-groupoids and proved the existence of an action TGgroupoid.
In this study, the concept of topological ring-groupoid (TR-groupoid) was defined. Then, morphisms of
TR-groupoids are given. After the relevant examples are given, the action of TR-groupoids and the
morphism of action of TR-groupoids are defined. Let (X,w) be an action of TR-groupoids R. Then we
proved that there is a TR-groupoid that we called an action groupoid. Finally, we obtained the
TRGpdOp(R) category, whose objects are the actions of the TR-groupoids and morphisms are the action
morphisms of the TR-groupoids
RESEARCH AND FINDINGS
1.Topological Ring-Groupoids
Definition.2.1.1: A topological ring-groupoid R (TR-groupoid) is a topological groupoid endowed with
a topological ring structure such that the following topological ring structure maps are morphisms of
topological groupoids.
i)

𝑚: 𝐻 × 𝐻 → 𝐻, (𝑔, ℎ) ↦ 𝑔 + ℎ group sum,

ii)

𝑛: 𝐻 × 𝐻 → 𝐻, (𝑔, ℎ) ↦ 𝑔ℎ ring multiplication,

iii)

𝑢: 𝐻 → 𝐻, 𝑔 ⟼ −𝑔 group inverse

iv)

𝑒:∗→ 𝐻

In the TR-groupoid R, we write 𝑔 ∘ ℎ for the topological groupoid composition, 𝑔 + ℎ for the topological
group sum and 𝑔ℎ for the topological ring multiplication (for all 𝑔, ℎ ∈ 𝑅 and 𝑠(𝑔) = 𝑡(ℎ)).
Proposition.2.1.2: In a TR-groupoid R, we have the interchange laws. For all 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ 𝑅,
i)

(𝑐 ∘ 𝑎) + (𝑑 ∘ 𝑏) = (𝑐 + 𝑑) ∘ (𝑎 + 𝑏)

ii)

(𝑐 ∘ 𝑎)(𝑑 ∘ 𝑏) = (𝑐𝑑) ∘ (𝑎𝑏)

whenever both (𝑐 ∘ 𝑎) and (𝑑 ∘ 𝑏) are defined.
Let 𝑅̃ and 𝑅 be TR-groupoids. A morphism of TR-groupoids 𝑓: 𝑅̃ → 𝑅 from 𝑅̃ to 𝑅 is a morphism of
underlying topological groupoids preserving the topological ring structure, i.e., 𝑓(𝑎 ∘ 𝑏) = 𝑓(𝑎) ∘ 𝑓(𝑏),
𝑓(1𝑥̃ ) = 1𝑓0 (𝑥̃) , 𝑓(𝑎 + 𝑏) = 𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏) and 𝑓(𝑎𝑏) = 𝑓(𝑎)𝑓(𝑏), for 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅.
Example.2.1.3: Let R be a topological ring. So, a TR-groupoid 𝑅 × 𝑅 with object set (𝑅 × 𝑅 )0 = 𝑅 is
defined as follows: The morphisms are the pairs (𝑦, 𝑥), the source and target maps are defined by
𝑠(𝑦, 𝑥) = 𝑥 and 𝑡(𝑦, 𝑥) = 𝑦, the object map is defined by 𝜀(𝑥) = 1𝑥 = (𝑥, 𝑥), inverse of a morphism
is defined by (𝑦, 𝑥) −1 = (𝑥, 𝑦), the groupoid composition is defined by (𝑧, 𝑦) ∘ (𝑦, 𝑥) = (𝑧, 𝑥), the
group sum is defined by (𝑥, 𝑦) + (𝑧, 𝑡) = (𝑥 + 𝑧, 𝑦 + 𝑡) and ring multiplication is defined by
(𝑥, 𝑦)(𝑧, 𝑡) = (𝑥𝑧, 𝑦𝑡). Let e be identity of R. Then The element (𝑒, 𝑒) is the identity of group sum of
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𝑅 × 𝑅. The invers element is defined by −(𝑥, 𝑦) = (−𝑥, −𝑦). Finally, we show that the ring structure
maps are the groupoid morphism in the Definition.2.2.1. For 𝑚: (𝑅 × 𝑅) × (𝑅 × 𝑅) → 𝑅 × 𝑅
𝑚 (((𝑧, 𝑦), (𝑧 ′ , 𝑦 ′ )) ∘ ((𝑦, 𝑥), (𝑦 ′ , 𝑥 ′ ))) = 𝑚((𝑧, 𝑦) ∘ (𝑦, 𝑥), (𝑧 ′ , 𝑦 ′ ) ∘ (𝑦 ′ , 𝑥 ′ ))
= 𝑚((𝑧, 𝑥), (𝑧 ′ , 𝑥 ′ ))
= (𝑧 + 𝑧 ′ , 𝑥 + 𝑥 ′ )
and
𝑚 (((𝑧, 𝑦), (𝑧 ′ , 𝑦 ′ ))) ∘ 𝑚(((𝑦, 𝑥), (𝑦 ′ , 𝑥 ′ ))) = ((𝑧, 𝑦) + (𝑧 ′ , 𝑦 ′ )) ∘ ((𝑦, 𝑥) + (𝑦 ′ , 𝑥 ′ ))
= (𝑧 + 𝑧 ′ , 𝑦 + 𝑦′) ∘ (𝑦 + 𝑦 ′ , 𝑥 + 𝑥 ′ ))
= (𝑧 + 𝑧 ′ , 𝑥 + 𝑥 ′ )
So, m is a groupoid morphism. Similarly we can also show that other maps are groupoid morphism.
Therefore 𝑅 × 𝑅 is an R-groupoid. Since 𝑅 is a topological ring, it has a topology. 𝑅 × 𝑅 has the product
topology. So all structure maps of ring-groupoid 𝑅 × 𝑅 becomes continuous. Then 𝑅 × 𝑅 is a TRgroupoid.
Hence we have a category denoted by TRGpd whose objects are TR-groupoids and morphisms are
morphisms of TR-groupoids.
2.Topological Action
Definition.2.2.1: Let R be a topological ring-groupoid and let X be a topological ring. A topological
action of the topological ring-groupoid R on X consists of a topological ring morphism 𝑤: 𝑋 → 𝑅0 and
a continuous action of the underlying topological groupoid of R on the underlying space of X via 𝑤 such
that the following interchange laws hold
1. ( 𝑏𝑦) + ( 𝑎𝑥) =
2. ( 𝑏𝑦)( 𝑎𝑥) =

𝑏𝑎

𝑏+𝑎

(𝑦 + 𝑥),

(𝑦𝑥),

whenever both sides are defined.
Example.2.2.2:Let R be a TR-groupoid which acts on a topological ring X via 𝑤: 𝑋 → 𝑅0 . Brown,
Danesh-Naruie, and Hardy (1976) are proved that 𝑅 ⋈ 𝑋 is a topological groupoid with object set
(𝑅 ⋈ 𝑋 )0 = 𝑋 and morphism set 𝑅 ⋈ 𝑋 = {(𝑎, 𝑥) ∈ 𝑅 × 𝑋 ∶ 𝑎𝑥 = 𝑦}. Mucuk and İçen (2001) are
showed that if a ring-groupoid R acts on a ring X via w then 𝑅 ⋈ 𝑋 becomes a ring-groupoid. Clearly,
the ring operations (𝑎, 𝑥) + (𝑏, 𝑦) = (𝑎 + 𝑏, 𝑥 + 𝑦) and (𝑎, 𝑥)(𝑏, 𝑦) = (𝑎𝑏, 𝑥𝑦) are also continuous
since they are defined by the operations of the topological rings R and X. Thus 𝑅 ⋈ 𝑋 becomes a TRgroupoid
Definition.2.2.3: Let 𝑋, 𝑋′ be two topological rings and let R be TR-groupoid. Also R acts on 𝑋 via
𝑤: 𝑋 → 𝑅0 and let R be acts on 𝑋′ via 𝑤′: 𝑋′ → 𝑅0 . We show these actions by (𝑋, 𝑤) and (𝑋′, 𝑤′)
respectively. A morphism of TR-groupoid actions 𝑓: (𝑋, 𝑤) → (𝑋′, 𝑤′) is a morphism 𝑓: 𝑋 → 𝑋′ of
topological rings such that 𝑤 ′ 𝑓 = 𝑤 and 𝑓( 𝑎𝑥) = 𝑎𝑓(𝑥) whenever 𝑎𝑥 is defined.
RESULTS
Let R be a TR-groupoid. Thus, we obtain a category TRGpdOp(R) of the actions of the TR-groupoid R.
The objects of the category TRGpdOp(R) are defined by (𝑋, 𝑤) that (𝑋, 𝑤) is an action on a topological
ring X via 𝑤: 𝑋 → 𝑅0 . The morphisms of the category TRGpdOp(R) are a morphism of TR-groupoid
actions. Namely, from (𝑋, 𝑤) to (𝑋′, 𝑤′) is a morphism 𝑓: 𝑋 → 𝑋′ of topological rings such that 𝑤 ′ 𝑓 =
𝑤 and 𝑓( 𝑎𝑥) = 𝑎𝑓(𝑥) whenever 𝑎𝑥 is defined. This situation is given in the following commutative
diagram.
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The source and target maps are defined by 𝑠(𝑓) = (𝑋, 𝑤) and 𝑡(𝑓) = (𝑋′, 𝑤′), respectively. The object
map is defined by 1(𝑋,𝑤) : (𝑋, 𝑤) → (𝑋, 𝑤) identical map. We can give the following diagram for the
object map.

Finally, the composition ∘: 𝑇𝑅𝐺𝑝𝑑𝑂𝑝(𝑅)𝑠 ×𝑡 𝑇𝑅𝐺𝑝𝑑𝑂𝑝(𝑅) → 𝑇𝑅𝐺𝑝𝑑𝑂𝑝(𝑅) is given the following
commutative diagram.

DISCUSSION AND CONCLUSION
TR-groupoids are internal categories in the category of topological rings. Coverings and actions of
groupoids are also important in algebraic topology. So it would be interesting to develop these results
in terms of topological groupoids with operations and internal categories rather than special categories.
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PLANLAMASIZ BÜTÇELEME MÜMKÜN MÜ? TÜRKİYE’NİN YAKIN DÖNEM
İNCELEMESİ
IS POSSIBLE BUDGETING WITHOUT PLANNING? A RECENT REVIEW OF TURKEY
Dr. Abdulkerim EROĞLU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Maliye Bölümü, Rize.

ÖZET
Kalkınma planı TBMM tarafından bütçe teklifi ile birlikte onaylanan iki mali politika dokümanından
biridir. Orta ve uzun vadeli amaçları içeren kalkınma planı orta vadeli programa; orta vadeli program
ise bütçeye rehberlik etmektedir. Bu ilişki, kalkınma planının en üst politika beyanı olduğunu ve
kendisinden sonra hazırlanacak tüm belgeler için genel bir sınır çizdiğini gösterir. Belgeler arasındaki
bu ilişki göz önünde bulundurulduğunda, bir sonraki belge hazırlanmadan bir öncül belgenin daha
önceden hazırlanmış olması gerektiği ortadadır. Bu husus, öncelikli hale gelen bir belgenin
hazırlanmadan sonraki belgenin hazırlanmasını hukuki ve pratik olarak kabul edilebilir olmadığını da
göstermektedir. Diğer taraftan böyle bir aksaklık alınacak kararların tamamen rasyonel olmayacağı
anlamına da gelmez, ancak planlanan zamana uygunluk gelecekte verilecek kararların belirliliğine katkı
sağlar. İlişkilerin hukuken belirgin olduğu bu belgeler arasındaki ilişkinin olağanüstü dönemlerde
esnetilmesi kabul edilebilirdir. Olağan dönemlerde ise bu ilişkinin esnetilmesi veya sektörel bazda
tamamen dikkate alınmaması kabul edilebilir olmaktan uzaktır. Belgelerin hazırlanması ve kabul
edilmesi bürokratik süreç dolayısıyla (ret, değişiklik talebi ve onay işlemleri nedeniyle) uzun
sürdüğünden, zamanlamanın iyi planlanması gerekmektedir. Bununla birlikte, yasama sürecinde
TBMM’nin bütçeyi oylarken bu bütçenin kalkınma planında yer alan hedeflere hizmet edip
etmeyeceğini göz önüne alarak karar vermesi beklenir. Egemenliği temsil etmesi bakımından en asli
görevini bu şekilde tanımlamak mümkündür. Ancak Türkiye’nin yakın tarihli uygulamaları
incelendiğinde, TBMM’de kalkınma planlarına gereken önemin verilmediği, orta vadeli program ile
bütçe arasındaki ilişkinin aksatıldığı ve hatta bazı durumlarda tamamen anlamsızlaştığı dikkat
çekmektedir. Benzer sonuç önceki yıllarda uygulamaya sokulan ve etkisi sona eren kalkınma planlarının
sonuçlarını değerlendirme aşamasında da görülmektedir. Çalışmanın amacı, anılan sorunların daha
geniş ve nedenleri bağlamında ortaya konulması ile buna yönelik geliştirilebilecek çözümlerin neler
olabileceğinin tartışılmasıdır. Bu hususta etkili olan unsurlar; TBMM üyelerinin konuya bakış açısının
farklı olması, yasal boşlukların olması, kurum bazında hesap verilebilirliğin benimsenmemesi, kanunda
zorunlu hususların yerine getirilmemesi halinde sürecin nasıl ilerletileceğinin eksik bırakılması ve
kamuoyunun ilgisiz olması şeklinde sıralanabilir.
Anahtar kelimeler: Kalkınma planı, Bütçeleme Süreci, Hesap Verilebilirlik, Türkiye Örneği.
ABSTRACT
The development plan is one of the two financial policy documents approved by the Grand National
Assembly of Turkey (TGNA) along with budget proposal. The development plan, which includes
medium and long-term objectives, guides the medium-term program, and medium-term program guides
the budget. This relationship shows that the development is the top policy statement and draws a general
boundary for all documents to be prepared after it. Considering this relationship between documents, it
is obvious that a preliminary document must have been prepared before the next document is prepared.
This point also shows that the preparation of a document after a priority document is not legally and
pratically acceptable. On the other hand, such a distruption does not mean that the decisions to be taken
will not be completely rational, but compliance with the planned time contributes to the certainty of
future decisions. It is acceptable to stretch the relationship between these documents, in which the
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relations are legally evident, in extraordinary times. In ordinary periods, however, it is far from
acceptable to stretch this relationship or not to take it into account on a sectoral basis. The timing needs
to be well planned, as the preparation and acceptance of documents takes a long time due to the
bureaucratic process (rejection, change request and approval processes). During the legislative process,
the TGNA is expected to decide whether this budget will serve the objectives in the development plan
while voting on the budget. In terms of representing sovereignty, it is possible to define its most essential
duty in this way. However, when Turkey's recent practices are examined, it is noteworthy that the
development plans are not given the necessary importance in the TNGA, the relationship between the
medium-term program and the budget is disrupted, and in some cases, it becomes completely
meaningless. A similar result can be seen at the stage of evaluating the results of the development plans
that were put into practice in previous years and whose effect has ended. The aim of the study is to
present the aforementioned problems in a wider context and in the context of their causes, and to discuss
the solutions that can be developed for it. Factors that are effective in this regard; It can be listed as the
different perspectives of the members of the Turkish Grand National Assembly, the existence of legal
gaps, the failure to adopt accountability on the basis of the institution, the lack of how to advance the
process if the mandatory issues in the law are not fulfilled, and the indifference of the public.
Keywords: Development Plan, Budgeting Process, Acountability, Case of Turkey.
GİRİŞ
Bütçe kamu harcamalarının yapılması ve gelirlerin toplanması için yasama tarafından yürütmeye
verilmiş bir yetki/izin olarak tanımlanır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda
(KMYKK) ise “belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulamasına ilişkin
hususları gösteren ve usulüne göre yürürlüğe konulan belge” olarak tanımlamaktadır. Bazı yazarlara
göre bütçenin tanımındaki “belge” ifadesinin önemli bir takım sonuçları vardır. Nitekim daha önceki
mali kanun olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda bütçe tanımlanırken belge ifadesi yerine
“kanun” ifadesi kullanılmaktaydı. Böyle bir değişiklikle bütçe “devlet bütçesi” kapsamında çıkarak
“kamu bütçesi” haline gelmiş bulunmaktadır. Böylece bütçeleri kanun olarak sonuçlanmayan mahalli
idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının bütçelerinin de dahil olacağı şekilde belge ifadesi kullanılmış
olmaktadır (Edizdoğan ve Çetinkaya, 2015: 6). Ancak çalışmanın kapsamı itibariyle sadece merkezi
yönetim bütçesi dikkate alınacağından “kanun” ibaresinin kullanılması yeterlidir. Bu çerçevede
bütçeleme sürecindeki temel husus olan ve yasama tarafından verilen yetki/izin hususu önemi üzerinde
durulmaktadır.
Konu itibariyle bütçenin bir başka tanımını daha yapmak mümküdür. Buna göre, bütçenin ülkelerin
sahip oldukları kaynakların kamu ve özel kesim arasındaki dağılımını belirleyen ekonomik bir gösterge
olarak tanımlanması (Falay, 1979: 13), kalkınma planları ile ilişkisini ortaya koymak bakımından önem
taşımaktadır. Nitekim, bütçe bu şekilde ele alındığında kalkınma planları ile olan güçlü ilişkisi daha
fazla anlaşılır olmaktadır.
Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkiye’de bütçeleme süreci hakkında giriş
niteliğinde bilgiler içermektedir. İkinci bölümde kalkınma planları ile bütçeler arasındaki bağın hukuki
yönünü ele almaktadır. Üçüncü bölümde ise kalkınma planları ile bütçeler arasındaki ilişkinin hangi
düzeyde ele alınmaya çalışıldığı 11. Kalkınma Planı ve diğer belgeler çerçevesinde incelenmektedir.
TÜRKİYE’DE BÜTÇELEME SÜRECİ
Yasama tarafından yetkinin verilmesinde önceden yürütme tarafından hazırlanan bütçenin onaylanması
yoluna gidilir ve bu süreçte yasama organının bütçe üzerinde değişiklik yapma yetkisi kısmen
sınırlandırılmıştır. Buna göre, yürütme organı tarafından hazırlanan bütçe Plan ve Bütçe Komisyonu’nda
istenildiği şekilde değiştirilebilmekte ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda
gider arttırıcı ve gelir azaltıcı teklif yapılması mümkün değildir (1982 Anayasası, Madde 161). Diğer
taraftan, yürütme tarafından bütçenin hazırlanması sürecinde yasama organından tamamen bağımsız
değildir. Zira bütçe hazırlık sürecinde izlenecek yol önceden hazırlanan (hazırlanması gereken)
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kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı ve orta vadeli program1 gibi orta ve uzun vadeli
dokümanlara göre hazırlanmak durumundadır (5018 sayılı KMYKK, Madde 9).
Merkezi yönetim bütçesinin kapsamı genel bütçeli kurumlar, özel bütçeli kurumlar ile düzenleyici ve
denetleyici kurum bütçelerinden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla; genel bütçeli idareleri gösteren (I) sayılı
cetvel, özel bütçeli idareleri gösteren (II) sayılı cetvel ve düzenleyici ve denetleyici kurumları gösteren
(III) sayılı cetvel olarak bütçe kanununda yer almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe
görüşmeleri sırasında bahsi geçen bütçelere ilave olarak mahalli idarelerin ve sosyal güvenlik
kurumlarının bütçeleri de bilgilendirme/dikkate alınmak amacıyla sunulmaktadır. TBMM’ye bütçe
kanun teklifiyle birlikte sunulması gereken diğer belgeler şunlardır (5018 sayılı KMYKK, Madde 18):
- Orta vadeli mali programı da içeren bütçe gerekçesi.
- Yıllık ekonomik rapor.
- Vergi muafiyeti, istisnası ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeçilen kamu gelirleri
cetveli.
- Kamu borç yönetim raporu.
- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen yıla
ait gelir ve gider tahminleri.
- Mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçe tahminleri.
- Merkez yönetim kapsamındaki olmayıp, merkezi yönetim bütçesinden yardım alan kamu idareleri ile
diğer kurum ve kuruluşların listesi.
2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile bütçele sürecinin kurumsal yapısı da tekrar düzenlenmiştir.
Bütçenin çıkarılamaması halinde başvurulacak geçici bütçe uygulamasının anayasal temeli
oluşturulmuştur. Geçici bütçenin de yürürlüğe girememesi halinde ise yeni bütçe kabul edilinceye kadar
önceki yılın bütçesinin yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanabilmesinin de önü açılmıştır.
Bir diğer değişiklik ise bir yıldan uzun sürecek iş ve hizmetlerin kalkınma planlarıyla ilgili olma şartı
kaldırılmıştır. Böylece bu iş ve hizmetlerin kalkınma planına bağlı kalmaksızın yapılabilmesinin önü
açılmıştır. 1961 Anayasasıyla ilk defa getirilen milli bütçe tahmin raporlarının uygulamasına da yine
2017 yılı Anayasa değişikliğiyle son verilmiştir.
BÜTÇE VE KALKINMA PLANI ARASINDAKİ BAĞIN SAĞLANMASI
Türkiye’nin planlı kalkınmaya geçiş 1950-1963 yılları arasında yaşanan dış borç ödeme zorlukları, bütçe
açıkları, dış ticaret zorlukları ve yüksek enflasyon gibi önemli sorunlar etkili olmuştur (Çelik ve Çetiner,
2019: 126). Aşağıdaki tabloda anılan sorunlarla ilgili gelişme gösterilmektedir.
Tablo 1. 1955-1964 Dönem Ekonomik Göstergeleri
Yıllar
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

İhracat (Milyon
Dolar)
313
305
345
247
354
321
347
381
368
411

İthalat (Milyon
Dolar)
498
407
397
315
470
468
510
622
688
537

İhracat/İthalat
0,63
0,75
0,87
0,78
0,75
0,69
0,68
0,61
0,54
0,77

Cari İşlemler
Dengesi
-177
-75
-64
-64
-145
-139
-170
-242
-300
-109

Enflasyon
%12,2
%9,9
%11,9
%15,8
%24,4
%5,2
%1,6
%3,4
%7,9
%1,2

2021 yılında yapılan bir düzenleme ile orta vadeli mali plan uygulaması kaldırıldığı (orta vadeli programa dahil
edildiği) için belgeler arasında sayılmamıştır.
1
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Kaynak: Çelik ve Çetiner, 2019: 126.
Kalkınma planlarının hazırlanmasında artık ekonominin tamamen piyasa şartlarına terk edildiğinde
sorunların çözülmesinin zorlaşacağı kabul edilmiştir. Yukarıdaki tabloda yer almamakla birlikte aynı
dönemde kamu harcamalarında da önemli oranda artış meydana gelmiştir. Elde edilen vergi hasılatı ise
artan kamu harcamalarını karşılamaya yetmemiş ve bu bütçe açıklarının oluşmasına yol açmıştır.
Kalkınma planından sonra bütçe dengesindeki iyileşme ile enflasyonda düşüş görülmüştür (Çelik ve
Çetiner, 2019: 126).
5018 Sayılı kanunun getirilmesindeki gerekçeler incelendiğinde bunlardan birinin eski kanunun (1050
sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu) hazırlanan bütçeler ile kalkınma planları arasında sıkı bir ilişki
kurmasına imkan vermemesi yer almaktadır (T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü,
2003: 1). Bu durum kamusal kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasına da engel
oluşturmaktadır. Zira hazırlanan ilk kalkınma planı incelendiğinde bu belgeden hangi amacın
arzulandığı görülmektedir: “… sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi
teminat altına almayı mümkün kılacak bir demokratik düzeni… keyfi ve plansız davranış tecrübelerine
son verip… herkesin insan haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre… milli
tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararına, gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve iktisadi, sosyal
ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek üzere … kalkınma planı hazırlanmıştır.”
(T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 1963: 1).
Kalkınma planlarının demokratik yönü bunların hazırlanıp Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan
sonra –Cumhurbaşkanlığı tezkeresi olarak değerlendirilir- TBMM tarafından oylanmasından geldiği
ifade edilebilir. Bütçe kanun teklifinin görüşülmesi gibi kalkınma planı da öncelikli olarak Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda görüşülmektedir. Komisyon kendisine havale edilen kalkınma planını 24 saat içinde
gündemine alarak görüşmek ve 20 gün içinde2 karara bağlayarak TBMM’ye sunmak zorundadır3.
Komisyonun bu görüşmelerde değişiklik yapması ancak Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülmesi
halinde değiştirilmiş haliyle veya uygun görülmemişse de gerekçesi ile birlikte TBMM Genel
Kurulunun onayı sunulur. Komisyon üye tam sayısının salt çoğunluyla Cumhurbaşkanının reddi
istemine rağmen, kalkınma planının bütünlüğünü bozacak değişiklik önergelerini kabul edebilir.
Bununla birlikte kalkınma planının onaylanmasına dair karar ile Cumhurbaşkanına planın değiştirilmesi
için verilen yetkiler de saklı tutulmuştur (3067 sayılı Kanun, Maddeler 1,2,3,4).
Bütçeleme sürecinde dikkate alınan belgelerden kalkınma planı diğer tüm belgelere (bütçe teklifi, orta
vadeli program, stratejik planlar) de rehberlik etmek üzere hazırlanan uzun vadeli bir yapı arz
etmektedir. Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar stratejik planlarını ve
bütçelerini hazırlarken kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak hareket etmek
durumundadırlar (5018 sayılı KMYKK, Madde 10). Hazırlanacak bütçelerde izlenecek ilkeler arasında
da bu hususa vurgu yapılmakta ve kalkınma planları ile programlarda yer alan politika ve hedeflere
uygunluğun dikkate alınması gerektiği ifade edilmektedir (5018 sayılı KMYKK, Madde 13).
Cumhurbaşkanı tarafından hazırlanan bütçe kanun teklifinin de bu hususlar doğrultusunda hazırlanması
gerekmektedir (5018 sayılı KMYKK, Madde 16).
Kalkınma planları uzun vadede gerçekleştirilmesi planlanan temel politikaları içermektedir. Bu
politikalar bütçenin yapısıyla ilgili olabileceği gibi içeriğini de etkilemesi söz konusudur. Örneğin 11.
Kalkınma Planı incelendiğinde program bütçe sistemine geçiş ve merkezi yönetim bütçe kapsamının
genişletilmesi ilgili planların yanında verimsiz harcamaların ortadan kaldırılarak sağlıklı bir mali
sıkılaşma için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla en üst politika beyanı olan kalkınma
planlarında yer alan hususlar ardından düzenlenecek tüm belgeleri (bütçe dahil) bir silsile halinde
etkilemesi kaçınılmaz olmaktadır. Bazı durumlarda bütçe ile kalkınma planı arasındaki ilişkiyi
güçlendirmek için daha uzun süreleri kapsayacak şekilde hazırlanmaları da mümkündür. Örneğin, 5018

Komisyon gündeme aldıktan sonra 5 gün görüşmelere ara verir. Böylece üyeler 5 gün boyunca kalkınma planını
mütaala etme imkanı elde eder. Bu 5 gün 20 günlük süreye dahildir (2067 sayılı Kanun, Madde 2).
3
Meclisin tatile gireceği bir döneme denk gelmesi halinde plan karara bağlanıncaya kadar Meclis Başkanlığından
çalışmalara devam edebilmek için izin istenir.
2
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sayılı KMYKK ile birlikte çok yıllı perspektifi güçlendirmek için 9. Kalkınma Planı (2007-2013) 5 yıl
olarak değil 7 yıl olarak hazırlanmıştır.
Bütçe hazırlık süreci orta vadeli programın yayımlanması ile başlatılır. Orta vadeli program ise kalkınma
planlarında yer alan politikalarla uyumlu olarak hazırlanır. Ayrıca kurumların hazırlayacakları bütçeleri
ve stratejik planları kalkınma planına uygun olarak hazırlamaları gerekir. Buradaki bir başka ilişki
kaynak tahsislerinin (bütçelerin) ve ödenek tavanlarının hazırlanan stratejik planlara uygun olarak
yapılmasıdır (5018 sayılı KMYKK, Madde 17).
TÜRKİYE’NİN YAKIN DÖNEM İNCELEMESİ
Yukarıda verilen ilişkilerden varılacak önemli bir sonuç tüm bu belgelerin nihai bir çıktısı olan bütçenin
hukuki gereklilikler çerçevesinde hazırlanabilmesi için her bir belgenin kanunda belirlenen süreler
içinde ve usullere uygun olarak hazırlanarak yayımlanmaları gerekmektedir. Böylece idarelerde
bütçenin keyfi kararlar çerçevesinde hazırlanmalarının önüne geçilecek, geleceğe yönelik planların belli
olması ve bütçenin ona bağlı olacağı hususu iktisadi aktörlere de yol göstereci olacaktır. Dolayısıyla
buradaki usul ve esasların etkileri hem kamu kesimini hem de özel kesimi üzerinde etkiler
gösterebilmektedir. Aynı şekilde, usul ve esaslara uyulmaması veya belgeler arası ilişkinin kopması
durumlarında da ortaya çıkacak belirsizlik milli ekonominin tamamı için olumlu olmayan sonuçlar
doğurabilir.
Aşağıdaki tabloda mezkur belgelerin hazırlanmalarıyla ilgili süreç gösterilmektedir.
Tablo 2. Politika ve Rehber Belgelerin Hazırlanmalarında Meydana Gelen Sapma
Belge
11. Kalkınma Planı (20192023)
Orta Vadeli Program (20202022)
Orta Vadeli Program (20212023)
Orta Vadeli Mali Plan (20202022)
Orta Vadeli Mali Plan (20212023)
Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe
Hazırlama Rehberi (20202022)
Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe
Hazırlama Rehberi (20212023)
2020 Bütçe Kanun Teklifinin
Meclise Sunulması
2021 Bütçe Kanun Teklifinin
Meclise Sunulması

Sapma-Gün

6 Temmuz 2019*

Gerçekleşme
Tarihi
23 Temmuz 2019

En geç 1 Eylül 2019

4 Ekim 2019

33

En geç 6 Eylül 2020

29 Eylül 2020

23

En geç 15 Eylül 2019

10 Ekim 2019

25

En geç 15 Eylül 2020

8 Ekim 2020

23

En geç 15 Eylül 2019

10 Ekim 2019

25

En geç 15 Eylül 2020

8 Ekim 2020

23

En az 75 gün önce (17
Ekim 2019)
En az 75 gün önce (17
Ekim 2020)

24 Ekim 2019

8

21 Ekim 2020

5

Kanuni Tarih

17

* 10. Kalkınma Planının (2014-2018) 5 yıllık dönemin bittiği varsayılan tarhi dikkate alınmıştır.
Kaynak: Belgelerin yayımlandıkları Resmi Gazete sayılarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
Merkezi yönetim bütçeleme süreci orta vadeli programın Resmi Gazete’de yayımlanması ile
başlamaktadır. Bu belgenin hazırlanmasında ise kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik
koşullar dikkate alınmaktadır (5018 sayılı KMYKK, 16 Madde). Dolayısıyla bütçe hazırlık süreci
başlamdan orta vadeli programın hazırlanıp yayımlanmış olması ve orta vadeli program hazırlanmadan
önce de kalkınma planı ve stratejik planlar hazırlanıp yayımlanmış olmak durumundadır. Ancak
yukarıdaki tablo incelendiğinde orta vadeli programların kanunda belirtilen tarihten sonra
yayımlandıkları görülmektedir. KMYKK’ye göre, normal şartlar altında bu belgenin en geç Eylül ayının
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ilk haftası sonuna kadar yayımlanması gerekmektedir4. Bazı yıllarda Eylül ayının ilk haftasının sonu
ayın 6’sına, bazı yıllarda ise ayın 1’ine denk gelmektedir. Böyle bir farka rağmen meydana gelen
gecikmenin yüksek olduğu söylenebilir.
Kalkınma planıyla ilgili sorun ise kanunda öngörülen sürelere uygun hareket edilmemesiyle ilgilidir.
Tabloda yer verilen 11. Kalkınma Planı 9 Temmuz 2019 tarihinde Plan ve Bütçe Komsiyonu’na havale
edilmiş ve 18 Temmuz 2019 tarihinde de TBMM Genel Kurulunda oylanmıştır. Kanuni süre dikkate
alındığında Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 5 günlük aradan sonra 15 Temmuz 2019 tarihinde
görüşmelere başlamış olması gerektiği ortadadır. Ancak Meclis tutanakları incelendiğinde beklenmesi
gereken 5 günlük süreye de riayet edilmediği görülmektedir. Bu bakımdan hem Komisyon’da hem de
Genel Kurulda görüşülüp oylanması 3 gün içinde gerçekleştiği sonucuna varılır. Toplamda 8 günlük
sürenin, sadece Komisyon’da görüşebileceği 20 günlük süreden çok daha az olması dikkat çekicidir.
11. Kalkınma Planı ile ilgili diğer bir sorun ele aldığı dönemle ilgilidir. Planın 2019-2023 yılları için
hazırlanmış olması ve onaylanmasının da 18 Temmuz 2019 tarihinde yapılmış olması dikkate
alındığında yaklaşık bir yıllık bir gecikmenin olduğunu göstermektedir. Çünkü planın onaylandığı yıl
dikkate alındığında bu planın onaylandığı yılı kapsayacak (geçmişe dönük) şekilde hazırlanması
mümkün olamayacağından 2020-2024 yılı için hazırlanmış olması gerekirdi. Ayrıca stratejik planların
Temmuz’dan önce hazırlanmaya başlandıkları hususu dikkate alındığında, yıllık bir gecikme olmadığı
durumlarda dahi, aylık gecikmelerin de strajeik plan-kalkınma planı arasındaki ilişkinin sağlanmasına
engel oluşturması muhtemeldir. Ancak diğer geçmiş kalkınma planları da incelendiğinde buna benzer
çok sayıda gecikmeyle karşılaşılmaktadır. Örneğin, dördüncü, beşinci, yedinci ve dokuzuncu kalkınma
planları çeşitli nedenlerle birer yıllık gecikmeyle hazırlanabilmişlerdir.
11. Kalkınma Planı görüşmeleriyle ilgili bir başka sorun TBMM üyelerinin konuya gösterdikleri
ehemmiyetle ilgilidir. Zira Genel Kurul oylaması incelendiğinde toplam üye sayısının çok az bir
kısmının katılım gösterdiği görülmektedir. Oylamayla ilgili sonuçlar şöyledir: 268 kabul, 45 ret. Bu da
toplam üye sayısının yaklaşık %52’sine denk gelmektedir. Diğer bir deyişle, çoğunluğu muhalefet
partilerinden olmak üzere birçok siyasi parti üyesinin oylamaya katılmadığı görülmektedir.
Yasama organının dışında kalkınma planıyla ilgili bir başka husus paydaşların tutumuyla ilgilidir. 11.
Kalkınma Planı’nın hazırlık aşamalarının vatadaş odaklı yönünü güçlendirmek için onbirinciplan.gov.tr
internet adresi açılmıştır5 ve buradan vatandaşların görüşleri alınmaya çalışılmıştır. 18 Temmuz 2019
tarihli TBMM tutanaklarına göre 19 binden fazla kişiden geri bildirim alınmıştır. Buradaki asıl sorun
bazı kamu kurumlarının kendi internet sitelerinde bu anketi vatandaşların bilgisine sunmada
gösterdikleri tavırdır. Zira bazı kurumların anketi ilan ettikleri tarihin ankete son katılım tarihinden (28
Şubat) sonra olduğu, bazı kurumların ise sürenin bitimine çok yakın bir tarihte ilan ettikleri görülmüştür.
Kalkınma planları ile bütçelerin hazırlanma ve görüşülme esas ve usullerinin birçok açıdan birbirine
benzediği dikkate alındığında, burada kanun koyucunun iki belge arasında güçlü bir bağın sağlanmasını
amaçladığı sonucuna varmak mümkündür. Diğer taraftan, hem kalkınma planının hem de bütçenin
görüşülüp oylanması ile ilgili süreler incelendiğinde Meclis üyelerinin her iki konuda da istical etmeleri
söz konusu olmuştur. Ancak, en az önem verilen kalkınma planıdır. Oysa kendisinden sonraki tüm
belgelerin genel çerçevesinin belirlenmesinde en önemli olan ve dolayısıyla istical edilmemesi gereken
belge kalkınma planıdır. Uygulama itibariyle bakıldığında ise bütçeleme için esasında önceki belgelerin
belirtilen ehemmiyete haiz değilmiş gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır.
SONUÇ
Kalkınma planlarının Türkiye’de hazırlanmaya başlanmaları, ekonomik ve mali sorunların olduğu bir
dönemde, piyasa ekonomisinin aktörlerini de yönlendirmek ve kaynakların tahsisinde etkinliği sağlamak
Kanuni değişiklikten önce buradaki süre en geç Mayıs ayının sonu olarak belirlenmişti. Mayıs ayının sonu ise
her şart altında ayın 31’ine denk gelmekteydi.
5
İnternet sitesi daha sonra kapatılmıştır. Eski verileri görmek için şuradan ulaşılabilir:
https://web.archive.org/web/20210115232756/http://onbirinciplan.gov.tr/
4
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amacı taşımıştır. İlk kalkınma planlarının nicel hedefler çervesinde hazırlanmaları da bu yönde dikkate
alınmalarını gerektirmiştir. Sonraki yıllarda kalkınma planlarından beklenen fonksiyon değişmemekle
birlikte daha nitel bir hususiyet kazanmaya başladıkları görülmektedir. Nitel hedeflerin ise orta vadeli
programlar, stratejik planlar ve nihayetinde bütçelerler aracılığıyla nicel bir keyfiyet kazanması
mümkün hale getirilmesi planlanmıştır.
Kalkınma planlarının nitel özelliği ön plana çıktıkça, bazı kurumsal değişim hedefleri dışında, belirli bir
bağlayıcılık taşıma vasfında da zayıflama meydana gelmiştir. Öyle ki, kalkınma planlarının
hazırlanması, görüşülmesi ve onaylanması süreçlerinden bunu izlemek mümkündür. Bu bakımdan
gerekli hassasiyetin sağlanması bakımından kanunlarda bir takım hükümler bulunmakta ise de bu
gerekliliklerin yerine getirilmemesi halinde izlenecek kurallar hakkında herhangi bir düzenleme söz
konusu değildir. Dolayısıyla, kamu kaynaklarının tahsisinde belirleyici olan başta kalkınma planı olmak
üzere diğer belgelerin belirlenen süre ve yöntemlere uygun olarak hazırlarak yayımlanmaları, tüm bu
süreçlerin nihai ürünü olan bütçenin de hazırlanması bakımından önem taşımaktadır.
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TÜRKİYE’DE YASAMA ORGANI ÖZELİNDE BÜTÇE HAKKININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF POWER OF THE PURSE IN LEGISLATIVE BODY IN TURKEY
Dr. Abdulkerim EROĞLU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Maliye Bölümü, Rize.

ÖZET
Bütçe, en yalın haliyle, gelir toplama ve harcama yapma konusunda yasama tarafından yürütmeye
verilen bir izin olarak tanımlanır ve bu yönüyle bütçe hakkına doğrudan bir atıf yapılmış olur.
Toplumdan toplanan paraların yine toplum için harcanması sürecini düzenleyen kurallar bütünü şeklinde
ifade edilebilir. Bu süreçte asıl dikkat edilmesi gereken husus bu kurallar bütününün hangi temel ilkeler
çerçevesinde belirleneceği ve bu ilkelere bağlılık düzeyidir. Devlet maliyesinin doğası gereği, önceden
belirlenen gelir ve harcama bir tahminden ibarettir. Tahminlerin olabildiğince gerçekçi olması ve
sonradan ortaya çıkacak toplumsal yükün asgari düzeyde tutulması temel düstur olmakla birlikte
konjonktürel dalgalanmalar saptırıcı etkiler gösterebilmektedir. Dolayısıyla olası sapmalarda
kullanılmak üzere özel ödenekler hazır tutulmakta ve ayrıca bunlar için de bütçe yılından önce
yasamadan izin alınmaktadır. Yasamadan izin alınmaksızın yapılacak harcamalar doğrudan bütçe
hakkının ihlal edilmesi anlamına gelmektir. Nitekim böyle bir kamu harcamasının hukuki altyapısı
olmaksızın yapılması genel bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, böyle bir kamu
harcaması için hukuki altyapının olması da doğrudan bütçe hakkını ihlal edecek ve bütçenin önceden
hazırlanmasının pratik ve hukuki bir anlamı kalmayacaktır. Ancak öngörülemeyen doğal afet ve savaş
gibi hallerde harcamalarda sapma meydana gelmesi veya olağandışı gelir uygulamalarına başvurulması
gerekebilmektedir. Asıl sorun olağan konjonktür dönemlerinde meydana gelen sapmalar ve bu
sapmaların hangi oranda kabul edilebilir olacağıdır. Çünkü bütçe sürecinin nihai aşamasında bütçe
gerçekleşmelerinin verilen izin kapsamında olup olmadığı da yasama organında tekrar incelenir ve
karara bağlanır. Yasama organının bu süreçteki gücü halk egemenliğini temsil etmesinden kaynaklanır.
Dolayısıyla, henüz en başından itibaren yasama organının nasıl teşekkül ettiği, sonrasında anayasal ve
yasal mali hükümlerle nasıl sınırlandırıldığı veya yetkilendirildiği belirleyici faktör olmaktadır. Diğer
taraftan, sahip olunan yetkilerin nasıl kullanıldığının da ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Çalışmanın
amacı bütçe hakkı kapsamında merkezi yönetim bütçesinin genel işleyişini yasama organı merkezli
olarak ele almaktır. Buna göre, bütçe hakkının etkin olarak kullanılmadığı, bunun kısmen yasal
düzenlemelerden ve boşluklardan kısmen de uygulamadan kaynakladığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Bütçe Hakkı, TBMM, Bütçeleme Süreci.

ABSTRACT
The budget, in its simplest form, is defined as a permission given to the executive by the legislature to
collect revenues and spend, and in this respect, a direct reference is made to power of the purse. It can
be expressed as a set of rules regulating the process of spending the money collected from the society
for the society. The main point to be considered in this process is the basic principles within which this
set of rules would be determined and the level of adherence to these principles. Due to the nature of
public finance, predetermined income and expenditure are only an estimation. Although the basic
principle is to make the estimates as realistic as possible and to keep the social burden to a minimum,
business cycles can have distorting effects. Therefore, special appropriations are kept ready to be used
in possible deviations and besides, legislative permission is obtained for these before the budget year.
Expenditures to be made without the permission of the legislature means a direct violation of power of
the purse. As a matter of fact, making such a public expenditure without a legal basis is considered as a
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problem. On the other hand, the existence of a legal infrastructure for such a public expenditure will
directly violate power of the purse, and the preparation of the budget in advance will have no practical
and legal meaning. However, in cases such as unforeseen natural disasters or war, it may be necessary
a deviation in expenditures or applying for extraordinary income practices. The main problem is the
deviations that occur in ordinary periods and to what extent these deviations are acceptable. Because in
the final stage of the budgeting process, whether the budget realizations are within the scope of the
permission is also reviewed and decided by the legislature. The power of the legislature in this process
stems from its representation of popular sovereignty. Therefore, the determining factor is how the
legislature is formed from the very beginning, and then how it is limited or authorized by constitutional
and legal financial provisions. On the other hand, it is also necessary to examine how the powers that
are held are used. The aim of the study is to deal with the general functioning of the central government
budget within the scope of power of the purse, with legislative body centered. According to this, it has
been concluded that power of the purse is not used effectively, and that this is partly due to legal
regulations and gaps and partly to implementation.
Keywords: Power of the Purse, TGNA, Budgeting Process.
GİRİŞ
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bütçe bir çok maliye bilim insanı tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Örneğin Cezmi Erçin
(Erçin, 1938: 6) “umumi bir idarenin gelecek mali devre için, umumiyetle bir mali sene için, yapılmasını
teyit eylediği masraflarla bu masrafları karşılamak için temin ettiği varidata ait muvazeneli bir icmal”;
Nihad Sayar (Sayar, 1974: 7) “devlet, il ve belediye gibi kamu hükmi şahısları ve yarı resmi ya da özel
teşekkül ve toplulukların, belli bir dönem içindeki gelir ve giderlerini tahmin eden ve bunların
yapılmasına önceden izin veren bir kanun, nizamname, kararname ya da idari bir tasarruf”; Atilla Dicle
(Dicle, 1973: 26) “ulusal ihtiyaçları karşılayan bir yönetim planı, iktisadi politikanın bir aracı,
hükümetin kamu fonlarını nasıl kullanacağına dair yasama organına ve millete sunduğu mali bir rapor,
önerileri eyleme dönüştürecek yasama kararlarının alınması için bir istek, ulusal hedefleri ve onlara
ilişkin verileri incelemek için bir araya getirilen bir belge ve hükümet programlarının daha verimli ve
etkin bir şekilde icrasını mümkün kılan bir araç”; Bedri Gürsoy (Gürsoy, 1981: 6) “gelecek bir yıla ait
devlet gelir ve masraf tahminlerini her toplumun muhtaç olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik makro
dengeleri koruyacak noktada tespit etmeye özen gösteren; hükümetler tarafından hazırlanıp parlamento
tarafından kabul edilmiş, mali nitelikteki yasa” olarak tanımlamaktadır.
Yukarıda verilen tanımlamaları çoğaltmak mümkündür. Tanımlamaların tamamında kamu bütçelerini
özel kesim bütçelerinden ayıran önemli bir yöne vurgu yapılmaktadır. Kamu bütçelerinin bir yasa
şeklinde yürürlüğe girmeleri itibariyle ortaya çıkan bu yön bütçe hakkı olarak değerlendirilebilir. Zira
toplumdan toplanan paranın yine toplum için harcanmasına imkan veren bütçenin onayını da (halk
adına) parlamentolar vermelidir. Bu doğrultuda, devletin hangi alanlara ve ne kadar para harcaması
gerektiğine, bu harcamaların finansmanı için halkın ne kadar fedakarlıkta bulunacağına millet adına
parlamentonun söz sahibi olması bütçe hakkını ifade etmektedir (Biçer ve Şahin, 2008: 28).
Bütçe hakkı ile parlamentonun varlığı birlikte sürdürülmek durumundadır. Ancak ikisi arasında kabul
edilebilir bir ilişkiden bahsedebilmek için de parlamentonun nasıl meydana getirildiği, kimlerden
oluştuğu ve iç işleyişi (Kuran, 2013: 127) gibi birçok konununun da dikkatlice ele alınmış olması
beklenir. Örneğin herkesin seçme-seçilme hakkına sahip olmadığı veya bu hakkın belirli şartlara
bağlandığı, parlamentonun yürütme organının baskısı altında olduğu veya bunun tersi durumunda bir
parlamentonun varlığı söz konusu olsa bile bütçe hakkından bahsedilemez.
TÜRKİYE’DE BÜTÇE HAKKININ GELİŞİMİ
Bütçelemeyle ilgili bir takım gelişmeler Osmanlı Devleti döneminde görülebilmektedir. Özellikle
Tanzimattan sonra önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Ancak Padişahın mutlak iradesiyle birlikte
hem ikili meclis sistemi varlığı (Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan –ki Ayan Meclis üyeleri
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konumlarını Padişaha borçludur) hem de seçim sisteminin barındırdığı sorunlar (mebus üyelerinin
belirlenmesi, oy verme ehliyeti gibi) tam anlamıyla modern bir bütçe anlayışından ve nihayetinde bütçe
hakkından bahsetmeyi mümkün kılmamıştır.
Bazı maliyeciler Tanzimat’tan sonra yapılan düzenlemelerle birlikte temsili hükümet ve bütçe hakkı
gibi kurumların Türk siyasi tarihinde yer edinmeye başladığını ifade etmektedir (Gürsoy, 1981: 112).
Ancak başka maliyecilere göre bir takım teknik, siyasi ve ekonomik gerekçeler nedeniyle Tanzimat
dönemi bütçeleri tam anlamıyla hazırlanmış bir bütçe sistemini yansıtmamaktadır. Bu dönemde,
özellikle halk iradesi ve onun bir yansıması olarak bütçe hakkından söz etmek mümkün değildir. Ayrıca
nizamnamalerden de anlaşıldığı üzere kurulan komisyonlarda yabancılara da yer verilmesi bütçe
hakkına zarar vermekteydi (Kuyucak, 1952: 24-25).
1876 Kanuni Esasi ile bütçe hakkına yönelik önemli düzenlemler getirmiştir. Getirilen bu
düzenlemelerin belirli hükümler nedeniyle sınırlı kaldığı ifade edilebilir. Örneğin bütçe tasarısının
öncelikle Mebusan Meclisi’nde görüşülülerek karara bağlandıktan sonra Ayan Meclisi’ne gönderilmesi
bunlardan biridir. Zira Ayan Meclisi’nin kendisine gönderilen bütçe tasarısını dinin esaslarına,
anayasanın hükümlerine, Padişahın hükümranlık haklarına, ülkenin dahili güvenliğine, ülkenin
korunması amacıyla alınan tedbirlere uygun olarak değerlendirmesi ve gerekli gördüğünde düzeltme
veya değiştirme talebiyle Mebusan Meclisi’ne iade etmesi mümkündü (Abadan, 1957: 27).
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ise genel anlamda bütçeyle ilgili hukuki düzenlemelere rastlamak
mümkün değildir. Bu durum bütçelerin keyfi hazırlandığı anlamına gelmemektedir. Nitekim her ne
kadar 1921 Anayasası’nda bütçe hükümlerine yer verilmemiş olsa da buradaki boşluklar 1876 Kanuni
Esasi hükümleri ile doldurulmuştur. Diğer taraftan, ilk yıllarda hazırlanan bütçelerin neredeyse tamamı
ya mali yıl bittikten sonra ya da mali yıl bitmeden hemen önce yasalaşmıştır (Yüksel, 2010: 301; Güneş,
1988: 766-767).
1924 Anayasından itibaren bütçeleme süreci anayasal bir düzene oturmuştur. Bütçenin hazırlık,
uygulama ve denetim süreçleriyle ilgili Meclis’in yetkileri belirlenmiştir. Bütçe hakkına yönelik
kapsamlı düzenlemeler ise 1961 Anayasası ile getirilmiştir. Ardılı olan 1982 Anayasası ise önemli
ölçüde 1961 Anayasası hükümlerini benimsemiştir. Örneğin Cumhurbaşkanının bütçe kanununu
Meclis’e geri gönderememesi (1924 Anayasası Madde 35; 1961 Anayasası Madde 93; 1982 Anayasası
Madde 89); KİT’lerin yıllık bütçe hazırlamaktan muaf edilmesi (1982 Anayasası,1961 Anayasası) ve
TBMM Genel Kurul’undaki bütçe görüşmelerine getirilen sınırlama (1982 Anayası, 1961 Anayasası)
benzerlik taşıyan bazı hususlardır.
Anayasal değişikliklerle birlikte mali kanun olarak 1927 yılından 2003 yılına kadar varlığını devam
ettiren 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye yürütülmüştür. 1927 yılında yürürlüğe girmiş kabul edilmekle
birlikte esasında sadece Osmanlı Devleti’nde kalma olan (1912 yılında) Muhasebe-i Umumiye
Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilerek yürürlüğe girmesinden başka bir şey değildir (Öner, 2008:
271). Ancak Muhasebe-i Umumiye Kanununun kapsamının dar olması, çok yıllı bütçelemeyi eksik
kavraması, Meclis’in eksik bilgilendirilmesine yol açması ve bütçe anlayışındaki gelişmeleri takip
edememesi gibi önemli eksikler nedeniyle kaldırılmış ve yerine 5018 sayılı kanun getirilmiştir.
Türk mali kanunu olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (KMYKK)
gerekçesinde ele alınan sorunlara getirilen çözümlerden biri bütçe kapsamının genişletilmesi olmuştur.
Bu husus bütçe hakkına yönelik olarak değerlendirilmiştir. Bütçe hakkıyla ilişkilendirilebilir bir diğer
konu ise hesap vermeyle ilgilidir. Kamu kaynaklarının elde edilmesinden kullanılmasına kadar tüm
süreçte yetkililerin hesap verme sorumluluğu içinde hareket etmeleri amaçlanmıştır. (T.C. Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, 2003: 1-2).
BÜTÇE HAKKININ YASAMA ORGANI NEZDİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
2017 Anayasa değişikliğinden önce bir bütçenin TBMM tarafından reddedilmesi hükümetin istifasını
gerektirmekteydi. İstifanın izahında bütçesi reddedildiği için harcama yapamayacak ve gelir
toplayamacak bir hükümetin fiilen yürütme görevini yerine getirmesinin imkansızlığı yatmaktadır.
Yapılan anayasal değişiklikle hükümetin istifasına gerek bırakılmamıştır. Zira bütçe reddedildiğinde
geçici bütçe; geçici bütçe reddedildiğinde ise geçen yılın bütçesinin yeniden değerleme oranında
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arttırılarak yürürlüğe girmesinin önü açılmıştır. Ayrıca hem geçici bütçe hem de yeniden değerleme
oranında arttırılarak yürürlüğe sokulan bütçenin uygulamasına yönelik zaman sınırlaması da
kaldırılmıştır. Böylelikle hükümetin yürütme görevini aksatmadan devam ettirmesinin önü açılmıştır.
Bütçe hakkıyla ilgili değerlendirmeler ise doğrudan yasama organı kapsamında ele alındığında
bütçeleme sürecinde nasıl bir davranış modeli sergilendiği önem taşımaktadır. Aşağıdaki tabloda
yasama organında gerçekleşen bütçe oylama sonuçları gösterilmektedir.
Tablo 1. Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Oylama Sonuçları
Yılı
Bütçesi/
Parti
Parti 1

2016*
K
R
298

-

Parti 2

-

85

Parti 3

-

10

Parti 4

-

17

Parti 5
Parti 6
Parti 7
Parti 8
Parti 9
Parti 10
Parti 11
Parti 12
Bağımsı
zlar
Toplam

-

-

298

112

2017
K
R

Y

2018
K
R

Y

2019
K
R

Y

2020
K
R

Y

1
9
4
9
4
9
2
3
-

310

-

7

306 -

10

283 -

7

280 -

10

-

74

59

-

80

51

-

107 35 -

109 30

-

6

53

-

12

42

-

38

27 -

19

42

-

22

17

-

32

4

49

-

1

48

-

1

-

-

2

-

-

5
1

1
-

17
1
1
-

23
1
2
1

1
-

25
2
1
1
2

14
1
1
2

1
4
0

310

102 138 306 124 123 333 164 97 329 159 101

Y

Not: R: Ret, K: Kabul, Y: Katılmadı. * 3 Aylık geçici bütçeden sonra hazırlanarak kanunlaşmıştır.
Kaynak: Meclis tutanaklarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere bazı siyasi partilerin düşük katılım gösterdiği ve bazılarının ise
katılım göstermeyenlerin ret oyu verenlerden daha yüksek olduğu görülür. Diğer bir deyişle ret oyu
vermek için dahi katılım gösterilmemiştir. Ayrıca Meclis’te siyasi ittifakların olması ile bazı siyasi
partilerin tutumları değişmiş ve retten kabule doğru bir gelişme meydana gelmiştir. 2016 yılında
çıkarılan geçici bütçe kanunun oylamasına ise 550 milletvekilinin sadece 315’i katılım göstermiştir. Bu
sayının 244’ü iktidar partisi, 71’i ise diğer partilere aittir. Bu durum geçici bütçelerin daha az önemli
olarak değerlendirildiklerini göstermektedir.
Oylamaya katılım dışında dikkate alınması gereken bir diğer konu Meclis görüşmelerinde
milletvekillerinin bütçeye yönelik görüşleridir. Örneğin 2020 yılı bütçe kanun teklifi ile 2018 yılı kesin
hesap kanun teklifinin tümü üzerinde yapılan nihai oylama görüşmeleri incelendiğinde bütçeye yönelik
sınırlı düzeyde görüş beyan edilmiştir. Diğer taraftan bazı partilerin bütçenin ilk gün görüşmeleri ile
oylama günü görüşmelerinde ifade ettikleri hususların benzerliği dikkat çekmektedir.
Aşağıdaki tabloda bütçe görüşmeleriyle ilgili bazı süreler gösterilmektedir.
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Tablo 2. TBMM Bütçe Görüşmeleri Mesaisi
Mesai
Hafta Sonu Mesai
Bütçe Dışı Mesai
Bütçe Dışı Mesai Süresi
Toplam Gün Sayısı (a)
Kanunen Tanınan Süre (k)
Geç Teslim Süresi
En Uzun Mesai Süresi (y)
En Kısa Mesai Süresi (x)
Toplam Mesai Süresi (b)
Mesai Yoğunluğu Farkı (y/x)
Kullanılan Gün Oranı (k/a)
Ortalama Mesai Süresi (b/a)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Yok
Var
22 (18+4)
55

TBMM Genel Kurul
Var
Var
12
20

15 Saat 54 Dakika*
1 Saat 20 Dakika**
223 Saat 15 Dakika
11,9
0,4
10 Saat 9 Dakika

16 Saat 13 dakika***
9 Saat 8 Dakika****
159 Saat 20 Dakika
1,8
0,6
13 Saat 17 Dakika

* 11.11.2019 tarihli 11. Toplantı, 3 Oturum. ** 24.10.2019 tarihli 4. Toplantı. *** 11.12.2019 tarihli
36. Birleşim. **** 20.12.2019 tarihli 39. Birleşim.
Kaynak: Plan ve Bütçe Komisyon tutanakları ile TBMM Genel Kurul tutanakları incelenerek
oluşturulmuştur.
Yukarıdaki tablo incelendiğin TBMM Genel Kurulu’na tanınan kanuni süreyi kullanım oranının Plan
ve Bütçe Komisyonu’na tanınan kanuni süreyi kullanım oranından düşük olduğu görülmektedir.
Anayasal bir süre olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na verilen süre 55 gün olarak belirtilmiştir. Ancak
bu sürenin işgünü olacağına yönelik bir ifade bulunmamaktadır. Nitekim İçtüzük’te de buna yönelik bir
sınırlama söz konusu değildir. Ayrıca Komisyonda 48 saatlik bir bekleme süresi dikkate alındığında 2
günlük bir gecikmenin de hesaba katılması gerekir. Bütçe görüşmelerinde bütçe dışı görüşlerin
yoğunluğu ve yapılan toplam mesai de dikkate alınmalıdır.
SONUÇ
Türkiye’de bütçe kurumunun geçmişi uzun yıllara dayanmakla birlikte bütçe hakkının oldukça yeni
olduğu ifade edilebilir. 1960’lı yıllardan sonra bütçe hakkı daha sistemli olarak ele alınmaya çalışılmış
ancak bazı kanuni düzenlemelerin yetersiz kalması bir engel oluşturmuştur. 2000’lerin başından itibaren
konunun üzerinde çalışmalar başlamış ve nihayetinde bütçe hakkının güçlendirilmesine yönelik önemli
kanuni düzenlemeler yürürlüğe sokulmuştur.
Bütçe hakkının güçlendirilmesi için birincil şart kanuni düzenlemelerin buna imkan vermesidir ancak
tek başına yeterli değildir. Kanuni düzenlemelerle birlikte bunun içselleştirilmesi, benimsenmesi ve
sahiplenilmesi gerekmektedir. Her ne kadar bütçe hakkı sadece TBMM ile sınırlandırılacak bir kurum
değilse de öncelikli erkin burası olması kaçınılmazdır. Zira yürütme ile yasama organları arasındaki
denge mekanizmasına bakıldığında en önemli ilişkinin bütçe olduğu ileri sürülebilir. Böylece yasama
organının bu ilişkide nasıl bir tavır sergilediği önemli hale gelmektedir.
TBMM tutanakları incelendiğinde varılan en önemli sonuç bütçe hakkına yönelik –bütçenin
sahiplenilmesi bakımından- eksiksiz bir kurumsal kültürün oluşmasında aksaklıkların olduğudur. Bu
durumun onlarca yıl önce yazılan bütçe kitaplarında yer alan “bütçe görüşmelerinde her konudan
bahsedilir; arada bütçeden de bahsedildiği olur.” tespitini yansıtması bakımından sadece kanuni
düzenlemelerin yetersiz kalabileceğini göstermektedir.
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ABSTRACT
Walking is basically defined as a set of repetitive rhythmic movements in order to get from one place to
another. Walking with balance on two legs requires precise neural control. This ability can be described
as the ability to walk upright on the feet, instincts and learning and the whole of their abilities. Nowadays
exoskeleton robots have been developed to increase the walking function of individuals with walking
difficulties and to provide walking rehabilitation. It is very important that these robots move in harmony
with the human anatomy. In this study, wearable walking equipment that can be used by people with
walking difficulties and who need rehabilitation was designed. A full walking exercise can be performed
with this equipment, which includes all hip, knee and wrist movements. The femur and tibia distances
are designed to be adjustable according to the human anatomy. A tork-controlled servo motor with a
brake was selected for each joint region. In this study, wearable walking equipment was designed and
walking constraints were calculated.
Keywords: Gait analysis, wearable walking equipment design, lower extremity
ÖZET
Yürüme temel olarak bir yerden bir yere gidebilmek amacıyla tekrarlanan ritmik hareketler bütünü
olarak tanımlanmaktadır. İki ayak üzerinde denge kurarak yürümek kusursuz bir nöral kontrol gerektirir.
Bu yetenek ayak üzerinde dik yürüme becerisi, içgüdüler ve öğrenme gibi yetilerinin bütünü olarak
nitelendirilebilir. Günümüzde yürüme güçlüğü çeken bireylerin yürüme fonksiyonunu arttırmak ve
yürüme rehabilitasyonu sağlamak için dış iskelet robotlar geliştirilmiştir. Bu robotların insan
anatomisiyle uyumlu bir şekilde hareket etmesi çok önemlidir. Bu çalışmada yürüme zorluğu çeken ve
rehabilitasyona ihtiyacı olan insanların kullanabileceği giyilebilir yürümeye yardımcı bir ekipman
tasarlanmıştır. Kalça, diz ve bilek hareketlerinin tümünü bir arada içeren bu ekipman ile tam bir yürüme
egzersizi yapılabilmektedir. İnsan anatomisine göre femur ve tibia mesafeleri ayarlanabilir olarak
tasarlanmıştır. Her bir eklem bölgesi için tork kontrollü bir servo motor seçimi yapılmıştır. Bu çalışma
ile giyilebilir yürümeye yardımcı bir ekipman tasarımı yapılmış yürüme kısıtlamaları hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yürüme analizi, giyilebilir yürüme ekipman tasarımı, alt exterimite.

INTRODUCTION
Having the mobility to perform daily activities is very important for every person and walking is the
most basic form of it. A significant percentage of individuals, particularly the elderly, suffer from lower
extremity immobility problems and extremity mobility problems such as lower extremity amputees and
humans with movement disorders caused by muscle weakness. The decline in mobility performance
may lead to a sedentary lifestyle, which negatively affects people’s health and quality of life [1-5].
Studies have shown that sedentary people lose their ability to walk after a certain period of time. Robot
technologies are widely used today in order to teach the walking ability to the memory correctly. Robot
technology not only facilitates the work of people in many areas of life but also creates a comfort zone.
It is also widely used for supporting and regaining this reinforcement, which is the use of motor in
standing and walking. In recent years, lower extremity wearable robots that provide movement support
to human development have been the subject of recent research such as exoskeletons/orthoses [6–8],
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prosthetic legs [9] and soft outer garments [10] and many lightweight and wearable robots have been
developed. Wearable robots are used for people who have difficulty walking. These robots help walk
by integrating with the human body. In order for robots to achieve these goals, the wearable robot and
lower extremity joints must work in harmony. It is also used not only for people with lower extremity
immobility problems but also for people with knee problems and movement disorders caused by muscle
weakness. These robots often provide partial assistance to increase the person's mobility [10-18]. These
robots need to automatically generate motion in concurrent and synchronization with the user's motion.
In order to achieve this, it is very important to first detect the user's limb movement status, design the
wearable robot and give the robot the correct movement [16-17].
Gait cycle
Even the slightest damage to the nervous system can impair gait. The chain of movements required for
walking is created by locomotor generators in the spinal cord under the control of supraspinal
mechanisms. Without supraspinal control, simple reactive responses and primitive stepping can be
created only to maintain balance at the spinal cord level. In order to be able to walk for a long time
without getting tired, the brain, spinal cord, peripheral nerves, muscles, bones and joints must work
together, the time and strength of joint movements and muscle contractions must be sufficient. In
addition to motor abilities, accurate and timely sensory feedback about the position and speed of body
segments in space is also necessary for normal walking. Any dysfunction that hinders this harmony
increases metabolic needs and decreases walking efficiency [18-20].
A wide variety of leg structures are seen in nature. In mammals, the legs rotate forward and are placed
just below the body to make it easier to carry the body. Walking, which is perfectly balanced and
comfortable on all fours, becomes difficult on two legs and requires excellent neuronal control. The
ability to walk upright on two legs, which takes 3 million years to acquire, is shaped by instinct and
learning. With the addition of learned behaviors on the basic gait pattern based on instincts, gait patterns
specific to races, the person and even the mood of the person at that pattern are settled [1].
Walking requires at least two degrees of freedom in one leg. One degree of freedom is used to raise the
leg in the air, the second degree of freedom is used to push the leg in the air forward, and if the leg is on
the ground, it is used to push the body forward. In free-speed walking, the right and left legs move semiperiodically with out-of-phase movement. Control of the whole body, and especially the lower limbs, is
often defined in terms of the magnitude of parameters that occur during the gait cycle and at key events.
For the two-legged walking period, when the body is viewed from the air, the projections of the
endpoints of the feet remaining on the ground are seen as lines. The image of one leg is shown as a dot
on the ground. The two-legged support phase begins with the heel of the stepping foot touching the
ground and ends with the toe of the back foot rising to take a step. In the one-legged step phase, one leg
supports the body, while the other leg gets up and moves forward to take a step. Leg movements in
walking consist of two main phases: the support phase (stance) and the stepping phase (swing) (Table 1
and Figure 1) [21-26].
Table 1. Gait cycle events and phases for one limb [26].

In the support phase, the legs support the body, keeping the body as parallel to the ground as possible
and maintaining the body's height from the ground, while at the same time pushing the body in the
walking direction, allowing the body to move forward. The legs in the stepping phase gradually enable
the gait to take place. When the legs land on the ground, they are in the support phase and the legs in
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the support phase are in the stepping phase. The time it takes for the legs to go forward and land on the
ground is called step time (ts). The sum of the step times forms the “gait cycle” (Figure 1).

Figure 1. Typical normal gait cycle [27]
In this study, a comfortable, lightweight and portable, wearable lower extremity rehabilitation apparatus
compatible with the more ergonomic human anatomy was designed by using previously developed
walking cycles in the literature. The proposed design not only maintains the supporting feature of the
rigid structure but also has flexible force transmission. The exoskeleton can be easily assembled to be
worn by people of different sizes, and its construction is designed completely considering human bone
structure and biomechanics to offer comfort to the user. The designed movement limit structure and
control system has been created by performing motion analysis, which can prevent injuries to the limbs,
as a double safety guarantee. For durability and lightness, the main mechanical parts were analyzed with
finite element analysis and added to the system. The performance of the proposed robot system was
designed by calculating the joint angle tracking effect and muscle activation.
WEARABLE WALKING EQUIPMENT DESIGN
The wearable mechanism is designed to conform anatomically according to gait analysis (Figure 2). The
wearable walking equipment has five degrees of freedom in the unilateral lower extremity, two
unactivated and one activated. There is one activated degree of freedom in the knee and one unactivated
degree of freedom in the ankle. Since the wearable walking equipment and the human body are
integrated during normal working, the design of the wearable walking equipment is very important for
the comfort of the user and the safety of the system.
First, wearable walking equipment designed to be human-friendly should be adjustable for different
body sizes and leg lengths (Figures 4, 5). Second, in order for it to be like the human body, it must have
basically the same range of motion as the human body. In order to ensure the safety of the system and
eliminate the damage to the human body, the limitations of each joint should be considered when
designing the joint structure. The ratio of femur length to tibia length was taken as 1.167 in the design
[28] and it was designed to be adjustable in accordance with human anatomy.
Figure 2 shows wearable walking equipment designed with a two-legged orthosis and back support. The
biggest advantage of the modular design is to facilitate the assembly of the skeleton, as well as to
facilitate the maintenance, repair or replacement of parts. At the same time, it allows the whole system
to work and be self-sufficient by being integrated.
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Figure 2. Wearable walking equipment
Back support design
The back support and leg supports of the wearable walking equipment are designed from 50 shore Eva
foam material and can be adjusted according to different body sizes. The back support is designed to be
attached to the waist with straps on the sides and the bottom part is designed to hold the pelvis with the
belt passing under it. Hip, femur, tibia and foot attachment mechanisms are all designed as adjustable
mechanisms in order to be compatible with human anatomy (Figure 3-6). The adjustable mechanism in
the back support is consistent with the physiological structure of the body and provides three degrees of
freedom to the hip joint.

Figure 3. Back support
It is designed to provide movement to the femur with back support and to the tibia on the femur with a
torque-controlled servo motor. The purpose of using a torque-controlled servo motor is to prevent injury
to users who react to walking. At the same time, it is planned that the equipment, which we think will
assist in walking, will be activated when the necessary force cannot be provided by the user. The motors
are fixed with aluminum plates (Figure 4, 5).

FULL TEXTS BOOK

258

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Femur ve tibia design
One end of the femur flex shaft is connected to the output of the drive motor and the other end is
connected to the hip joint. Likewise, the tibia mechanism is connected to the femur mechanism on the
one hand and the foot joint mechanism on the other end (Figure 4, 5).

Figure 4. Femur design

Figure 5. Tibia design

When the user starts walking, the torque-controlled motors of the equipment will be disabled and will
be activated when the user has walking difficulties. In case of reaction to the device, the reverse forces
will be detected and the system will be idle. In this way, the user will be prevented from being injured
due to involuntary movements. In the current design, pins and wedges that provide mechanical
movement limitations are used.
In order to support the mechanical movement limitation, the software infrastructure was established
together with the design of wearable walking equipment. With the software to be made, a system that
supports movement limitations will be created.
Foot bracket
In this study, most of the patients in the target group have to use special shoes because the ankles were
in rotation. Considering this situation, the foot support section is designed to be mounted under the shoes
of the user when necessary. In order to correct introversion, a one-way movement constraint is provided.

Figure 6. Foot bracket
RESULTS
Wearable walking equipment has been designed for people with walking difficulties. The design is
adjustable so that people can use it ergonomically and has minimum weight. The mechanical design of
the exoskeleton, which can be easily assembled to be worn by people of different heights, offers comfort
to the user, completely considering the human bone structure and biomechanics. Straps are designed to
be attached to the human body from any part of the body. Thus, all the necessary elements for walking
safety have been added to the design. Torque-controlled servo motor selections will be made according
to the weight of the designed walking equipment and the weight of the user. In all these transactions, in
order for this designed equipment to be a walking robot controller design and software will be made in
the next study.
With this wearable walking equipment controller design, software infrastructure has also been
established. With the software to be made, there will be a system that supports the movement limitation.
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Motion analyses made with the Matlab simmechanics program will be published in a future study. In
this study, it is necessary to work with physical therapy and rehabilitation specialists, to apply tests on
patients and to carry out necessary development studies in clinics. Therefore, it will be revealed which
type of patients this wearable equipment is suitable for.
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ÖZET
Atmosferdeki CO2 miktarının artması veya azalması ile orman ölü örtü biyokütlesinde ve topraklarda
bağlanan karbon miktarındaki değişimler arasında bir ilişki bulunmaktadır. Orman ekosistemlerinin
depoladığı karbon miktarındaki değişimlerin belirlenmesi Dünya genelinde giderek önem kazandığı için
ülkelere Kyoto Protokolü ile karbon emisyon ve bağlama değerlerini belirleme zorunluluğu getirilmiştir.
Küresel ısınma üzerinde orman ekosistemlerinin etkileri, karbon birikimi araştırmaları ile ele
alınmaktadır. Ormanların karbon stokları ile karbon depolama kapasitelerinin belirlenmesindeki ana
verileri biyokütle çalışmaları oluşturmaktadır. Bu çalışmada benzer koşullarda doğal yayılış gösteren
saf Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.), Kermes Meşesi (Quercus coccifera L.) ve
Karaçam/Sedir/Göknar karışık meşceresinde ölü örtü bileşenlerinin kütleleri (t/ha), karbon içerikleri
(%C) ve toprak hacim ağırlığı, organik karbon miktarlarının farklı ağaç türlerine göre değişimi
belirlenmiştir. Araştırma Türkiye’nin Kahramanmaraş ili Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanı
sınırları içinde gerçekleştirilmiştir. Ölü örtü ve toprak örneklerinin alınmasında IPCC (2006) kılavuzu
baz alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; farklı ağaç türlerine göre araştırma alanındaki ortalama
ölü örtü kütle değerleri Sedir, Karaçam/Sedir/Göknar ve Meşe meşcerelerinde sırasıyla; 3.223 t/ha,
5.878 t/ha, 4.332 t/ha olarak belirlenmiştir. Ağaç türlerine göre ölü örtü bileşenlerinin karbon içeriği
sırasıyla % 51.050 (Sedir), % 52.279 (Karaçam/Sedir/Göknar) ve % 47.695 (Meşe) olarak tespit
edilmiştir. Ağaç türlerine göre 0-10 cm toprak derinliğinde ortalama hacim ağırlığı 1.007 gr/cm3
(Karaçam/Sedir/Göknar) ile 1.019 gr/cm3 (Sedir) arasında; 10-20 cm toprak derinliğindeki ortalama
hacim ağırlığı 1.137 gr/cm3 (Karaçam/Sedir/Göknar) ile 1.158 gr/cm3 (Sedir) arasında tespit edilmiştir.
Ağaç türlerine göre 0-10 cm toprak derinliğinde organik karbon içeriği % 3.252 (Meşe) ile % 4.024
(Karaçam/Sedir/Göknar) arasında; 10-20 cm toprak derinliğindeki ortalama organik karbon içeriği %
2.668 (Meşe) ile % 3.578 (Karaçam/Sedir/Göknar) arasında tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda ağaç
türleri arasında lignin içeriğinin ölü örtü karbon miktarını değiştiren en önemli faktör olduğu ve toprak
organik karbonunun iklim, toprağa düşen bitki miktarından, toprak tekstüründen etkilendiği ve
mevsimsel değişime bağlı olarak farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ülke genelinde karbon odaklı
çalışmaların geliştirilebilmesi amacıyla gerekli olan teknik ve bilimsel verilere ihtiyaç duyulmakta olup,
bu araştırmayla ölü örtü ve toprak ile ilgili belirlenen araştırma sonuçları gelecekte yapılacak olan
çalışmalar ve orman işletme faaliyetlerine yardımcı olması bakımından önemlidir.
Anahtar kelimeler: Ölü örtü, toprak, organik karbon içeriği, hacim ağırlığı.
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ABSTRACT
There is a relationship between the increase or decrease in the amount of CO2 in the atmosphere and the
changes in the forest litter biomass and the amount of carbon fixed in the soils. As the determination of
the changes in the amount of carbon stored by forest ecosystems has become increasingly important
throughout the world, countries have been obliged to determine the carbon emission and binding values
with the Kyoto Protocol. The effects of forest ecosystems on global warming are discussed with carbon
accumulation studies. Biomass studies constitute the main data in determining the carbon stocks and
carbon storage capacities of forests. In this study, the masses (t/ha), carbon contents (%C) of the litter
components in pure Taurus Cedar (Cedrus libani A. Rich.), Kermes Oak (Quercus coccifera L.) and
Black Pine/Cedar/Fir mixed stand showing natural distribution under similar conditions and soil bulk
density, the variation of organic carbon amounts according to different tree species were determined.
The research was carried out within the borders of Başkonuş Research and Application Forest in
Kahramanmaraş province of Turkey. Taking litter and soil samples was based on IPCC (2006)
guidelines. As a result of the studies carried out; according to different tree species, the average litter
mass values in the study area were in Cedar, Black Pine/Cedar/Fir and Oak stands respectively; it was
determined as 3.223 t/ha, 5.878 t/ha, 4.332 t/ha. According to the tree species, the carbon content of the
litter components was determined as 51.050% (Cedar), 52.279% (Black Pine/Cedar/Fir) and 47.695%
(Oak), respectively. According to the tree species, the average bulk density at 0-10 cm soil depth is
between 1.007 gr/cm3 (Black Pine/Cedar/Fir) and 1.019 gr/cm3 (Cedar); the average bulk density of 1020 cm soil depth was determined between 1.137 gr/cm3 (Black Pine/Cedar/Fir) and 1.158 gr/cm3
(Cedar). According to the tree species, the organic carbon content in the soil depth of 0-10 cm is between
3.252% (Oak) and 4.024% (Black Pine/Cedar/Fir); the average organic carbon content at 10-20 cm soil
depth was determined between 2.668% (Oak) and 3.578% (Black Pine /Cedar/Fir). As a result of the
research, it was determined that the lignin content is the most important factor that changes the amount
of litter carbon among tree species and soil organic carbon is affected by climate, the amount of plants
falling on the soil, soil texture and varies depending on seasonal changes. Necessary technical and
scientific data is needed in order to develop carbon-focused studies throughout the country, and the
research results determined by this research on litter and soil are important in terms of helping future
studies and forest management activities.
Keywords: Litter, soil, organic carbon content, bulk density.
GİRİŞ
Karbonun canlı biyokütle, çürüyen organik madde ve toprak içinde tutulduğu karasal ekolojik sistemler,
küresel karbon döngüsünde önemli rol oynamaktadır. Doğal olarak karbon bu sistemler ile atmosfer
arasında fotosentez, solunum, ayrışma ve yanma olayları vasıtasıyla yer değiştirir. İnsan faaliyetleri de
bu havuzlardaki karbon stoklarının değişmesine sebep olmaktadır (Dural, 2010). Karasal ekosistemler
içerisinde yer alan orman alanları, atmosferde bulunan karbonu depolama ve ayırma mekanizmasına
sahiptir. Bu mekanizma ile toprak ve bitki örtüsünde doğal olarak büyük miktarda karbon depolanmakta
ayrıca fotosentez ve solunum yoluyla da atmosferde karbon değişiminde bulunulmaktadır. Bu bakımdan
karasal ekosistemler karbon açısından kaynak ve birikim havuzlarını oluşturmaktadır (Bolin ve ark.,
2000). Karbon döngüsü havuzlar ve akımlar yaklaşımları ile de temsil edilmektedir. Başlıca orman
karbon havuzları; topraküstü ve toprak altı biyokütle, ölü örtü, ölü odun ve orman toprağı olarak ele
alınmaktadır. Orman ekosistemleri içindeki karbon havuzlarından ölü organik madde bileşeni olan ölü
örtü terimi toprak organik maddesinden daha büyük çaptaki (genellikle 10 cm) küçük cansız biyokütle
olarak tanımlanmaktadır. Farklı ayrışma safhasında ve toprak tipi üzerinde olabilmektedir. Belirlenen
minimum toprak altı biyokütle değerinden (genellikle 2 mm) daha küçük boyutta ve toprak üzerinde yer
alan canlı kökler de bu havuza dahil edilebilir. Toprak organik maddesi ise; Ülke bazında belirlenen bir
derinliğe kadar mineral topraklarda bulunan organik karbondur. Belli boyuttan (genellikle 2 mm) küçük
canlı/cansız kökler ve ölü organik madde eğer toprak organik maddesinden ayırt edilemiyorsa bu
havuzda yer alabilir. Toprak organik maddesi için belirlenen genel değer 30 cm olarak ele alınmaktadır
(IPCC, 2006). Ormanda sadece bitkisel kütlede değil, toprakta da % 45 gibi oldukça fazla miktarda
karbon depolanmaktadır (FAO, 2010). 1 m derinlikteki topraklar için topraklarda depolanan karbon
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miktarı yaklaşık olarak 2000 milyar tondur (Janzen, 2004). Bitkilerde depolanan karbon, ya ölü
organların toprak üzerinde birikmesi ile ölü örtüyü oluşturmaktadır ya da hayvanlar tarafından
tüketilerek bunlara geçmekte ve solunum ile atmosfere dönmektedir. Bitkisel kütle odun hammaddesi
üretimi ile ekosistemin dışına çıkmaktadır. Meydana gelen kesim artıkları da toprak üzerindeki ölü
örtüye karışmaktadır. Ölü örtüdeki organik maddelerin ayrışması sonucunda CO 2 şeklinde atmosfere
dönmekte ya da ölü örtünün ayrışması sonucunda oluşan humus ile diğer ayrışma ürünleri mineral
toprağa yağış suları ile sızmakta veya biyolojik faaliyet sonucunda karıştırılmaktadır. Bu olaylar zinciri
durumunda organik karbon toprakta depolanmaktadır (Kantarcı, 2000). Burada ki en önemli husus
parçalanmanın gerçekleşmesiyle ekosisteminden karbon yok olmaz. Tam tersine çoğunlukla toprak ve
humus tabakası içerisine taşınır (Herrmann ve Bauhus, 2007). Fisher ve Binkley (2000) ölü örtü ve
ayrışmayı coğrafi konum, iklim, topografya, ağaç türleri, orman yaşı, toprak özellikleri ve toprak
organizmaları gibi çeşitli faktörlerin etkilediğini belirtmişlerdir. Topraktan salınan CO2 miktarı toprak
ekosisteminin özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Bu özelliklerden başlıca toprak nemi ve
sıcaklığı, toprağın havalandırma miktarı ve organik madde miktarı bulunmaktadır (Jabro ve ark., 2008;
Akbolat, 2009). Çepel (1995) tarafından ormanlarda ki ölü örtü ve toprak tabakasındaki organik karbon
miktarının meşcere tipine, kapalılığına, ağaç türüne ve sıcaklık, nem miktarlarına bağlı olarak değişim
gösterdiği belirtilmiştir. FRA (2010) kılavuzunun Türkiye’nin bulunduğu coğrafi iklim zonu dikkate
alındığında ortalama karbon içeriğinin iğne yapraklı türlerde % 51 olduğu, geniş yapraklı türlerde ise
karbon içeriğinin % 48 olduğu belirtilmiştir.
Bu araştırmada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraş Başkonuş Araştırma
ve Uygulama Ormanı’nda doğal yayılış gösteren saf Toros Sediri (Cedrus libani A. Rich.), Kermes
Meşesi (Quercus coccifera L.) ve Karaçam/Sedir/Göknar karışık meşceresinde ölü örtü kütlesi, toprak
hacim ağırlığı ile organik karbon miktarlarının farklı ağaç türlerine göre değişimi ortaya konulmuş ve
bu değerler arasındaki farklılıkların istatistiki olarak önemli olup olmadığı tespit edilmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma Alanının Genel Tanıtımı
Araştırma alanı olan Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanı Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde
yer alan Kahramanmaraş ilinin Andırın ilçesine bağlı Başkonuş Orman İşletme Şefliği sınırları
içerisindedir (Şekil 1).

Şekil 1. Araştırma Alanının Türkiye Haritasında ki Konumu (URL,1) ve Örnekleme Alanları
Andırın ilçesi, Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kesişim
noktasında yer almakta olup, karasal ve akdeniz iklimlerinin bazı özelliklerini yansıtan geçiş bölgesi
niteliğindedir. Andırın ilçesinin ortalama sıcaklık değeri 12.6 °C, aylık ortalama sıcaklık değerlerinin
yıl içerisindeki dağılımına göre en sıcak ay 22.3 °C ile Ağustos ayıdır. Yağışlar genellikle kış ve ilkbahar
aylarında görülmektedir (Anşin, 1983). Araştırma alanının jeomorfolojik yapısını Andırın kireç taşı ve
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Karataş formasyonu oluşturmaktadır. Alanda Kahverengi Orman Toprağı, Koluviyal Toprak, Kireçsiz
Kahverengi Topraklar ve Kireçsiz Kahverengi Orman Toprağı gibi büyük toprak gruplarına ait topraklar
yayılış göstermektedir (Anonim, 2000). Kahramanmaraş ili Türkiye'nin 3 büyük flora bölgesinden biri
olan Mediterranean kesiminde yer almakta olup, il sınırları içerisindeki Başkonuş Dağı, İran-Turan ve
Akdeniz fitocoğrafik bölgelerinin kesiştiği noktada ve Anadolu çaprazının üzerinde yer almaktadır.
Çalışma alanındaki temel ağaç türleri; Kızılçam, Karaçam, Göknar, Sedir, Ardıç, Meşe, Gürgen olup
bunlar saf veya karışık meşcereler meydana getirmektedirler (Anonim, 2012).
Yöntem
Örnek alanlarının arazi üzerinde belirlenmesinde meşcerelerin saf ve karışık yapıda olması
amaçlandığından, orman amenajman planlarından yararlanılarak ve Başkonuş Orman İşletme Şefliği
‘nden bilgi alınarak alanlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Meşcere ve kuruluş tiplerinin
değerlendirilebilmesi için her bir meşcerede meşcerenin genel karakteristiklerini yansıtacak şekilde her
katmanda 5’er adet dairesel örnekleme alanı alınarak toplamda örnek alan sayısı 15 olmuştur (3×5 tekrar
örnek alan= 15 örnek alan). Örnek alanlar birbirinden en az 100 metre aralıklı olacak şekilde
belirlenmiştir. Başkonuş Orman İşletme Şefliği’nin içerisinde bulunan 3 farklı meşcere türünden oluşan
örnekleme alanları Sedir (Cedrus libani A.Rich), Meşe (Quercus coccifera L.) ve 3’lü karışım olan
Karaçam/Sedir/Göknar türlerinin baskın olduğu meşcerelerde her bir örnekleme alanının büyüklüğü 400
m2 olacak şekilde alınmıştır. Örneklemenin temeline uygun olarak örnek alan şekli olan daire içinde
toplamda 100 m olacak şekilde 25‘er metrelik 4 ana pusula yönünde iplerle lineer transekt hat
oluşturulmuştur. Hattın merkezinde örnek alan yarıçapı 11.28 m olarak belirlenmiştir. Çalışma alanında
dört ana yönde ana merkeze 11.28 m uzaklıktaki hat üzerinden 3 adet örnek noktasından 1x1 m
boyutunda kuadrat (ölü örtü) ve toprak ölçümleri yapılmıştır. Bu şekilde her bir alan içerisinde
meşcereyi temsil edecek şekilde 1x1 m boyutunda ki kuadrat ile 5 örnek alanda 3 tekrarlı olmak üzere
15 adet toplamda ise 3 farklı meşcereyi temsil edecek şekilde 45 adet ölü örtü örneği alınmıştır (3×15=45
adet). Her bir örnekleme alanında 0-10 cm ve 10-20 cm toprak derinliklerinden hacim ağırlığı silindir
örnekleri ve strüktürü bozulmuş toprak numuneleri alınmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Örnekleme Alanını Gösteren Örnekleme Deseni
Kuadrat içerisine giren dökülmüş ibre/yaprak, kozalak ve benzeri dökülmüş bitki kısımlarını ölü
odundan küçük boyutlu (10 cm çap) tüm ölü örtü tabakası plastik bir poşette toplanarak laboratuvara
getirilmiş ve herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmadan önce toplu olarak hassas terazide tartılarak
toplam hava kurusu ağırlıkları belirlenmiştir. Daha sonra ölü örtü; ibre/yaprak, kozalak ayırma işlemine
tabi tutularak her bir numunenin kendi içinde yaş ağırlığı belirlenmiştir. Ayrıca, örnekler 80˚C’de 48
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saat fırında değişmez ağırlığa gelinceye kadar kurutularak fırın kurusu ağırlıkları belirlenmiştir. Fırın
kurusu haline getirilmiş tüm ölü örtü bileşenleri (ibre/yaprak, kozalak) öğütme cihazında öğütüldükten
sonra her biri 20 gramlık poşetlerde olacak şekilde numuneler numaralandırılarak elementel analiz
cihazında karbon analizi için hazır hale getirilmiştir. Karbon içerik analizi işlemleri ELTRA CS-580
Marka Elemental Analiz Cihazı ile yapılmıştır.
Laboratuvara getirilen toprak örneklerinden hacim ağırlığı hesaplaması için çelik silindirlerle alınan
strüktürü bozulmamış toprak örnekleri 105°C'de 24 saat ağırlıkları sabitlenene kadar bekletildikten
sonra fırın kurusu haline getirilmiştir. Her iki derinlik kademesi (0-10 ve 10-20 cm) için ayrı ayrı mutlak
kuru ağırlıkları belirlenmiştir Alınan toprakların silindir hacmi belli olduğu için örneklerin fırın kurusu
ağırlığı silindir hacmine bölünmek sureti ile hacim ağırlığı gr/cm3 olarak tespit edilmiştir (Özyuvacı,
1978). Toprakların karbon analizleri için, araştırma alanında açılan toprak profillerinden alınan strüktürü
bozulmuş 0.5 mm’lik elekten geçirilmiş hava kurusu toprak kullanılmıştır.
Ölü örtü ve toprak kütle (t/ha), karbon içeriği (% C) değerlerine ait bu verilerin ağaç türlerine göre
değişim gösterip göstermediğini belirlemek ve istatistiksel anlamda aralarında anlamlı bir fark olup
olmadığını ortaya koymak amacıyla varyans analizi, duncan testi ve korelasyon analizleri için SPSS
22.0 programı kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Yaprak Kütlesi (t/ha)
Araştırma alanının ortalama yaprak kütle değerleri; Sedir meşceresinde 3.045 t/ha,
Karaçam/Sedir/Göknar meşceresinde 2.079 t/ha ve Meşe meşceresinde 4.332 t/ha olarak belirlenmiştir.
Ölü örtü bileşeni olan yaprak kütlesi 2.079 t/ha ile 4.332 t/ha arasında bulunmuştur. Elde edilen
değerlere göre Meşe meşceresi yaprak kütlesi bakımından ortalama en yüksek değeri alırken ortalama
en düşük değeri ise Karaçam/Sedir/Göknar karışık meşceresi almıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre
(%5 önem düzeyinde) yaprak kütlesi bakımından Sedir ile Karaçam/Sedir/Göknar ve Meşe meşcereleri
arasında; Karaçam/Sedir/Göknar ile Meşe meşcereleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık
olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1). Yapılan Korelasyon analizi sonucuna göre; yaprak kütle değerleri ile
ölü örtü kütlesi (r = 0,330**) arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 3).
Belirlenen yaprak kütle değerleri, Janssens ve ark. (1999) tarafından Belçika’nın 69 yaşındaki Sarıçam
ormanlarında yürütülen araştırmada ibre kütlesini 6.30 t/ha olarak bildirdikleri değerden daha düşüktür.
Bunun nedeni olarak; Çömez (2010) ibre/yaprak kütle değerleri arasındaki farkın birim alandaki ağaç
sayısına, farklı yöntemlerle ibre/yaprak kütle miktarının hesaplanmasına ya da meşcerelerin farklı
yetişme ortamlarına bağlı olarak değişim gösterebileceğini ifade etmiştir. Aynı şekilde Helmisaari ve
ark. (2002) tarafından yapılan çalışma sonucuna göre; Finlandiya’daki genç sarıçam meşcerelerinde ibre
kütle miktarının 1.31 t/ha iken 100 yaşında sarıçam meşcerelerinin kütle değerinin ise 5.83 t/ha olduğu
belirtilmiştir. Kurkela ve ark. (2009) tarafından yapılan çalışmada da iklim ve yetişme ortamı
koşullarının da ibre miktarını etkileyebileceği belirtilmiştir. Sarıyıldız ve ark. (2005b) tarafından farklı
coğrafik bölgelerde bulunan ölü örtünün ayrışması üzerinde iklim özelliklerinin etkili olduğu
belirtilmiştir.
Kozalak Kütlesi (t/ha)
Araştırma alanının ortalama kozalak kütle değerleri; Sedir meşceresinde 0.894 t/ha,
Karaçam/Sedir/Göknar meşceresinde 4.071 t/ha olarak belirlenmiştir. Elde edilen değerlere göre;
Karaçam/Sedir/Göknar meşceresi kozalak kütlesi bakımından en yüksek değeri alırken en düşük değeri
ise Sedir meşceresi almıştır. Örnek alanlardaki Meşe meşcerelerinde kozalak bulunmadığından dolayı
bu bileşendeki kozalak miktarı 0.000 t/ha’dır. Varyans analizi sonuçlarına göre (%5 önem düzeyinde)
kozalak kütlesi bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir (p<0,05) (Tablo 1). Korelasyon analizi sonucuna göre; kozalak kütle değerleri ile ölü örtü
kütlesi (r = 0,869**) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 3).
Çömez (2010) Sündiken dağlarında Sarıçam (Pinus sylvestris L.) meşcerelerinde karbon birikiminin
belirlenmesi üzerine yaptığı çalışmada, bir hektar alandaki ağaç bileşeni olan kozalak kütlesini 0.150 ile
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3.263 t/ha arasında bulmuştur. Çömez (2010) tarafından yapılan çalışma sonucunun verileriyle bu
araştırmadan elde edilen kozalak kütle değer aralığıyla yakın aralıkta olduğu görülmüştür. Helmisaari
ve ve ark. (2002) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre; kozalak kütle miktarının genç
Sarıçamlarda 0.06 t/ha olduğu, yaşlı sarıçam ormanlarında ise bu değerin 0.41 t/ha olduğu tespit
edilmiştir. Çalışmalar sonucundaki kozalak kütle miktarları arasında ki farkların ibreli ağaç türlerindeki
kozalağın dönemsel olarak (tohum yılına bağlı olarak) az ya da çok miktarda bulunmasından ileri geldiği
ifade edilmiştir. Ayrıca kapalılığın azaltılması ile meşcerelerdeki kozalak oranının arttığı belirtilmiştir
(Çömez, 2010).
Ölü Örtü Kütlesi (t/ha)
Araştırma alanının ortalama ölü örtü kütle değerleri; Sedir meşceresinde 3.223 t/ha;
Karaçam/Sedir/Göknar meşceresinde 5.878 t/ha ve Meşe meşceresinde 4.332 t/ha olarak belirlenmiştir.
Toplam ölü örtü ortalama kütlesi 3.223 t/ha ile 5.878 t/ha arasında bulunmuştur. Elde edilen değerlere
göre Karaçam/Sedir/Göknar meşceresi ölü örtü kütlesi bakımından en yüksek değeri alırken en düşük
değeri ise Sedir meşceresi almıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre (%5 önem düzeyinde) ölü örtü
kütlesi bakımından Sedir ile Karaçam/Sedir/Göknar meşcereleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir
farklılık tespit edilmiştir (Tablo 1). Korelasyon analizi sonucuna göre; ölü örtü kütle değerleri ile yaprak
kütlesi (r = 0,330 **) ve kozalak kütlesi (r =0,869**) ile arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu
belirlenmiştir (Tablo 3).
Çalışma sonuçlarına göre, farklı ağaç türlerine göre elde edilen ölü örtü kütle değerlerinin farklı olması
ağaçların yaprak vb. bileşenlerinin farklı oran ve özellikte selüloz, lignin gibi içeriklere sahip olmalarına
bağlanabilir (Dornbush, 2007; Wang ve ark., 2009). Karaçam ibrelerinin kimyasal bileşiminden
(içeriğinde lignin oranının yüksek olması) dolayı ayrışmaya karşı dirençli oldukları ifade edilmiştir
(Tufan ve ark., 2018). Çalışma sonucunda ölü örtü kütle miktarı bakımından en yüksek değerin
Karaçam/Sedir/Göknar karışık meşceresi olması da bu ifadeyi doğrular niteliktedir. Yapraklı ve ibreli
ağaç türlerinin ölü örtü miktarları; ölü örtü bileşeni olan yaprakların kimyasal yapı ve bileşenlerine göre
de değişkenlik gösterir. Ayrıca ölü örtü miktarının aynı ağaç türünde yaş faklılıklarından etkilendiği
belirtilmiştir ( Çepel, 1996). Augusto ve ark. (2002) yaptıkları bir çalışmada, ağaç yapraklarının
kimyasal bileşiminin ağaç türlerine ve bulunduğu yere bağlı olduğunu ifade etmişlerdir. Genel olarak
yapraklı ağaç türlerinin ibrelilere göre ayrışmaya karşı daha az dirençli oldukları vurgulanmıştır.
Langenbruch (2012) tarafından yapılan çalışmada, Almanya’da farklı ağaç türleri altındaki ölü örtü
miktarlarını ortalama 3.6 ila 5.3 t/ha arasında; saf kayın, meşe türleri altındaki ölü örtü miktarları ise 2.2
t/ha olarak bulunmuştur. Ölü örtünün ayrışmasında ve ölü örtü miktarında; ölü örtüyü oluşturan organik
maddelerin yapısı, yetişme ortamı faktörlerinin, farklı ağaç türlerinin yıllık yaprak döküm miktarları,
meşcerenin sıklık, kapalılık özellikleri ve yapılan teknik müdahaleler de etkili olabilmektedir (Kantarcı,
1987; Karaöz, 1993).
Yaprak Karbon İçeriği (%C)
Araştırma alanının ortalama yaprak karbon içeriği sırasıyla; Sedir meşceresinde % 51.010,
Karaçam/Sedir/Göknar meşceresinde % 51.767 ve Meşe meşceresinde % 47.695 olarak belirlenmiştir
(Şekil 3). Ölü örtü bileşeni olan yaprak karbon içeriği % 47.695 ile % 51.767 arasında bulunmuştur.
Elde edilen değerlere göre; Karaçam/Sedir/Göknar meşceresi yaprak karbon içeriği bakımından en
yüksek değeri alırken en düşük değeri ise Meşe meşceresi almıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre
(%5 önem düzeyinde) yaprak karbon içeriği bakımından Sedir ile Karaçam/Sedir/Göknar ve Meşe
meşcereleri arasında; Karaçam/Sedir/Göknar ile Meşe meşcereleri arasında (istatiksel olarak anlamlı bir
farklılık tespit edilmiştir (Tablo 1). Korelasyon analizi sonucuna göre; yaprak karbon içeriği değerleri
ile kozalak karbon içeriği (r =0,793**) ve ölü örtü karbon içeriği (r = 0,967**) arasında pozitif yönde bir
ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 4).
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Şekil 3. Araştırma Alanı Yaprak Karbon İçeriğinin Farklı Ağaç Türlerine Göre Değişimi
Karaçamın kimyasal bileşimindeki lignin oranı diğer türlere göre yüksek olduğu için karbon oranınında
yüksek olması beklenen bir durumdur. Sarıyıldız ve ark. (2008) tarafından Artvin ve Ankara yöresinde
ağaç türlerinin yapraklarının başlangıçta içerdikleri kimyasal bileşenlerinin belirlendiği çalışmada;
Karaçamda karbon içeriği % 52.3 ± 0.62, lignin içeriği ise % 35.2 ± 0.95, Meşe de karbon içeriği %
45.4 ± 1.01 iken lignin içeriği ise % 26.5 ± 1.75 olarak belirtilmiştir. En yüksek lignin miktarına sahip
olan karaçam ibreleri % 35.2 olarak belirtilmiştir. Herhangi bir nedenden dolayı çevre şartlarının
değişmesi sonucunda ölü örtü ayrışmasında meydana gelebilecek farklılıklarla ağaç türünün içerdiği
kimyasal bileşimin miktarı (özellikle lignin) arasında önemli bir ilişkinin olduğunu vurgulamışlardır.
Özellikle daha düşük lignin miktarına sahip olan türlerin çevre şartlarındaki değişimlerden daha fazla
etkilendiği ifade edilmektedir (Prescott, 2003). Irmak ve Çepel (1974) tarafından yapılan araştırmada
dallardan yere dökülen ibrelerin kısa zamanda kolay ayrışabilen ve karbon içeriği daha az olan selüloz,
hemiselüloz gibi maddelerin ayrışıp karbon içeriği daha fazla olan ligninin ibre içerisinde nispi oranının
artması sonucunda ölü örtü bileşeni olan ibrelerin karbon içeriklerinin artmasına neden olabileceğini
belirtmişlerdir. Duboc ve ark. (2012) tarafından yapılan çalışmada Karaçam (Pinus nigra) ibrelerinin
lignin miktarının Avrupa kayınından (Fagus sylvatica) daha fazla olmasından dolayı Karaçam
ibrelerinin daha zor ayrıştığını ifade etmişlerdir. Yine benzer şekilde Tufan ve ark. (2018) tarafından
yapılan çalışmada kimyasal bileşimleri sebebiyle Karaçam türünün ibrelerinin ayrışmaya karşı direnç
oluşturduğunu belirtmişlerdir.
Kozalak Karbon İçeriği (%C)
Araştırma alanının ortalama kozalak karbon içeriği Sedir meşceresinde % 52.063 ve
Karaçam/Sedir/Göknar meşceresinde % 52.835 olarak belirlenmiştir (Şekil 4). Elde edilen değerlere
göre; Karaçam/Sedir/Göknar meşceresi meşceresi kozalak karbon içeriği bakımından en yüksek değeri
alırken en düşük değeri ise Sedir meşceresi almıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre (%5 önem
düzeyinde) kozalak karbon içeriği bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık tespit edilmemiştir (p<0,05) (Tablo 1). Yapılan Korelasyon analizi sonucuna göre; kozalak
karbon içeriği değerleri ile ölü örtü karbon içeriği (r = 0,950**) arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu
belirlenmiştir (Tablo 4).
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Şekil 4. Araştırma Alanı Kozalak Karbon İçeriğinin Farklı Ağaç Türlerine Göre Değişimi
Ölü Örtü Karbon İçeriği (%C)
Araştırma alanının ortalama ölü örtü karbon içeriği Sedir meşceresinde % 51.050,
Karaçam/Sedir/Göknar meşceresinde % 52.279 ve Meşe meşceresinde % 47.695 olarak belirlenmiştir
(Şekil 5). Ölü örtü karbon içeriği % 47.695 ile % 52.279 arasında bulunmuştur. Elde edilen değerlere
göre; Karaçam/Sedir/Göknar meşceresi ölü örtü karbon içeriği bakımından en yüksek değeri alırken en
düşük değeri ise Meşe meşceresi almıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre (%5 önem düzeyinde) ölü
örtü karbon içeriği bakımından Sedir ile Karaçam/Sedir/Göknar ve Meşe meşcereleri arasında;
Karaçam/Sedir/Göknar ile Meşe meşcereleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir (Tablo 1). Yapılan Korelasyon analizi sonucuna göre; ölü örtü karbon içeriği değerleri ile
ibre/yaprak karbon içeriği (r = 0,967**) ve kozalak karbon içeriği (r = 0,950**) arasında pozitif yönde bir
ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 4).

Şekil 5. Araştırma Alanı Ölü Örtü Karbon İçeriğinin Farklı Ağaç Türlerine Göre Değişimi
Çalışma sonucunda ağaç türlerine göre ölü örtü bileşenlerinin karbon içerikleri arasında farklar
bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca aynı ağaç bileşeninin karbon içeriği ağaç türlerine göre de
değişebilmektedir. Ölü örtünün ayrışma hızını orman ekosistemlerinde saf ya da karışık meşcerelerin
bulunması da önemli derecede etkilemektedir (Sarıyıldız ve ark., 2005a; Tolunay ve Çömez, 2008).
Thomas ve Martin (2012) tarafından karbon içeriğinin ağaç türlerine, dokulara göre değiştiği ve
biyokütleler arasında büyük farklılıklar gösterdiği belirtilmiştir. Kozalaklı ağaçların dokularının
kimyasal bileşimlerindeki farklılıktan dolayı yapraklı türlerden daha fazla karbon içeriğine sahip
oldukları vurgulanmıştır. Farklı ağaç türlerinin ölü örtü karbon içeriklerinin değişim göstermeleri iklim,
yetişme ortamı özellikleri ve farklı ağaç türlerinin ibrelerinin kimyasal bileşimindeki farklılıklardan
kaynaklanabilmektedir. Benzer şekilde Fisher ve Binkley (2000) ölü örtü ve ayrışmayı coğrafi konum,
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iklim, topografya, ağaç türleri, orman yaşı, toprak özellikleri ve toprak organizmaları gibi çeşitli
faktörlerin etkilediğini belirtmişlerdir. Cornwell ve ark. (2009) tarafından Göknarın yaprak döken
türlerden kimyasal olarak farklı olduğu belirtilmiştir. Bunun nedeni olarak; yaprak döken türlerin daha
yüksek karbonhidrat ve daha düşük lignin içeriği ile mantar aktivitesine daha hassas olmasından ileri
geldiği ileri sürülmüştür. Berg (2000) tarafından ağaç türlerinin yanısıra ağaç gruplarının da ölü örtü ve
TOK stokları üzerinde etkilerinin olduğu belirtilmiştir. Kozalaklı ölü örtü geniş yapraklılara göre
ayrıştırılması daha zor olan daha fazla bileşen içerir. Bunun nedeni olarak asit bileşenlerinin oluşumu
ve orman tabakasında ölü örtünün birikmesi olayı olarak belirtilmiştir. Araştırma alanımızdaki Meşe ölü
örtü karbon içeriği (% 47.695) ile Makineci ve ark. (2011) tarafından Meşe türü için bulunan sonuçların
uyumlu oldukları gözlemlenmiştir.
Tablo 1. Ölü Örtü Kütle (t/ha), Karbon İçeriği (%C) Değerlerinin Farklı Ağaç Türlerine Göre
Değişimine Ait Varyans Analizi ve Duncan Testi Sonuçları
Ağaç
F
Önem
İkili karşılaştırma
Bileşenler
N
X
SX
türleri
değeri
düzeyi
(Duncan testi)
Sedir(1) 15 3,045 0,250
(1-2)*
İbre/Yaprak
KSG(2) 15 2,079 0,226
4,325
0,000
(1-3)*
(t/ha)
Meşe(3) 15 4,332 0,295
(2-3)*
Sedir(1)
3 0,894 0,246
(N.S)
Kozalak (t/ha)
2,090
0,090
KSG(2) 14 4,975 0,817
Sedir(1) 15 3,223 0,295
KSG(2) 15 5,878 0,761
7,176
0,000
(1-2)*
Ölü örtü (t/ha)
Meşe(3) 15 4,332 0,295
Sedir(1) 15 51,010 0,235
(1-2)*
İbre/Yaprak
KSG(2) 15 51,767 0,295
0,000
(1-3)*
92,841
(%C)
Meşe(3) 15 47,695 0,178
(2-3)*
Sedir(1)
3 52,063 0,031
(N.S)
Kozalak (%C)
50,074
0,084
KSG(2) 14 52,835 0,291
Sedir(1) 15 51,050 0,238
(1-2)*
Ölü örtü (%C)
KSG(2) 15 52,279 0,140 130,228
0,000
(1-3)*
Meşe(3) 15 47,695 0,178
(2-3)*
*:0.05 yanılma olasılığı ile önemli, NS: %5 yanılma olasılığı ile önemsiz, N: Örnek sayısı; X: Ortalama; Sx: Standart hata.

0-10 cm Toprak Derinliğindeki Toprak Hacim Ağırlığı, Toprak Organik Karbon Değerlerinin
Ağaç Türlerine Göre Değişimi
Hacim Ağırlığı (gr/cm³)
Araştırma alanının 0-10 cm toprak derinliğindeki topraklarda ortalama hacim ağırlıkları; Sedir
meşceresinde 1.019 gr/cm³, Karaçam/Sedir/Göknar karışık meşceresinde 1.007 gr/cm³ ve Meşe
meşceresinde 1.015 gr/cm³ bulunmuştur. Ağaç türlerine göre 0-10 cm toprak derinliğindeki toprakların
ortalama hacim ağırlığı 1.007 gr/cm³ ile 1.019 gr/cm³ arasında değişmekte olup, en düşük hacim ağırlığı
Karaçam/Sedir/Göknar topraklarında en yüksek hacim ağırlığı ise Sedir topraklarında tespit edilmiştir.
Yapılan Varyans analizi sonuçlarına göre (%5 önem düzeyinde) hacim ağırlığı bakımından ağaç türleri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05) (Tablo 2).
Çalışma alanındaki farklı ağaç türlerine ait toprak hacim ağırlık değerlerinin ağaç türü farklılığına göre
değiştiği belirlenmiştir. Şentürk (2009) tarafından Bartın’da farklı ağaç türlerine göre (kayın, göknar ve
göknar-kayın) toprakların ortalama hacim ağırlıklarının belirlendiği araştırmada; karışık meşcere
topraklarının (göknar-kayın karışık meşceresi) hacim ağırlığı 1.09 gr/cm3, Göknar meşceresi
topraklarının hacim ağırlığı 1.02 gr/cm3, kayın meşceresi topraklarının hacim ağırlığı değerinin ise 1.04
gr/cm3 olduğu belirtilmiştir. Toprakların hacim ağırlıkları üzerinde toprağın tekstür yapısı, toprak
derinliliği, içerdiği organik madde miktarı ve tane yoğunluğunun da etkisinin olduğunu ve göknar
meşceresinde hacim ağırlığının diğerlerine göre düşük olmasının nedeni olarak da organik madde
içeriğinin yüksek olması ile ilgili olabileceği vurgulanmıştır. Şentürk (2009) tarafından karışık meşcere
toprakları için bulunan hacim ağırlığı (1.09 gr/cm3) çalışmamızda ki Karaçam/Sedir/Göknar karışık
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meşcere toprakları için bulunan hacim ağırlığı değerleri (1.007 gr/cm3) ile yakın değerler vermiştir.
Jaramillo ve ark. (2003) tarafından yapılan çalışmada ise Meksika tropikal kuru orman alanlarında ki
biyokütle çalışmalarında ormanlardaki bileşenlerin 0-10 cm derinlik kademesinde toprak hacim
ağırlığının genellikle en düşük seviyede olduğunun ve derinliğin artmasıyla birlikte bu değerin de
arttığını belirtmişlerdir. Ayrıca tüm alanlarda toprak hacim ağırlığının 1.13±0.06 gr/cm3 arasında
değiştiğini bildirmişlerdir. Aydın ve Güneş Şen (2017) tarafından yapılan çalışmada farklı ağaç türlerine
göre; Karaçam ve Meşe meşceresi topraklarından iki farklı derinlik kademesinde karbon miktarını
belirlemeye yönelik yapılan çalışma sonucuna göre; Meşe meşceresinden alınan üst toprak (0-10 cm)
örneklerinde ortalama hacim ağırlığı 0.52 gr/cm³, Karaçam meşceresinde ise üst toprak örneklerinde (010 cm) ortalama hacim ağırlığı 0.38 gr/cm³ olarak tespit edilmiştir.
Toprak Organik Karbonu (%C)
Araştırma alanının 0-10 cm toprak derinliğindeki toprakların organik karbon içeriği; Sedir meşceresinde
% 3.688, Karaçam/Sedir/Göknar meşceresinde % 4.024 ve Meşe meşceresinde % 3.252 bulunmuştur
(Şekil 6). Ağaç türlerine göre 0-10 cm toprak derinliğindeki toprakların ortalama organik karbon içeriği
% 3.252 ile % 4.024 arasında değişmekte olup, en düşük TOK değeri Meşe topraklarında, en yüksek
TOK değeri ise Karaçam/Sedir/Göknar karışık meşcere topraklarında tespit edilmiştir. Yapılan Varyans
analizi sonuçlarına göre (%5 önem düzeyinde) TOK bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05) (Tablo 2).

Şekil 6. Araştırma Alanı 0-10 cm Derinliğindeki Toprakların Ortalama Toprak Organik Karbon
Değerlerinin Farklı Ağaç Türlerine Göre Değişimi
Aydın ve Güneş Şen (2017) tarafından farklı ağaç türlerine göre; Karaçam ve Meşe meşceresi
topraklarından iki farklı derinlik kademesinde karbon miktarını belirlemeye yönelik yapılan çalışma
sonucuna göre; Meşe meşceresinden alınan üst toprak (0-10 cm) örneklerinde ortalama karbon içeriği
% 7.07, Karaçam meşceresinde ise üst toprak örneklerinde (0-10 cm) ortalama karbon oranı % 9.48
olarak tespit edilmiştir. Tolunay ve Çömez (2007) tarafından ise toprağa organik madde girişinin olması
ve organik maddenin ayrışması hızının toprağın organik karbon içeriği üzerinde etkili olduğu
belirtilmiştir. Kara ve ark. (2008) tarafından Meşe meşceresi topraklarının organik karbon içeriğinin %
3.85 olduğu göknar-kayın karışık meşceresindeki topraklarda ise bu değerin % 5.96 olduğu tespit
edilmiştir. Aynı şekilde bu araştırmada Meşe topraklarının organik C değerinin (% 3.252) karışık
meşcere olan Karaçam/Sedir/Göknar topraklarında ki C içeriğinden (% 4.024) düşük olduğu
görülmektedir. Augusto ve Ranger (2001) tarafından yapılan çalışmada da iğne yapraklı meşcerelerin
toprak organik karbon içeriklerinin yapraklı meşcere topraklarının içerdiği organik karbon değerinden
daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. Ortalama değerlerin karşılaştırılması sonucunda üst toprakların C
içeriklerinin aynı tür orman ağaçları altında oluşan topraklarda bile olsa çalışılan alanların yetişme
ortamı faktörleri, konumsal ve iklimsel özeliklerin etkisi altında üst toprakların C içerikleri değişiklikler
gösterebilmektedir. Kantarcı (2000) tarafından ölü örtüdeki organik maddelerin, selüloz, hemiselüloz,
lignin, protein, tanen, kütin, reçine vb. bileşiklerin miktarının ölü örtü ayrışması üzerinde etkili olduğu
ve lignin içeriği fazla olan organik maddelerin ayrışmasının daha uzun zaman aldığı belirtilmiştir.
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Ayrıca ölü örtü ayrışma koşullarına (nem, sıcaklık, hava, pH, besin maddeleri) bağlı olarak ölü örtü
ayrışma hızının da değiştiğini vurgulamıştır. Böylece toprağa ulaşan karbon miktarı azalmaktadır.
Leirós ve ark. (1999) tarafından toprak organik karbonunun toprağa düşen bitki miktarından
etkilendiğini ve mevsimsel değişime bağlı olarak farklılık gösterdiğini ifade edilmiştir. Literatürdeki
çalışmaların bulgularından yola çıkarak farklı ağaç türlerinin ölü örtülerinin kimyasal bileşimlerinde
meydana gelen değişiklikler sonucunda ölü örtünün ayrışmasını ve bu duruma bağlı olarak toprak
organik karbon içeriğinin etkilenebileceği söylenebilir.
10-20 cm Toprak Derinliğindeki Toprak Hacim Ağırlığı, Toprak Organik Karbon Değerlerinin
Ağaç Türlerine Göre Değişimi
Hacim Ağırlığı (gr/cm³)
Araştırma alanının 10-20 cm toprak derinliğindeki topraklarda ortalama hacim ağırlıkları; Sedir
meşceresinde 1.158 gr/cm³, Karaçam/Sedir/Göknar karışık meşceresinde 1.137 gr/cm³, ve Meşe
meşceresinde 1.142 gr/cm³ bulunmuştur. En düşük hacim ağırlığı Karaçam/Sedir/Göknar topraklarında
en yüksek hacim ağırlığı ise Sedir topraklarında tespit edilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre (%5
önem düzeyinde) hacim ağırlığı bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
tespit edilmemiştir (p>0,05) (Tablo 2).
Evrendilek ve ark. (2006) tarafından Türkiye'nin yaprak dökmeyen iğne yapraklı ormanı olan beş yerli
ağaç türü (saf meşcereler Pinus brutia, Pinus nigra, Cedrus libani, Juniperus excelsa ve karışık meşcere
olan Abies cilicica, P. nigra ve C. libani) üzerinde yapılan araştırmada kozalaklı orman meşcerelerinin
alt toprak derinliğinden alınan (0-30 cm) toprak örneklerinin hacim ağırlığı değerlerinin sırasıyla; Pinus
brutia toprakları için 1.05 gr/cm3, Pinus nigra toprakları için 1.36 gr/cm3, Cedrus libani toprakları için
1.01 gr/cm3 ve karışık meşcere topraklarında ise 1.23 gr/cm3 olduğu belirtilmiştir. Çalışmamızda ki
sonuçlara göre ise hacim ağırlığı Sedir toprakları için 1.158 ve KSG karışık meşceresi için 1.137 gr/cm3
olarak tespit edilen değerler aynı ağaç türleri için Evrendilek ve ark. (2006) tarafından bulunan verilerle
hemen hemen yakın değerlere sahip olduğu görülmektedir. Vesterdal ve ark. (2008) tarafından
Danimarka’da farklı ağaç türleri altında oluşan toprakların hacim ağırlığının belirlendiği çalışmada 515 cm toprak derinlik kademesinde ki Dişbudak hacim ağırlığı değerinin 1.11 gr/cm3, Kayın 1.26 gr/cm3,
Akçaağaç 1.18 gr/cm3, Ladin 1.23 gr/cm3 ve Meşenin hacim ağırlığı değerinin ise 1.16 gr/cm3 olduğu
bildirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen verilere göre Meşe meşceresi topraklarının hacim ağırlığı 1.142
gr/cm3 olarak tespit edilen değerin aynı ağaç türü için Vesterdal ve ark. (2008) tarafından bulunan
bulgulardaki hacim ağırlığına (1.160 gr/cm3) oldukça yakın değer aldığı görülmektedir. Schulp ve ark.
(2008) tarafından kozalaklı ve geniş yapraklı meşcerelerin horizonları arasında önemli bir fark
olmamasına rağmen hacim ağırlığının orman ölü örtüsü horizonları arasında farklılık gösterdiğini ve
genel olarak kozalaklı orman ölü örtüsünün hacim ağırlığının geniş yapraklı orman ölü örtüsüne göre
daha düşük olduğunu belirtmişlerdir.
Toprak Organik Karbonu (%C)
Araştırma alanının 10-20 cm toprak derinliğindeki toprakların organik karbon içeriği; Sedir
meşceresinde % 2.889, Karaçam/Sedir/Göknar karışık meşceresinde % 3.578 ve Meşe meşceresinde %
2.668 olarak bulunmuştur (Şekil 7). En düşük TOK değeri Meşe topraklarında, en yüksek TOK değeri
ise Karaçam/Sedir/Göknar karışık meşcere topraklarında tespit edilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına
göre (%5 önem düzeyinde) % C içeriği bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05) (Tablo 2). Korelasyon analizi sonucuna göre; 10-20 cm
derinliğinde ki toprakların organik karbon değerleri ile 0-10 cm derinliğinde ki toprakların organik
karbon depolama kapasitesi değerleri arasında (r = 0,840**), 10-20 cm derinliğinde ki toprakların karbon
depolama kapasitesi (r = 0,987**) ve 0-20 cm derinliğinde ki toprakların toplam karbon depolama
kapasitesi (r = 0,962**) arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 4).
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Şekil 7. Araştırma Alanı 10-20 cm Derinliğindeki Toprakların Ortalama Toprak Organik Karbon
Değerlerinin Farklı Ağaç Türlerine Göre Değişimi
Sedir ağaç türü ibrelerinin daha hızlı ayrışmasına bağlı olarak Sedir meşceresinde ki organik karbon
miktarının fazla olması beklenen bir durumdur. Yapılan analizler sonucunda, genellikle mineral toprak
derinliğinin artmasıyla topraktaki organik karbon miktarının azaldığı ortaya konulmuştur. O’Brien ve
ark. (2003) tarafından Güneydoğu Avustralya’da yapılan çalışma sonucuna göre; Eucalyptus regnans
(F.) Muell ve Pinus radiata D. ağaç türlerinin meşcerelerinde toprakların 50 cm’lik derinliğine kadar
olan kısmında karbon içeriklerinin azaldığı bunun tersine ise toprak hacim ağırlığının ise artış gösterdiği
ifade edilmiştir. Tolunay ve Çömez (2008) tarafından ise toprak organik maddesinin kaynağının
çoğunlukla ölü örtü olmasından dolayı toprağın Ah-horizonu yani üst kesiminin organik maddece
zengin olduğu ve toprak derinliği arttıkça topraktaki organik karbonun azaldığı belirtilmiştir. Matus ve
ark. (2014) tarafından karbon ayrışma ve karbon birikim oranlarının etkili belirleyicilerinin mikro iklim,
bitki örtüsü türleri, toprak mikrobiyolojisi ve rakım olduğunu vurgunlanmıştır.

10-20 cm
derinlik
kademesi

0-10 cm derinlik
kademesi

Tablo 2. Araştırma Alanı 0-10 cm ve 10-20 cm Derinliğindeki Toprakların Ortalama Hacim Ağırlığı,
TOK İçeriği Değerlerinin Farklı Ağaç Türlerine Göre Değişiminin İstatistiksel Sonuçları
Bazı toprak
Ağaç
F
Önem
İkili karşılaştırma
N
X
SX
özellikleri
türleri
değeri
düzeyi
(Duncan testi)
Sedir(1) 5 1,019 0,037
Hacim ağırlığı
KSG(2) 5 1,007 0,031 0,202
0,870
(N.S)
(gr/cm3)
Meşe(3) 5 1,015 0,028
Sedir(1) 5 3,688 0,486
TOK (%C)
KSG(2) 5 4,024 0,289 0,567
0,566
(N.S)
Meşe(3) 5 3,252 0,207
Sedir(1) 5 1,158 0,028
Hacim ağırlığı
KSG(2) 5 1,137 0,023
0,811
(N.S)
3
(gr/cm )
0,319
Meşe(3) 5 1,142 0,070
Sedir(1) 5 2,889 0,319
TOK (%C)
KSG(2) 5 3,578 0,383 2,152
0,069
(N.S)
Meşe(3) 5 2,668 0,163
*:0.05 yanılma olasılığı ile önemli, NS: %5 yanılma olasılığı ile önemsiz, N: Örnek sayısı; X: Ortalama; Sx: Standart hata, TOK: Toprak organik karbonu.

Tablo 3. Ölü Örtü Kütlesi ve Toprak Hacim Ağırlığı ve Organik Karbon İçeriği Değerlerinin Farklı
Ağaç Türlerine Göre Değişiminin Korelasyon Analizi
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Tablo 4. Ölü Örtü Karbon İçeriği ve Toprak Hacim Ağırlığı, Organik Karbon İçeriği Değerlerinin Farklı
Ağaç Türlerine Göre Değişiminin Korelasyon Analizi
Bileşenler

Yaprak Kozalak

Ölü HacimAğırlığı HacimAğırlığı
Örtü
0-10cm
10-20cm
,967**
-,151
-,080
,950**
-,151
-,271
-,136
-,140
1

TOK
0-10cm
,009
-,110
-,006

Ölü
Örtü
,330**
,869**
1

TOK
0-10cm
-,172
-,013
-,125

TOK
10-20cm
-,113
-,268
-0,147

,793**
Yaprak (%C)
1
Kozalak (%C)
1
Ölü Örtü (%C)
Hacim Ağırlığı
,615**
-,317
-,221
(gr/cm³) 01
10cm
Hacim Ağırlığı
-,400*
-,229
(gr/cm³) 101
20cm
TOK (%C) 0,857**
1
10cm
TOK (%C) 101
20cm
**Korelasyon 0,01 (α<0,01) önem düzeyinde önemlidir. *Korelasyon 0,05 (P<0,05) önem düzeyinde
önemlidir.
Bileşenler

Yaprak Kozalak

HacimAğırlığı HacimAğırlığı
0-10cm
10-20cm
,048
,146
-,090
-,086
-,100
-,147

TOK
10-20cm
-,141
-,292
-,343*

1
-,212
Yaprak (t/ha)
1
Kozalak (t/ha)
Ölü Örtü (t/ha)
Hacim Ağırlığı
1
,615**
-,317
-,221
(gr/cm³) 010cm
Hacim Ağırlığı
1
-,400*
-,229
(gr/cm³) 1020cm
TOK (%C) 01
,857**
10cm
TOK (%C) 101
20cm
**Korelasyon 0,01 (α<0,01) önem düzeyinde önemlidir. *Korelasyon 0,05 (P<0,05) önem düzeyinde
önemlidir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma sonucunda elde edilen değerlere göre, Karaçam/Sedir/Göknar meşceresi ölü örtü kütlesi
bakımından en yüksek değeri alırken en düşük değeri ise Sedir meşceresi almıştır. Ölü örtü karbon
içeriği bakımından Karaçam/Sedir/Göknar meşceresi en yüksek değeri alırken en düşük değeri ise Meşe
meşceresi almıştır. Ağaç türlerine göre 0-10 cm ve 10-20 cm derinliğindeki toprakların ortalama
organik karbon içeriği en yüksek değeri Karaçam/Sedir/Göknar karışık meşcere topraklarında tespit
edilmiştir.
Karmaşık iklim yapısıyla ve küresel ısınmayla birlikte oluşabilecek bir iklim değişikliğinden en fazla
etkilenecek ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Üç tarafından denizlerle çevrili olması, sahip olduğu
topografik ve orografik özellikler sebebiyle Türkiye’deki farklı bölgeler iklim değişikliğinden farklı
şekillerde etkilenecektir (Öztürk, 2002). Bu yüzden Ülkemizdeki orman ekosistemlerinde saf ve karışık
meşcereleri oluşturan ağaç türlerine ait karbon içeriklerinin ve karbon depolama kapasitelerinin
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belirlenmesi, karbon depolama kapasitesindeki değişimlerinin zamansal olarak nasıl değişim gösterdiği,
ormanlara silvikültürel müdahalelerin yapılmasıyla ölü organik madde ve farklı orman ağaçları altında
oluşan toprakların karbon depolama kapasitesini nasıl etkilediğini en hızlı biçimde ortaya koymak bu
konuda büyük önem taşımaktadır.
Yapılan bu çalışmayla günümüze kadar Türkiye’ de orman ekosistemlerinin sahip olduğu ölü havuz
kütlesini tahmin etmeye yönelik önceden yapılmış olan araştırmaların değerlendirmesinin yapılarak ölü
organik madde bileşeni olan ölü örtü kütlesi ve toprak organik karbonu hakkında ki eksikliklerin ortaya
konulması ve bundan sonra yapılacak araştırmalar için önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.
Topraklar, atmosferdeki karbondan iki katından fazla ihtiva ettiğinden, topraklardaki karbon kaybı;
atmosferdeki CO2 yoğunluğuna önemli bir etkisi olabilmektedir (Smith, 2008). Bu nedenle; korunan
alanlar içerisindeki açıklık ve bozuk alanların ağaçlandırılması, tıraşlama kesiminin yapılmaması,
karışık meşcerelerin kurulması, ormanlık alanlarda silvikültürel müdahalelerin zamanında ve yeterince
yapılarak artım performanslarının yükseltilmesi, toprak erozyonunun engellenmesi, özellikle eğimi ve
rakımı yüksek arazi üzerinde bulunan orman alanlarının korunan alan statüsüne alınması, kaçak kesim
ve otlatmanın engellenmesiyle depo edilen karbon miktarında ve oksijen üretiminde önemli artışlar
sağlayacaktır.
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ÖZET
Atmosferde biriken sera gazlarının en hissedilir etkisi iklimdeki değişimler ve sıcaklık artışıdır. Küresel
ısınmanın nedeni olarak endüstrileşme ve arazi kullanım değişiklikleri sonucu atmosfere salınan CO 2
miktarının artış göstermesi sayılmaktadır. Atmosferdeki CO2’nin emildiği karasal ekosistemler içinde
en önemli yutak alanlar orman ekosistemleridir. Bu nedenle orman ekosistemlerinin küresel ısınma
üzerindeki etkileri, karbon birikimi araştırmaları ile ortaya konmaktadır. Karbon döngüsü, karbonun
dört büyük yutağı olan atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyosfer arasında düzenli bir şekilde yer
değiştirme olayıdır. Ormanların karbon stokları ile karbon depolama kapasitelerinin belirlenmesindeki
ana verileri biyokütle çalışmaları oluşturmaktadır. Ölü ağaçlar, doğal ormanların yaşam evrelerinin
gidişatında yani ormanların stabilite ve dengesi açısından önemli rol almaktadır. Orman
ekosistemlerinin sahip olduğu ölü odun biyokütle ve karbon miktarını doğru bir şekilde belirlemede bazı
belirsizlikler mevcuttur. Yapılan bu araştırmada benzer koşullarda doğal yayılış gösteren saf Kızılçam
(Pinus brutia Ten.), Karaçam (Pinus nigra Arnold) ve Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) ölü odun ve
ölü dal bileşenlerinin karbon depolama kapasitelerinin (tC/ha) farklı ağaç türlerine göre değişimi
belirlenmiştir. Araştırma Türkiye’nin Kahramanmaraş ili Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanı
sınırları içinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örnekleme yöntemi ile her meşcere tipinden 5
örnekleme alanı olmak üzere 400 m2 büyüklüğünde toplam 15 adet örnek alan belirlenmiştir. Ölü ağaç
gövdelerinden yaklaşık 5 cm kalınlığında kesitler alınmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; ağaç
türlerine göre araştırma alanındaki ortalama ölü odun karbon depolama kapasitesi değerleri Kızılçam,
Karaçam, Göknar meşcerelerinde sırasıyla; 23,956 tC/ha; 5,038 tC/ha ve 21,756 tC/ha olarak
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; ağaç türlerine göre araştırma alanındaki ortalama ölü dal
karbon depolama kapasitesi değerleri Kızılçam, Karaçam, Göknar meşcerelerinde sırasıyla; 2,214 tC/ha;
3,250 tC/ha ve 6,265 tC/ha olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçları karbon odaklı çalışmalarda
araştırmaya konu olan ağaç türlerinin daha etkin değerlendirilmesine yardımcı olması bakımından
önemlidir. Bu çalışmanın ülkemizde özellikle ölü odunun sınıflandırılarak (dikili ve yatık kuru ağaç, dip
kütük) farklı ağaç türlerine göre incelenmesi bakımından karbon odaklı yapılacak çalışmalara bazı
referans değerler sunması açısından önemli olduğu ortaya koyulmuştur.
Anahtar kelimeler: Ölü odun, ölü dal, karbon depolama kapasitesi.

ABSTRACT
The most noticeable effect of greenhouse gases accumulating in the atmosphere is changes in climate
and temperature increase. The increase in the amount of CO2 released into the atmosphere as a result of
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industrialization and land use changes is considered as the cause of global warming. Among the
terrestrial ecosystems where CO2 in the atmosphere is absorbed, the most important sink areas are forest
ecosystems. For this reason, the effects of forest ecosystems on global warming are revealed by carbon
accumulation studies. The carbon cycle is a regular shift of carbon between the four major sinks of the
atmosphere, the hydrosphere, the lithosphere and the biosphere. Biomass studies constitute the main
data in determining the carbon stocks and carbon storage capacities of forests. Dead trees play an
important role in the course of the life stages of natural forests, that is, in terms of the stability and
balance of the forests. There are some uncertainties in accurately determining the amount of deadwood
biomass and carbon in forest ecosystems. In this study, the carbon storage capacities (tC/ha) of dead
wood and dead branch components of pure Red Pine (Pinus brutia Ten.), Black Pine (Pinus nigra
Arnold) and Taurus Fir (Abies cilicica Carr.) growing naturally under similar conditions were
determined according to different tree species change has been determined. The research was carried
out within the borders of Başkonuş Research and Application Forest in Kahramanmaraş province of
Turkey. In the research, a total of 15 sample areas of 400 m2 were determined, with 5 sampling areas
from each stand type, by sampling method. Sections of approximately 5 cm thick were taken from dead
tree trunks. As a result of the studies carried out; according to the tree species, the average dead wood
carbon storage capacity values in the research area are respectively in Red Pine, Black Pine and Fir
stands; 23,956 tC/ha; 5,038 tC/ha and 21,756 tC/ha. According to the results obtained; the average dead
branch carbon storage capacity values in the study area according to tree species, in Red Pine, Black
Pine and Fir stands, respectively; it was determined as 2,214 tC/ha; 3,250 tC/ha and 6,265 tC/ha. The
results of the research are important in terms of helping the tree species that are the subject of the
research to be evaluated more effectively in carbon-focused studies. It has been revealed that this study
is important in terms of presenting some reference values for carbon-oriented studies in our country,
especially in terms of classifying dead wood (standing and lying dry tree, bottom log) according to
different tree species.
Keywords: Dead wood, dead branch, carbon storage capacities.
GİRİŞ
Atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun değişiminde yeryüzünde bulunan karbon yutak alanları
önemli rol oynamaktadırlar. Karbon yutak alanlarına en iyi örnek ise karasal ekosistemler üzerindeki
orman alanlarıdır (IPCC, 2000). İklim değişikliği ile mücadele yöntemlerinde, orman alanları önemli
görevler üstlenmeleri bakımından önemli bir yere sahiptirler. Ormanlar, diğer ekosistemlerle
kıyaslandığında hem daha fazla CO2 emilimi sağlamaları ve hem de bağladıkları karbonu çok uzun süre
biyokütlelerinde tutabilmeleri nedeniyle, karbon depolamada en etkili araç olarak görülmektedir (Çevre
ve Orman Bakanlığı, 2009). Orman alanlarında ki karbon odaklı çalışmalarda ölü organik materyal
karbon depolama kapasitesini saptamaya yönelik çalışmalarda fotosentez aracılığıyla meydana gelen
bitkisel kütle miktarları tespit edilerek sonrasında mevcut kütle içinde depolanan karbon miktarı
belirlenmektedir. Ormanlarda depolanan karbon miktarı ölü organik materyal kütlesinin farklı ağaç
türlerine göre dağılımına ve bu bileşenlerin fırın kurusu ağırlıkları ele alınarak hesaplanmaktadır. Orman
ekosistemlerindeki karbon havuzlarında; meşcere biyokütlesinde biriken karbon içeriği, ölü organik
madde bileşenlerinden ölü örtü, ölü odun, ölü dal (ince ve kalın çaplı ölü odun) ve orman toprağında
biriken organik karbon birikiminin hesaplanması önemli bir unsur olarak ele alınmaktadır. Literatür baz
alındığında özellikle ulusal ölçekli karbon odaklı yapılmış çalışmalarda ölü odunların kendi içerisinde
sınıflandırmaya tabi tutularak (dikili ve yatık ölü odun, dip kütük) karbon içeriklerinin belirlenmesine
yönelik eksikler mevcuttur ve ölü odunda depolanan karbon miktarının ayrıntılı olarak belirlenmesi
adına çok az sayıda çalışma yapılmıştır. Çalışmanın ana materyalini oluşturan ölü odun bileşenlerinden
olan dikili kuru, yatık kuru ağaçlar ve dip kütükler orman ekosistemlerindeki karbon stoklarının
belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır. Kalın çaplı ölü ağaçlar, barındırdıkları zengin strüktürlü yaşam
alanlarından dolayı çok çeşitli ve özel ölü ağaç faunasına sahip iken ince ölü ağaçların ise, çoğunlukla
ince dallardan oluşmaları nedeniyle ekolojik ve biyolojik işlevleri kalın çaplı ölü ağaçlara göre daha
düşüktür (Lipan ve ark., 2008). Ölü ağaçlar da “ayakta kuru” (dik durumlu ölü ağaç) ve “yatık ölü ağaç”
(toprak üzerine devrilmiş ölü ağaç) kendi içerisinde iki alt gruba ayrılmaktadır (Von Oheimb ve ark.,
2005). Kalın çaplı ölü ağaç için minimum çap olarak ≥10 cm pratikte ve bilimsel çalışmalarda
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kullanılmaktadır (Swanson ve ark., 1976; Ranius ve ark., 2003). Ölü ağaç işletmecilik faaliyetleri
neticesinde meşçerede kalan ölü ağaçlardan (çapı 10 cm’nin altındaki dallar vb.) ekolojik olarak çok
daha değerli görülmektedir. Ölü ağacın miktarı ve oranı çok değişken olmakla birlikte yetişme ortamı,
odun kalitesi ve ormanın gelişim süreçlerine bağlı olarak değişim göstermektedir (Koch, 1998).
Leibundgut (1978) tarafından devrilmiş yatık olarak bulunan ölü ağaç miktarı dikili kuru ağaçların
%20’si olarak belirtilmiştir. Ancak ormandaki ölü ağaç miktarları; antropojen etkiler olan insan
aktiviteleri, orman işletme faaliyetleri, ormanın tekstür/strüktür özellikleri, iklimsel ve doğal süreçlerden
etkilenmektedir. Bu nedenle bu unsurlar ormanların işletme şekilleriyle birlikte değerlendirilmeye
alınmalıdır (Fridman ve Walheim, 2000).
Bu çalışmada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde yer alan Kahramanmaraş Başkonuş Araştırma ve
Uygulama Ormanı’nda yayılış gösteren saf meşcerelerin ölü odun ve ölü dal karbon depolama kapasite
değerlerinin farklı ağaç türlerine göre değişimi ortaya koyulmuş ve bu değerler arasındaki farklılıkların
istatistiki olarak önemli olup olmadığı tespit edilmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma Alanının Genel Tanıtımı
Araştırma alanını oluşturan Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanı Türkiye’nin Doğu Akdeniz
Bölgesinde yer almakta olup Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Kahramanmaraş Orman
İşletme Müdürlüğü, Başkonuş Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer almaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Araştırma Alanının Türkiye Haritasındaki Konumu (URL-1) ve Örnekleme Alanları
Andırın ilçesinin ortalama sıcaklık değeri 12.6°C‘dir. Yıllık ortalama yağış ise Andırın ’da 1427
mm’dir. Bu değerler incelendiğinde yıllık ortalama yağış değerlerinin Andırın ‘da yüksek olduğu
görülmektedir. Andırın en fazla kış mevsiminde yağış almaktadır ve yıllık yağışın % 40 ‘ı kış
mevsiminde olup, mevsimlere göre çoktan aza sıralandığında kış, ilkbahar, sonbahar ve yaz mevsimi
takip eder. En az yağış 14.9 mm ile Ağustos ayında meydana gelir (Öztürk, 2008). Andırın‘ da yağışın
aylara ve mevsimlere göre dağılımının farklılık arz etmesi; sahada etkili olan Akdeniz iklimi yağış
rejimi, sahanın yükseltisi ve bakı şartlarından kaynaklanır (Gürbüz ve ark., 2003). Araştırma alanının
jeolojisi ve jeomorfolojik yapısını Andırın kireç taşı ve Karataş formasyonu oluşturmaktadır. Çalışma
alanındaki başlıca ağaç türleri; Kızılçam (Pinus brutia), Karaçam (Pinus nigra), Toros Göknarı (Abies
cilicica), Toros Sediri (Cedrus libani), Kermes Meşesi (Quercus coccifera), Ardıç (Juniperus), ve Kayın
(Fagus orientalis) dır.
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Yöntem
Çalışma alanında örnek alan sayısı tespit edilerek meşcerelerin her katmanında 5’er adet dairesel
örnekleme alanı alınmış ve 3 tekrarlı olacak şekilde toplamda örnek alan sayısı 15 olmuştur. Başkonuş
Orman İşletme Şefliği içinde yer alan 3 farklı meşcere türünden oluşan örnekleme alanları saf Kızılçam
(Pinus brutia Ten.), Karaçam (Pinus nigra Arnold) ve Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.) türlerinin
baskın olduğu meşcerelerde belirlenen örnek alanların büyüklüğü literatürde baz alınarak 400 m2 olarak
belirlenmiştir. Karbon odaklı çalışmalarda ölçüm kolaylığı sağlamasından dolayı örnek alan şekli
dairesel olarak belirlenmiştir. Çalışma alanında ki örnek alanlar birbirinden en az 100 metre aralıklı
olacak şekilde belirlenmiştir. Örnek alan şekli olan daire içinde 25 ‘er metrelik 4 ana pusula yönünde
iplerle transekt hat oluşturulmuştur ve örnek alan yarıçapı ise 11.28 m olarak belirlenmiştir. 11.28 m
yarıçaplı daire içinde kalan tüm dikili kuru ağaçların göğüs yüzeyindeki çap ve boy ölçümleri
yapılmıştır. Transekte değen yatık kuru ağaçlarda da hacim parametresi olan çap/boy ölçümleri
yapılarak kaydedilmiştir. Aynı zamanda daire içinde kalan dip kütüklerde de ağaçların çap ve boy
ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Çalışma alanında örnek alanlar içinde yer alan 10 cm çapından büyük
olan tüm ölü odun kısımları (dikili, yatık ölü ağaç ve dip kütük) ölçüme tabi tutulmuştur. Ölü odunlarda
çürüme başladığından ve bu durumunda karbon içerik değerlerini etkileyeceğinden ötürü ölü odunların
gövdelerinden balta yardımıyla yumru büyüklüğünde gövde kesitleri alınmıştır. Alınan gövde kesitleri
yaş ve fırın kurusu ağırlıklarının belirlenmesi ve sonrasında öğütülerek % karbon içerik değerlerinin
belirlenmesi için laboratuvara getirilmiştir. Çalışma alanında ki örnek noktalardan dört ana yönde ana
merkeze 11.28 m uzaklıkta ölü dal örneklemesi için 3 adet rastgele seçilen örnek alanlarda 1×1 m
büyüklüğünde kuadrat ile ölçümler yapılmıştır. Kuadrat içerisine giren ölü odundan küçük boyutlu (10
cm çap) tüm ölü dallar toplanarak laboratuvar ortamına getirilmiştir.
Bu çalışmada 10 cm ve daha kalın çaplı ölü odunlar ölü odunsu materyal olarak ele alınmıştır. Örnek
alanlarda ki transekt hat içinde kalan sınırların hepsinde yatık kuru gövde bulunmamaktadır. Ölü dal
için alt çap sınırı ise 4,5 cm olarak belirlenmiştir. Ölü dallar; ince çaplı ölü dal ( dçap <4,5 cm) ve kalın
çaplı ölü dal ( dçap ≥4,5 cm) olarak sınıflandırılmış ve hassas tartı ile toplam ağırlıkları ölçülmüştür.
Numunelerin her birinden 50 gr olacak şekilde ayrılan ölü dallar kese kağıtlarına koyularak üzerlerine
ait oldukları ağaç türü ve örnek numaraları yazılmıştır. 80 ˚C’de 48 saat fırında değişmez ağırlığa
gelinceye kadar kurutularak fırın kurusu ağırlıkları belirlenmiştir. Sonrasında ölü odunlardan alınan
gövde kesitleri fırına konularak (80°C’de 48 saat) fırın kurusu ağırlıkları bulunmuştur. Bileşenlerin
elementel analiz cihazında karbon miktarlarının belirlenebilmesi için fırın kurusu haline getirilmiş tüm
ölü odun gövde kesitleri ve ölü dal örnekleri öğütme cihazında öğütülmüştür. Öğütme işlemleri
tamamlandıktan sonra her biri 20 gramlık poşetlerde olacak şekilde numuneler numaralandırılıp
elementel analiz cihazında karbon analizi için hazır hale getirilmiştir. Sonrasında ELTRA CS-580
Marka Elemental Analiz Cihazı ile karbon analiz işlemleri yapılmıştır. Farklı ağaç türlerine ait ölü odun
gövde kesitlerinin yoğunluk değerlerinin farklı olmasından dolayı gövde özkütleleri (yoğunlukları)
belirlenmiştir. Her örnek alandaki meşcere hacminin bulunması için yapılan ölçümlerde dikili kuru,
yatık kuru ağaçlara ve dip kütüklere ait hacim elemanları olan çapları ve ağaç boyu değerleri
kullanılmıştır. Bu çalışmada çap ve boy verileri ile ağaç türüne göre hacim (m3) hesaplanmıştır. Örnek
alanlardaki yatık kuru ağaçlarda yapılan gövde analizi değerleri Huber (orta yüzey) formülü ile
hacimlendirilmiştir. Dikili kuru ağaçlarda ve dip kütük hacminin belirlenmesinde silindir hacim
denklemi kullanılarak hesaplama yapılmıştır. Çalışmada ölü odun ve ölü dal karbon miktarının
belirlenebilmesi için öncelikle örneklerin kuru ağırlıkları ait oldukları ölü odun ve ölü dal hacmi ile
ilişkiye getirilerek her ölü odunsu materyalin kütlesi bulunmuştur. Karbon analizlerinin yapıldığı
cihazda sonuçlar yüzde (%) şeklinde elde edildiğinden öğelerin fırın kurusu ağırlıkları içerdikleri karbon
yüzdeleriyle ilişkiye getirilerek depoladıkları karbon miktarı bulunmuştur. Sonra öğenin örneklendiği
alan ile ilişkiye getirilerek hektardaki ölü odun ve ölü dal kütlesi (t/ha) elde edilmiştir. Daha sonra bu
değerler 1 ha alan için yeniden hesaplanmıştır. Hektara dönüştürülerek karbon depolanması tonC/ha
birimine çevrilmiştir.
Arazi ve laboratuvarda yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen ölü odun ve ölü dal değişkenlerine ait
veriler için SPSS 22.0 programından yararlanılarak istatistiki yöntemlerle değerlendirmeler yapılmıştır.
Faklı ağaç türlerine göre ölü odunsu materyalin bir farklılık gösterip göstermediği basit varyans (Anova
testi) analizi ile belirlenmiştir. Aynı zamanda ortalamaların karşılaştırılmasında Duncan Testi ile analiz
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yapılmıştır. Farklı ağaç türleri ve ölü odun özellikleri arasındaki ilişkilerin tespit edilmesinde ise
Korelasyon analizinden yararlanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Dikili Kuru Ağaç Karbon Depolama Kapasitesi
Araştırma alanının ortalama dikili kuru ağaç karbon depolama kapasite değerleri; Kızılçam
meşceresinde 2,154 tC/ha; Karaçam meşceresinde 4,440 tC/ha ve Göknar meşceresinde 2,165 tC/ha
olarak belirlenmiştir (Şekil 2). Varyans analizi sonucunda dikili kuru karbon depolama kapasitesi
bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05)
(Tablo 1). Korelasyon analizi sonucuna göre; dikili kuru ağaç karbon depolama kapasitesi değerleri ile
yatık kuru ağaç karbon depolama kapasitesi (r = 0,634**) ve ölü odun karbon depolama kapasitesi (r =
0,313*) arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).

Şekil 2. Araştırma Alanı Dikili Kuru Ağaç Karbon Depolama Kapasitesi Değerlerinin Farklı Ağaç
Türlerine Göre Değişimi
Karaçamlarda lignin oranı yüksek olduğu için karbon oranının da yüksek olması olasıdır. Ormanların
karbon depolama kapasitesi üzerinde hacim parametresi olan ağaçların çap ve boy değerleri, birim
alandaki sayılarının ve yetişme ortamı özelliklerinin de büyük bir etkisinin olduğu ifade edilmiştir.
Çünkü vejetasyon dönemi iklimin daha soğuk olduğu bölgelerde daha kısa olmaktadır. Bunun
sonucunda ağaç bileşenlerinin karbon depolama süreçleri daha geç olmaktadır. Aynı şekilde, kuru
yetişme ortamlarında ormanlar yavaş gelişirken, nemli yetişme ortamlarında belirli bir kütleye, kuru
yetişme ortamlarından daha kısa sürede sahip olmaktadırlar. Bunun nedeni kuru yetişme ortamlarında
ormanların yavaş gelişim göstermeleridir. Orman ağaçlarında depolanan karbon stokunda, ağaçların çap
ve boyları ile sayılarının da etkili olduğu belirlenmiştir (Çömez, 2010). Jia ve Akiyama (2005) tarafından
serin iklime sahip yapraklı tür meşcerelerinde karbon miktarını belirlemek için amacıyla yapılan
araştırma sonucuna göre, ölü ağaçlarda 5,3 tC/ha, dikili kuru ağaçların köklerinde 1,8 tC/ha karbon
depolandığı belirtilmiştir. Çalışmamızda elde edilen dikili kuru karbon depolama miktarları Jia ve
Akiyama (2005) tarafından bulunan verilerden daha düşüktür. Ölü odunların kütle hesaplamalarının
farklı metotlarla hesaplanması, karbon konsantrasyonlarının tespitinde farklı analizlerin yapılması,
hektardaki ağaç sayısı, hacim parametresi olan çap ve boy değerleri, iklim özellikleri gibi çeşitli
parametreler çalışmalarda bulunan karbon stoklarının farklı değer aralıklarında olmasına neden
olabilmektedir.
Yatık Kuru Ağaç Karbon Depolama Kapasitesi
Araştırma alanının ortalama yatık kuru ağaç karbon depolama kapasite değerleri; Kızılçam
meşceresinde 34,310 tC/ha; Karaçam meşceresinde 4,953 tC/ha ve Göknar meşceresinde 34,484 tC/ha

FULL TEXTS BOOK

283

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

olarak belirlenmiştir (Şekil 3). Varyans analizi sonuçlarına göre (%5 önem düzeyinde) yatık kuru ağaç
karbon depolama miktarı bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir (p<0,05). Duncan testi sonuçlarına göre ortalama yatık kuru ağaç karbon depolama kapasitesi
bakımından; Kızılçam ile Karaçam meşcereleri arasında; Karaçam ile Göknar meşcereleri arasında
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (Tablo 1). Korelasyon analizi sonucuna göre; yatık
kuru ağaç karbon depolama kapasitesi değerleri ile ölü odun karbon depolama kapasitesi (r = 0,997 **)
arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).

Şekil 3. Araştırma Alanı Yatık Kuru Ağaç Karbon Depolama Kapasitesi Değerlerinin Farklı Ağaç
Türlerine Göre Değişimi
Çalışma sonucuna göre; ölü odun bileşeni olan yatık kuru ağaç karbon depolama miktarı 4,953 tC/ha
(Karaçam) ile 34,484 tC/ha (Göknar) arasında bulunmuştur. Karaçam meşceresindeki yatık kuru ağaç
karbon depolama miktarı diğer meşcere tiplerine nazaran daha düşük bulunmuştur. Bu durumda farklı
ağaç türlerinin yatık kuru ağaç karbon depolama miktarı üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Karaçam ağaç türünün karbon içeriği yüksek olmasına rağmen yatık ölü odun karbon depolama
miktarının diğer türlerden düşük bulunmasının nedeni karaçam meşcerelerinde yatık ölü odun kütlesinin
diğer ağaç türlerine göre daha az kütle miktarına (t/ha) sahip olmasından ve kütle hesaplanmasındaki
yöntem farkından dolayı olabilir. Çalışma sonuçlarına göre farklı ağaç türlerine göre elde edilen ölü örtü
kütle değerlerinin farklı olması Çömez (2010)’ e göre aynı oranda ağaç servetine sahip olan ağaç
türlerinde bile karbon depolama miktarının farklı olabileceği belirtilmiştir. Ağaç bileşenlerinin kimyasal
bileşimlerinin farklı olması, ağaç türlerinin farklı hacim değerlerine sahip olması ve yetişme ortamı
koşullarının farklı olmasından ileri gelmektedir.
Dip Kütük Karbon Depolama Kapasitesi
Araştırma alanının ortalama dip kütük karbon depolama kapasite değerleri; Kızılçam meşceresinde
0,066 tC/ha, Karaçam meşceresinde 0,371 tC/ha ve Göknar meşceresinde 0,393 tC/ha olarak
belirlenmiştir (Şekil 4). Varyans analizi sonucuna göre dip kütük karbon depolama kapasitesi
bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05)
(Tablo 1).
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Şekil 4. Araştırma Alanı Dip Kütük Karbon Depolama Kapasitesi Değerlerinin Farklı Ağaç Türlerine
Göre Değişimi
Çalışma sonucuna göre; ölü odun bileşeni olan dip kütük karbon depolama miktarı 0,066 tC/ha
(Kızılçam) ile 0,393 tC/ha (Göknar) arasında bulunmuştur. Kızılçam meşceresinde ki dip kütük karbon
depolama miktarının diğer meşcere tiplerine nazaran daha düşük bulunmasının nedeni diğer ağaç
türlerine göre dip kütük kütle miktarının da az olmasından ileri gelmektedir. Bu durumda farklı ağaç
türlerinin dip kütük karbon depolama miktarı üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Çömez (2010)’e göre
de ağaçların çapları ve boylarının artmasıyla buna bağlı olarak ağaçlarda depolanan karbon miktarının
da artacağı ve meşcerelere uygulanan silvikültürel müdahalelerle ağaçların ormandan çıkarılması
sonucunda, meşcere kapalılığının azalmasıyla ağaç kütle miktarının azalması buna bağlı olarak da
karbon depolama miktarının azalmasına neden olduğu belirtilmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak çeşitli
araştırmalarda karbon stok değerleri birbirinden farklılık gösterebilmektedir.
Ölü Odun Karbon Depolama Kapasitesi
Araştırma alanının ortalama ölü odun karbon depolama kapasite değerleri Kızılçam meşceresinde
23,956 tC/ha; Karaçam meşceresinde 5,038 tC/ha ve Göknar meşceresinde 21,756 tC/ha olarak
belirlenmiştir. Toplam ölü odun ortalama karbon depolama miktarı ağaç türlerine göre ortalama
değerleri 5,038 tC/ha (Karaçam) ile 23,956 tC/ha (Kızılçam) arasında bulunmuştur (Şekil 5). Varyans
analizi sonuçlarına göre (%5 önem düzeyinde) ölü odun karbon depolama kapasitesi bakımından ağaç
türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Duncan testi
sonuçlarına göre ortalama ölü odun karbon depolama kapasitesi bakımından; Kızılçam ile Karaçam
meşcereleri arasında; Karaçam ile Göknar meşcereleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık
tespit edilmiştir (Tablo 1). Korelasyon analizi sonucuna göre; ölü odun karbon depolama kapasitesi
değerleri ile ölü dal karbon depolama kapasitesi (r = 0,248*) arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu
belirlenmiştir (Tablo 2).
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Şekil 5. Araştırma Alanı Ölü Odun Karbon Depolama Kapasitesi Değerlerinin Farklı Ağaç Türlerine
Göre Değişimi
Çıkan sonuçlara göre; farklı ağaç türlerinin ölü odun karbon depolama miktarı üzerinde etkili olduğu
söylenebilir. Cornwell ve ark. (2009) tarafından baskın tür olan Göknarın yaprak döken türlerden
kimyasal olarak farklı olduğu belirtilmiştir. Bunun nedeni olarak yaprak döken türlerin daha yüksek
karbonhidrat ve daha düşük lignin içeriği ile mantar aktivitesine daha hassas olmasından ileri geldiği
ileri sürülmüştür. Türkiye’de kalın çaplı Karaçam meşcerelerinde (ortalama çapı 45,6 cm olan ve ağaç
sayısı 300 adet/ha) ağaçlarda 137 t/ha karbon depolandığı bildirilmektedir (Evrendilek ve ark., 2006).
Bu çalışmada Karaçam toplam ölü odun için bulunan kütle miktarının az ve karbon oranının yüksek
olmasının sonucunda karaçam meşcerelerinde karbon depolama miktarının Evrendilek ve ark. (2006)’
nın bulgularından daha düşük bulunmasının nedeni; karaçam meşcerelerinin kütle hesaplanmasındaki
yöntem farkından ve birim alanda bulunan fert sayısının daha az veya daha çok olmasından
kaynaklanabilmektedir. Çünkü örnek alanların tümünde transekt hatta değen yatık ölü gövdeler
bulunmamaktadır. Her ağaç türünün genetik özellikleri farklı olduğu gibi aynı zamanda aynı ağaç türleri
içinde farklı varyete ve formlar bulunmaktadır. Bu durum aynı ağaç türlerinin karbon depolama
miktarlarının kendi içlerinde bile değişim gösterebildiğinin nedeni olarak sayılabilir. Çalışma alanları
düzenli işletmeciliğin yapıldığı ormanlar olduğu için ölü odun bileşeni olan dikili kuru ve yatık kuru
gövdeler alanlardan çıkarılmakta ve bu nedenle çok fazla miktarda ölü odun bulunmamaktadır. Ayrıca
meşcerelere uygulanan silvikültürel müdahale şekilleri ve şiddeti de karbon depolama miktarlarına
üzerine etki etmektedir. Durkaya ve ark. (2016) Bartın Kent ormanında yaptıkları çalışmada kent
ormanında ölü odunda tutulan karbon miktarını 1,15 ton/ha olarak tespit etmişlerdir. Biyocoğrafik bölge
faktörünün ölü odun karbon stokları ile ilişkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu tez çalışmasında farklı
ağaç türlerlerine göre elde edilen ölü odun karbon stoklarında belirlenen farklılıkların ormanın
gelişmesinden ve geçmişte yapılan silvikültürel müdahalelerden kaynaklandığı sonucuna ulaşılabilir.
İnce Çaplı Ölü Dal Karbon Depolama Kapasitesi
Araştırma alanının ortalama ince çaplı ölü dal karbon depolama kapasite değerleri Kızılçam
meşceresinde 1,526 tC/ha; Karaçam meşceresinde 2,482 tC/ha ve Göknar meşceresinde 4,671 tC/ha
olarak belirlenmiştir (Şekil 6). Varyans analizi sonuçlarına göre (%5 önem düzeyinde) ince çaplı ölü dal
karbon depolama miktarı bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir (p<0,05). Duncan testi sonuçlarına göre ortalama ince çaplı ölü dal karbon depolama
kapasitesi bakımından Kızılçam ile Karaçam, Kızılçam ile Göknar meşcereleri arasında istatiksel olarak
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (Tablo 1). Korelasyon analizi sonucuna göre; ince çaplı ölü dal
karbon depolama kapasitesi değerleri ile ölü dal karbon depolama kapasitesi (r = 0,910**) arasında
pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).
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Şekil 6. Araştırma Alanı İnce Çaplı Ölü Dal Karbon Depolama Kapasitesi Değerlerinin Farklı Ağaç
Türlerine Göre Değişimi
Çalışma sonucunda bulunan ince çaplı ölü dal karbon depolama miktarları ağaç türlerine göre; 1,526
tC/ha (Kızılçam) ile 4,671 tC/ha (Göknar) arasında değişim göstermiştir. Ağaç türlerine göre karbon
depolama miktarı bakımından en yüksek değeri Göknar meşceresi almıştır. Tolunay ve ark. (2017)
tarafından Sahil çamı örnek alanlarında ince odunsu materyal miktarlarının belirlendiği çalışmada, ince
odunsu materyallarda a gelişim çağında 1,44 tC/ha karbon bulunduğu ve bu değerin cd meşcerelerinde
2,32 tC/ha’a kadar yükseldiği tespit edilmiştir. Zhu ve ark. (2017) tarafından Çin ormanlarında karbon
stokunu belirlemeye yönelik yapılan araştırma sonucunda, ibreli türlerde ki ince çaplı ölü odun
materyalinin karbon stoku 0,12 ± 0,06 MgC/ha olarak tespit edilmiştir.
Kalın Çaplı Ölü Dal Karbon Depolama Kapasitesi
Araştırma alanının ortalama kalın çaplı ölü dal karbon depolama kapasite değerleri; Kızılçam
meşceresinde 2,064 tC/ha; Karaçam meşceresinde 1,647 tC/ha ve Göknar meşceresinde 2,657 tC/ha
olarak belirlenmiştir (Şekil 7). Varyans analizi sonuçlarına göre (%5 önem düzeyinde) kalın çaplı ölü
dal karbon depolama miktarı bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
tespit edilmiştir (p<0,05). Duncan testi sonuçlarına göre ortalama kalın çaplı ölü dal karbon depolama
miktarı bakımından Karaçam ile Göknar meşcereleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir (Tablo 1). Korelasyon analizi sonucuna göre; kalın çaplı ölü dal karbon depolama kapasitesi
değerleri ile ölü dal karbon depolama kapasitesi (r = 0,609**) arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu
belirlenmiştir (Tablo 2).

Şekil 7. Araştırma Alanı Kalın Çaplı Ölü Dal Karbon Depolama Kapasitesi Değerlerinin Farklı Ağaç
Türlerine Göre Değişimi
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Çalışma sonucunda bulunan kalın çaplı ölü dal karbon depolama miktarları ağaç türlerine göre; 1,647
tC/ha (Karaçam) ile 2,657 tC/ha (Göknar) arasında değişim göstermiştir. Ağaç türlerine göre karbon
depolama miktarı bakımından en yüksek değeri Göknar meşceresi almıştır. Zhu ve ark. (2017)
tarafından Çin ormanlarında karbon stokunu belirlemeye yönelik yapılan araştırma sonucunda; ibreli
türlerde kalın çaplı ölü odun materyalinin karbon yoğunluğu 1,9 ± 1,3 MgC/ha olarak tespit edilmiştir.
Ölü Dal Karbon Depolama Kapasitesi
Araştırma alanının ortalama ölü dal karbon depolama kapasitesi değerleri; Kızılçam meşceresinde 2,214
tC/ha, Karaçam meşceresinde 3,250 tC/ha ve Göknar meşceresinde 6,265 tC/ha olarak belirlenmiştir
(Şekil 8). Toplam ölü dal ortalama karbon depolama miktarı ağaç türlerine göre; 2,214 tC/ha (Kızılçam)
ile 6,265 tC/ha (Göknar) arasında olduğu tespit edilmiştir. Varyans analizi sonuçlarına göre (%5 önem
düzeyinde) ölü dal karbon depolama kapasitesi bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Duncan testi sonuçlarına göre ortalama ölü dal karbon
depolama miktarı bakımından Kızılçam ile Göknar meşcereleri arasında ve Karaçam ile Göknar
meşcereleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (Tablo 1). Korelasyon analizi
sonucuna göre ölü dal karbon depolama kapasitesi değerleri ile ölü odun karbon depolama kapasitesi (r
= 0,248*), ince çaplı ölü dal karbon depolama kapasitesi (r = 0,910**) ve kalın çaplı ölü dal karbon
depolama kapasitesi r = (0,609**) arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).

Şekil 8. Araştırma Alanı Ölü Dal Karbon Depolama Kapasitesi Değerlerinin Farklı Ağaç Türlerine
Göre Değişimi
Çömez (2010) Sündiken dağlarında Sarıçam (Pinus sylvestris L.) meşcerelerinde karbon birikiminin
belirlenmesi üzerine yaptığı çalışmada; örnek alanların ölü (kuru) dal karbon depolama kapasitesini Çsa
meşcerelerinde 0,000 t/ha ile Çsd3 meşcerelerinde ise 1,927 t/ha olarak bulmuştur. Güner ve Çömez
(2017) yaptıkları çalışmada Karaçam (Pinus nigra Arnold subsp.) için ölü dal karbon stokunu ortalama
% 3,02 ± 0,21 tC/ha olarak bulmuşlardır.
Tablo 1. Ölü Odun ve Ölü Dal Karbon Depolama Kapasitesi Değerlerinin Farklı Ağaç Türlerine Göre
Değişimine Ait Varyans Analizi ve Duncan Testi Sonuçları
Bileşenler
Dikili kuru ağaç
(tC/ha)
Yatık kuru ağaç
(tC/ha)

Ağaç
türleri
Kızılçam(1)
Karaçam(2)
Göknar(3)
Kızılçam(1)
Karaçam(2)
Göknar(3)
Kızılçam(1)
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N

X

SX

6 2,154 1,071
10 4,440 1,828
8 2,165 0,714
8 34,310 7,355
2 4,953 3,222
7 34,484 7,836
1 0,066 0,000
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F
değeri

Önem
düzeyi

İkili karşılaştırma
(Duncan testi)

2,320

0,059

(N.S)

3,105

0,004

(1-2)*
(2-3)*

1,912

0,156

(N.S)
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Bileşenler

Dikili
Kuru
Ağaç

Yatık
Kuru
Ağaç

Dip
Kütük

Ölü
Odun

İnce Çaplı
Ölü Dal

Kalın
Çaplı
Ölü
Dal

Ölü Dal

Dikili Kuru Ağaç
,634*
-,306
,313*
,144
-,162
,040
(tC/ha)
1
Yatık Kuru Ağaç
,994
,997**
,334
,183
,384
(tC/ha)
1
Dip Kütük (tC/ha)
1
,262
,394
-,331
,246
Ölü Odun (tC/ha)
1
,223
,104
,248*
İnce Çaplı Ölü Dal
,314
,910**
(tC/ha)
1
Kalın Çaplı Ölü Dal
,609**
(tC/ha)
1
Ölü Dal (tC/ha)
1
**Korelasyon 0,01 (α<0,01) önem düzeyinde önemlidir. *Korelasyon 0,05 (P<0,05) önem
düzeyinde önemlidir.
Dip kütük
Karaçam(2) 3 0,371 0,136
(tC/ha)
Göknar(3)
6 0,393 0,107
Kızılçam(1) 12 23,956 7,068
(1-2)*
Ölü odun
Karaçam(2) 11 5,038 1,681 3,375
0,008
(2-3)*
(tC/ha)
Göknar(3) 12 21,756 6,807
Kızılçam(1) 15 1,526 0,179
İnce çaplı ölü
(1-2)*
Karaçam(2) 15 2,482 0,330 14,237
0,000
dal (tC/ha)
(1-3)*
Göknar(3) 15 4,671 1,609
Kızılçam(1) 5 2,064 0,146
Kalın çaplı ölü
Karaçam(2) 7 1,647 0,186 3,254
0,016
(2-3)*
dal(tC/ha)
Göknar(3)
9 2,657 0,366
Kızılçam
0,419
15 2,214
(1)
(1-3)*
Karaçam
0,440 16,412
0,000
15 3,250
(2-3)*
(2)
Ölü dal (tC/ha) Göknar (3) 15 6,265 0,659
*0.05 yanılma olasılığı ile önemli. NS: %5 yanılma olasılığı ile önemsiz.

Tablo 2. Araştırma Alanı Ölü Odun ve Ölü Dal Karbon Depolama Kapasitesi Değerlerinin Farklı Ağaç
Türlerine Göre Değişiminin Korelasyon Analizi
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonuçlarına göre; ölü odun karbon depolama kapasitesi bakımından Kızılçam meşceresi
23,956 tC/ha ile en yüksek değeri alırken, Karaçam meşceresi 5,038 tC/ha ile en düşük değeri almıştır.
Ölü dal karbon depolama kapasitesi bakımından Göknar meşceresi 6,265 tC/ha ile en yüksek değeri
alırken, Kızılçam meşcersi 2,214 tC/ha ile en düşük değeri almıştır. Ölü odun ve ölü dal karbon
depolama kapasitesi değerleri bakımından ağaç türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
tespit edilmiştir.
Ölü odunsu materyal orman ekosistemlerinde biyolojik çeşitliliğin oluşması ve devamlılığının
sağlanmasında en önemli kritik bileşenlerinden biri olarak kabul görmektedir. Ormanlardaki ölü ağaç
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miktarları; orman işletme faaliyetleri, antropojen etkiler ile iklimsel ve doğal süreçlerin olumsuz
yönlerinden etkilenmektedir. Bu yüzden ölü ağaçların meşçere özellikleri ve işletme biçimleriyle
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir (Fridman ve Walheim, 2000). Ölü ağaçların değişik formları
yani farklı ağaç türlerinin dikili, yatık kuru ve dip kütük halde olması, kalın veya ince çaplı ölü odunsu
materyallerin ormanlık alanlarda bulunması teşvik edilmelidir. İşletilen ormanlardaki kesim alanlarında
kalan materyaller yakılmamalıdır. İşletilen ormanlarda biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini ve ölü
odunlarda depolanan karbon miktarının arttırılmasına yönelik çalışmalara öncelik verilmelidir.
Ormanlardaki farklı ağaç türlerinin karbon depolama kapasitelerindeki rolleri dikkate alınarak ülke
çapında önemli alanlarda geniş yayılış alanına sahip olan ağaç türlerinin iklim ve yetişme ortamı gibi
özelliklerine dikkat edilerek karbon depolama kapasitelerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu yüzden
Ülkemizde ağaçlandırma çalışmaları yapılırken farklı ağaç türlerinin karbon depolama kapasiteleri göz
önünde bulundurulmalıdır. Bozuk alanların rehabilitasyonun da ormansız alanlarda yapılan
ağaçlandırma çalışmaları ön plana çıkarılmalıdır. Havadaki karbondioksit miktarının azaltılmasında ve
iklim değişikliklerine karşı alınabilecek önlemlerde ilk sıra orman bütünlüğünün sağlanması ve
ağaçlandırma çalışmalarına ayrılmalıdır.
Çalışma alanlarının da içinde yer aldığı Başkonuş Araştırma ve Uygulama Ormanı’ndaki ölü odun
kütlesinde depolanan karbon miktarına ait sonuçlar çeşitli işletmecilik faaliyetleri ve gelecekte yapılacak
olan karbon odaklı çalışmalara yardımcı olması açısından önem teşkil etmektedir.
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ABSTRACT
This study was carried out to examine the effect of parental attitudes of students aged 4-6 in pre-school
education on students' motivation levels. 72 parents participated in this descriptive and cross-sectional
study. Data from the participants were obtained using the Parental Attitude Scale and the Motivation
Scale, and analyzes were performed with the SPSS 25 program. Among the findings of the study, it was
seen that the education and marital status of the parents differed in their behavioral attitudes towards the
child. In addition, it was found that parents' overprotective and authoritarian attitudes were negatively
related to social perseverance with adults and social perseverance with children. In another finding, an
inverse relationship was found between parental attitudes, overprotective attitude and cognitive
persistence (p<.). In addition, a highly significant positive correlation was found between democratic
and permissive parenting attitudes and social perseverance scores of adults. As a result, it has been
determined that parental attitudes have an effect on children's motivation levels.
Key words: parental attitude, motivation, preschool, education
ÖZET
Bu çalışma, okul öncesi eğitimde yaşları 4-6 aralığında olan öğrencilerin ebeveyn tutumlarının
öğrencilerin motivasyon düzeyleri üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı ve
kesitsel türde gerçekleştirilen bu çalışmaya 72 ebeveyn katılmıştır. Katılımcılardan veriler Ebeveyn
Tutum Ölçeği ve Motivasyon Ölçeği kullanılarak elde edilmiş ve SPSS 25 programı ile analizler
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulguları arasında ebeveynin eğitim ve medeni hal durumunun çocuğa
karşı davranış tutumlarında farklılık gösterdiği görüşmüştür. Ayrıca ebeveynlerin aşırı koruyucu tutumu
ve otoriter tutumunun yetişkinle sosyal sebat ve çocuklarla sosyal sebat puanları arasında negatif yönde
anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Bir diğer bulguda ebeveyn tutumları arasından aşırı koruyucu tutum
ile bilişsel sebat arasında zıt yönde bir ilişki bulunmuştur (p<.). Bunun yanında demokratik ve izin verici
ebeveyn tutumları ile yetişkinle sosyal sebat puanları arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı
ilişki saptanmıştır. Sonuç olarak ebeveyn tutumlarının çocukların motivasyon düzeyleri üzerinde
etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler; ebeveyn tutumu, motivasyon, okul öncesi, eğitim
INTRODUCTION
In childhood, which is one of the fastest and most intense stages of development, the role of the family
is very important for the development of the child. Healthy communication and behaviors in the family
positively affect the psychological and social development of the child (Ergün, 2012). Early childhood
period is a period in which the child takes parental behavior as an example for this development and
develops himself/herself emotionally and cognitively according to these role models. Children
especially acquire the characteristics that should be acquired until the first six years of age, and they act
together with these learned behaviors in the following years (Groves, 2005). Therefore, the attitudes of
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parents towards their children play a vital role in their psychological development. The attitude of the
parents plays an important role in the quality of life and learning behaviors of the child, as well as they
are responsible for exhibiting positive and negative behaviors in human relations (Killen & Smetana,
1999). The first years of childhood are important in personality development and each developmental
period has its own problems that must be overcome. According to Erikson's developmental theory, a
child in the preschool period experiences the stage of assertiveness versus guilt.
While the positive and supportive behaviors of the parents, who are the child's first environment, affect
the child's development positively, negative and limiting behaviors cause some mental and adaptation
problems of the child. The motivations of the parents in the process of raising their children, the goals
that the parents cannot achieve in their own life, the traditional family dynamics, and the obligations
they feel towards the value judgments of the society (Rena et al., 2013). Parents' reasons for raising
children using different methods are how each parent evaluates events, this is due to the fact that their
experiences and their ability to manage emotions and thoughts are different from each other (Öztabak,
2017). The number of studies examining the effects of parental behavior on children and peer
relationships in Turkey is increasing day by day. However, among the studies examining the effects of
parental attitudes on peer relations, especially the problems of adolescence period are at the forefront.
There is very little research on this subject in early childhood. However, early childhood is a period
when the bond with the parents is much more than the environment. With this feature, when we adhere
to the assumption that the foundations of personality formation are formed in the period covering the
first six years, the effect of parental behaviors in early childhood on the child is of great importance
(Saylık & Gezici 2018). However, according to cognitive approach theories, peers which is also an
important change factor in the cognitive development process. Motivation and attitude of parents, the
quality of child relations, facilitating the child's adaptation to society very important for peer
relationships and parental attitudes in different periods of childhood have begun to take place more in
the research (Salisch, 2001). The motivation and attitude of the parents play an important role in the
psychosocial and physical health of the child (Wang et al., 2015). Many studies were carried out about
preschool children and different variables, however, deficiencies detected regarding the effect of
parental attitudes on the children’ motivation for preschool education.
METHODS AND MATERIALS
This study was carried out to examine the effect of parental attitudes of students aged 4-6 in pre-school
education on students' motivation levels. 72 parents participated in this descriptive and cross-sectional
study. Data from the participants were obtained using the Parental Attitude Scale and the Motivation
Scale, and analyzes were performed with the SPSS 25 program. For statistical analysis descriptive
analysis, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test and Chi-square tests were used. Ethical approval
was obtained prior to this study. Written consent form was signed by parents and participation was
voluntary base. Parental attitude scale sub-dimensions were evaluated as democratic, overprotective,
authoritarian and permissive. The sub-dimensions of the motivation scale were cognitive perseverance,
gross motor perseverance, social perseverance with adults, children's social perseverance, high
satisfaction, negative emotion, and general competence.

RESULTS
57.5% of the children participating in the study are boys, 42.5% are girls, 18.3% are 4, 45.2% are 5 and
36.5% are 6 years old. 25.5% of children do not have siblings. The percentage of children with one
sibling is 18.6%, the percentage of children with two siblings is 31.1%, and the percentage of children
with three or more siblings is 24.8%. The income level of the families in the study was determined as
18.5% low, 72.8% medium, 8.7% high. 76.4% of the parents who filled out the questionnaire stated that
they lived with their spouses and 23.6% were separated. It was determined that the mean age of the
relatives participating in the study was 33.18±4.28 (years). Statistically significant difference was found
in parental education status and marital status behavior towards the child (Z=-2.020; p=0.023). Girls'
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parental attitude scale overprotective attitude sub-dimension scores were statistically significantly
higher than boys (p<0.05). In addition, a negative significant relationship was found between the parent's
overprotective and authoritarian attitude and the social perseverance with adults and between children
and social perseverance scores (z=-1.354, p=.011). Among parental attitudes, an inverse relationship
was found between overprotective attitude and cognitive persistence (z=2.774, p=.009). A highly
significant positive correlation was found between democratic and permissive parenting attitudes and
social perseverance scores of adults (z=4.882, p=.002). No significant relationship was found between
the sub-dimensions of motivation scale, great motor persistence, high level of satisfaction, negative
emotion and general competence and parenting attitudes subscales.

DISCUSSION
In the research findings, it was concluded that parental attitudes have an effect on children's motivation.
In the examinations, it was found that the average of the overprotective attitude towards girls was higher
than that of boys. İnanç et al. (2017) determined that overprotective parental characteristics emerged as
a result of the mother and father acting with a high sense of responsibility. Excessive love shown to the
child and the overprotective reflex may cause the child to adopt a self-centered personality and
motivation to exhibit negative behaviors. The marital status of the parents was found to be related to the
motivation of the children. In cases where the mother and father live separately, it is thought that both
parents try to discipline the child more. Öngider (2006) found that divorced mothers' effort to establish
authority over their children is higher than that of married mothers. Although it was concluded in the
study that the overprotective parental attitude was mostly applied to girls, the tendency of girls to display
desired behavior in all sub-dimensions in the scale filled with teacher evaluations was found to be
significantly higher than boys. There are findings that the overprotective parental attitude negatively
affects the child psychology (Yazıcı, 2008). It was found that the overprotective attitudes of both parents
led to high levels of anxiety, depression and negative self-perception of the children (Zorbaz, 2018).
With these results; teachers and parents working in pre-school education institutions informing about
childhood developmental features through trainings to be done. Family education about the effects of
problems in the family on the child changes in results with increasing information is thought to be
observable.
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ÖZET
Bu çalışmada iş kazalarının oluşumları incelenerek kök nedeni bulunmaya çalışılmıştır. İş kazaları
incelenirken Türkiye’de meydana gelen kazalar çeşitli yönlerden incelenmiştir. İncelenen iş kazası
tutanakları, görgü şahidi ifadeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazası bildirimleri, olay yeri
incelemeleriyle veriler toplamıştır. Toplanan veriler ışığında risk değerlendirme yöntemlerinden olan
hata türleri ve etkileri analizi kullanılarak kök nedenler bulunmaya çalışılmış aynı zamanda sayısal
olarak ifade edilmiştir. Yapılan kök neden analizinde her bir kök neden için iyileştirme önerilmiş ve bu
önerilerden sonra kök neden riski tekrar gözden geçirilmiştir.
Bu çalışmanın sonucunda:
İş kazasının tanımlaması yapılmış ve Türk hukuk sistemindeki yeri verilmiştir.
İncelenen iş kazalarının tamamı gerçek verilere dayalı olup, hiçbir iş kazası varsayımlardan hareketle
örneklenmemiştir.
FMEA analiz yöntemi açıklanmış ve örneklenmiştir.
İş kazalarının kök nedenleri bulunurken başvurulması gereken kaynaklar belirtilmiştir.
İş kazalarının incelenmesinde kullanılan kaynaklar kazalı sözlü ve yazılı ifadeleri, görgü şahitleri yazılı
ve sözlü ifadeleri, iş kazası olay tutanakları, hekim raporları, adli raporlar ve iş kazası bildirim
tutanaklarıdır. Adı geçen belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda kök nedenler
bulunabilmiştir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar yeni bir araştırma konusu için çok kriterli karar verme yöntemlerinden
biriyle değerlendirilip daha sayısal hale getirilebilir. İş kazalarının incelenmesi için yapılan bundan
sonraki çalışmalara bir kaynak teşkil edebilir. Bulunan her bir kök neden başka bir çalışma konusu
olarak uygun bir yöntemle ağırlıklandırılarak matematiksel istatistik elde edilebilir.
Anahtar kelimeler: iş kazası, hata türleri ve etkileri analizi ( FMEA), kök neden analizi, iş sağlığı ve
güvenliği

ABSTRACT
In this study, the occurrence of work accidents was examined and the root cause was tried to be found.
While examining work accidents, accidents that occurred in Turkey were examined from various
aspects. The examined work accident reports, eyewitness statements, Social Security Institution work
accident notifications, crime scene investigations collected data. In the light of the collected data, the
root causes were tried to be found by using the Failure Mod And Effect Analysis, which is one of the
risk assessment methods, and at the same timethey were expressed numerically. In the root cause
analysis, improvement was proposed for each root cause and after these recommendations, the root
cause risk was reviewed again.
As a result of this study:
The definition of work accident has been made and its place in the Turkish law system has been given.
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All of the occupational accidents examined are based on real data and no work accidents are exemplified
based on assumptions.
FMEA analysis method is explained and exemplified.
The sources to be consulted when finding the root causes of work accidents are indicated.
The sources used in the examination of work accidents are accidental oral and written statements,
eyewitness written and oral statements, work accident incident reports, physician reports, forensic
reports and work accident notification minutes. As a result of the examination and evaluation of the said
documents, the root causes could be found.
The results obtained from the study can be evaluated with one of the multi-criteria decision-making
methods for a new research topic and made more quantitative. It can serve as a source for future studies
for the examination of work accidents. Mathematical statistics can be obtained by weighting each root
cause found as another subject of study by an appropriate method.
Keywords: occupational accident, Failure Mod And Effect Analysis (FMEA), root cause analysis,
occupational health and safety
GİRİŞ
İş sağlığı, tüm mesleklerdeki işçilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal refahını en yüksek derecede teşvik
etmek ve sürdürmek için halk sağlığında bir çalışma alanıdır.(1) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) meslekte
insanların güvenliği, sağlığı ve yaşam kalitesi ile ilgilenen çok disiplinli bir alandır. İş sağlığı ve
güvenliği programının amacı, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamını teşvik etmektir.(2)
İş kazası nedir;
İş kazası 5510 sayılı kanuna göre;
İş kazası, kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelen ve
sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaydır.
5510 sayılı Kanunda sayılan iş kazası halleri ise şunlardır:
- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle
- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi
nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
- Hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için
ayrılan zamanlarda,
- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen
olaylardır. (3)
2020 içerisinde toplam 384262 iş kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 314897 si erkek çalışanlar
tarafından geçirilen iş kazalarıdır. 384262 iş kazasından 1231’i ölümle sonuçlanmıştır.
İş kazası geçirenlerin yaş aralığına bakıldığında toplamda en çok iş kazası geçirilen yaş, 22-25 yaş
aralığındadır.
İş kazasının ölümle sonuçlandığı istatistiklere bakıldığında toplamda en çok ölüm 45-55 yaş aralığında
görülmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2020 istatistikleri incelendiğinde iş kazalarında başı çeken sektörün inşaat
sektörü olduğu görülmektedir. Ölümlü iş kazalarında yine inşaat sektörü ilk 5 içerisindedir.
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ARAŞTIRMA VE BULGULAR
İş kazalarının kök neden analizi
Kök neden analizi, bilim ve mühendislikte, yanlışların veya sıkıntıların başlıca sebeplerini belirlemek
için
kullanılan
bir problem çözme
yöntemidir.
BT
operasyonlarında, telekomünikasyonda, endüstriyel süreç kontrolünde,
kaza
analizinde
(örneğin havacılıkta, demiryolu
ulaşımında veya nükleer tesislerde), tıpta (tıbbi
teşhis için), sağlık endüstrisinde (örneğin epidemiyoloji için)
vb.
alanlarda
yaygın
olarak
kullanılmaktadır.(8)
Bir hatanın, yanlışlığın, sapmanın kök nedenini bulurken belli temel adımlar uygulanmaktadır.
Genellikle kök nedeni bulmak için iki temel başlangıç noktası vardır.
Tümevarım ve tümdengelim sistematikleri kullanılarak hatanın kök nedenine ulaşılabilmektedir.
Kök neden analizlerinde birçok yöntem kullanılabilmektedir. Kullanılabilecek analiz yöntemlerinden
bazıları şunlardır;
- FMEA (failure mod effect analysis )- hata türlerinin etki analizi
- ETA ( event tree analysis) – olay ağacı analizi
- FTA ( fault tree analysis) – hata ağacı analizi
- PHA ( preliminary hazard analysis) – ön tehlike analizi
- HAZOP ( hazard and operability analysis) – tehlike ve işletilebilirlik analizi
- JSA ( job safety analysis) – iş emniyeti analizi
- Fine&amp; kinney risk analizi
- L tipi matris
- X tipi matris
- What if analysis – olursa ne olur analizi
- Cause-consequence analysisi- Neden- sonuç analizi
- Fish bone method- balık kılçığı yöntemi
Yukarıda örnek verilen analiz metotlarına ek olarak başka sektörlerde de kullanılan SWOT, Check list
gibi çeşitli risk belirleme ve kök nedene ulaşma metotları da iş sağlığı ve güvenliği alanına entegre
edilebilmektedir.
Verilerin Analizi
Bu çalışmada iş kazalarının kök nedeni araştırılırken; iş kazası tutanakları, olay yeri incelemeleri ve
görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştur. Kök neden analizi FMEA metodu kullanılarak temel hata
bulunmaya çalışılmıştır.
FMEA NEDİR?
Hata Türleri ve Etkileri Analizi – (Failure Mode and Effect Analysis - FMEA) sistemde oluşabilecek
hataları ve riskleri önceden tahmin edip, meydana geldiklerinde nasıl bir etki yaratacaklarını öngören
ve bunlar için iyileştirme çalışmaları yapan bir tekniktir. FMEA hem nitel hem de nicel öğeleri
barındırması ve riski üç çarpanla değerlendirmesi ile diğer risk analizlerinden kendini ayırt etmektedir.
Toplam kalite yönetiminde kalite yöneticileri “ilk defada doğruyu yapma” veya en azından son üretimde
daha iyiyi sağlama amacını gerçekleştirirken sorumlu kişilerin bilgi, deneyim ve önsezilerinden
yararlanırlar. FMEA bu deneyim ve düşünceleri - Sorun ne olabilir? - Sorunun nedenleri ne olabilir? Sorunun etkileri neler olabilir? Sorularına aldığı yanıtlarla değerlendiren ve belgeleyen bir metottur [8].
FMEA UYGULAMA PRESİBİ
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FMEA çalışmasında olası hatalar belirlenir, bunların yapabileceği etkiler hesaplanır ve bunların
öncelikleri ve de fark edilebilirlikleri belirlenir. Tüm bunlar belirli bir sistem ve formül çerçevesinde ele
alınır. Hata önceliklerini belirlemede üç ana faktör vardır;
- Ortaya çıkma, (Olasılık) (O)
- Ağırlık, (Şiddet) (A)
- Saptama (Fark edilebilirlik) (S) (13)
O x A x S = RÖS
FMEA’ da risk öncelik sayısı olasılık, şiddet ve fark edilebilirlik değerlerinin çarpılmasıyla elde edilen
puanı ifade eder.
Aşağıda FMEA’ ya ait tablolar verilmiştir.(14)
FMEA-Şiddet skalası
derece önem
Düzey açıklaması
10
Felaket I Arıza, personelin ağır yaralanmasına veya ölümüne neden olur.
7-9
Kritik II Arıza; personelde hafif yaralanma, personelin zararlı kimyasallara veya
radyasyona maruz kalması, uzuv kaybı, yangın veya çevreye kimyasal
maddelerin salınması ile sonuçlanır.
4-6
Büyük
Arıza, personelin tehlikeye düşük seviyede maruz kalmasıyla sonuçlanır veya
III
tesis alarm sistemini aktive eder. İlk yardım dışında tıbbi yardım gerektiren
yaralanmalarla sonuçlanabilir.
1-3
Küçük
Arıza, küçük sistem hasarlarına yol açar, ancak personelin yaralanmasına neden
IV
olmaz. Operasyonel veya hizmet personeli üzerinde göz ardı edilebilir düzeyde,
olumsuz etki yaratır. İlk yardım yeterlidir. Kimyasalların çevreye salınmasına
izin verilir.
Tablo 1 FMEA şiddet skalası
FMEA- olasılık skalası
derece
açıklama
1
Ortaya Çıkması Olası Olmayan Hatalar: Birim işleme aralığı boyunca hataların
ortaya çıkma olasılıkları sıfıra yakındır. Tek bir hata türü için bu olasılık 0.001’den
(1000 saatte 1 hatadan) küçüktür.
2-3
Ortaya Çıkma Olasılığı Uzak Olan Hatalar: Birim işleme aralığı boyunca hataların
ortaya çıkma olasılıkları çok küçüktür (Örneğin iki ayda bir gibi). Tek bir hata türü
için bu olasılık 0.001 -0.01 aralığındadır.
4-6
Ara Sıra Gözüken Hatalar: Birim işleme zaman aralığı boyunca hataların ortaya
çıkma olasılıkları küçüktür (Örneğin ayda bir gibi). Tek bir hata türü için bu olasılık
0.01 - 0.10 aralığındadır.
7-9
Ortaya Çıkma Olasılığı Oldukça Yüksek Olan Hatalar: Birim işleme zaman aralığı
boyunca hataların ortaya çıkma olasılıkları orta düzeydedir (örneğin iki haftada bir
gibi). Tek bir hata türü için bu olasılık 0.10 - 0.20 aralığındadır.
10
Ortaya Çıkma Olasılığı Çok Yüksek Olan Hatalar: Birim işleme zaman aralığında
hataların ortaya çıkma olasılıkları çok yüksektir (Örneğin haftada bir gibi). Tek bir
hata türü için bu olasılık 0.20’den büyüktür.
Tablo 2 FMEA olasılık skalası
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FMEA- fark edilebilirlik skalası
derece açıklama
1-2
Hatanın tespit edilme olasılığı çok yüksektir. Doğrulama ve/veya kontrollerle bir eksiklik
veya kusurun varlığı hemen hemen kesin fark edilecektir.
3-4
Hatanın tespit edilme olasılığı yüksektir. Doğrulama ve/veya kontroller, bir eksiklik veya
kusurun tespiti için iyi bir fırsata sahiptir.
5-7
Hatanın tespit edilme olasılığı ortadır. Doğrulama ve/veya kontrollerle bir eksiklik veya
kusurun fark edilebilirliği olasıdır.
7-9
Hatanın tespit edilme olasılığı düşüktür. Doğrulama ve/veya kontrollerle bir eksiklik veya
kusurun fark edilebilirliği uzak bir ihtimaldir.
10
Hatanın tespit edilme olasılığı oldukça düşüktür. Doğrulama ve/veya kontrollerle bir
eksiklik veya kusurun fark edilebilirliği sıfıra yakındır veya varlığı fark edilemez haldedir.
Tablo 3 FMEA fark edilebilirlik skalası
FMEA- risk öncelik sayısı ve karar skalası
Sıra
Risk öncelik değeri
1
01-50
2
50-100
3
100-200
4
200-1000

karar
Düşük riskli
Orta riskli
Yüksek riskli
Çok yüksek riskli

Tablo 4 FMEA risk öncelik sayısı ve karar skalası
İŞ KAZASI ÖRNEKLERİ VE KÖK NEDEN ANALİZLERİ
Olay 1:
Olay bir kamu kurumunda yemekhanede çalışmakta olan personelin ayağının
kayması sonucu düşmesiyle olmuştur. İş kazası 2022 yılında saat 13.15 civarında
gerçekleşmiştir. Kazalı 38 yaşında bayandır. Kazazede 2 günlük istirahat raporu
almıştır. Herhangi bir yaralanma, uzuv kaybı, ağır travma olmamıştır.
Olayın gerçekleştiği yemekhane de bulunan görgü tanıkları ve kazazedenin beyanına
göre yemek yemek için gelen personelin yere döktüğü sudan dolayı yemekhane
personelinin ayağı kaymış ve sırt üstü yere düşmüştür. Kaza sonrası yerden
kalkamadığı için ambulansla en yakın sağlık kuruluşuna götürülmüş ve ayaktaki
tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.

Şekil 1; düşme

Olay 2:
Olay toplum yararına çalışan bir vakıfta temizlik işleriyle uğraşan personelin başının dönmesi sonucu
kafasını duvara vurmasıyla gerçekleşmiştir. İş kazası 2022 yılında saat 11.30 civarında gerçekleşmiştir.
Kazalı 38 yaşında bayandır. Kazazede 4 günlük istirahat raporu almıştır. Herhangi bir yaralanma, uzuv
kaybı, ağır travma olmamıştır.
Birim amirinin ve kazazedenin beyanına göre temizlik işlerini yaparken tansiyonu düşen kazazede bilinç
bulanıklığı yaşamış ve dengesini kaybederek kafasını duvara vurmuştur. Kaza sonrası yerden kendisi
kalkan kazazede normal mesaisini tamamladıktan sonra evine gitmiş, ağrı duyduğu için hastaneye
başvurmuş ve istirahat raporu almıştır.
Olay 3:
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Olay kamu iktisadi teşebbüsü kapsamındaki bir işyerinde şoför
olarak çalışan personelin kullandığı araca arkadan başka bir araç
çarpmasıyla gerçekleşmiştir. İş kazası 2022 yılında saat 21.00
civarında gerçekleşmiştir. Kazalı 29 yaşında erkektir. Kazazede
herhangi bir yaralanma olmadan kazayı atlatmıştır. Araçta maddi
hasardan başka bir kayıp yoktur.
Birim amirinin beyanına göre çalışan araçla taşıma işi yaparken
arkadan hızla gelen başka bir araç sağ çamurluğa vurmuştur. Araç
haricinde çalışanda herhangi bir yaralanma, travma mevcut
değildir. Çalışan mesaisine devam etmiştir.
Şekil 2; trafik kazası

Olay 4:
Olay özel bir şirkette çalışan 2 tekniker 1 mühendisin keşif
görevlendirmesi nedeniyle şehirler arası yolculuk yaparken
hava koşulları nedeniyle şarampole yuvarlanmasıyla
gerçekleşmiştir. İş kazası 2022 yılında saat 09.10 civarında
gerçekleşmiştir. Kazalılar 22, 25, 28 yaşlarında erkektir.
Kazazedeler 1 günlük istirahat raporu almıştır. Herhangi bir
yaralanma, uzuv kaybı, ağır travma olmamıştır.
Kazazedelerin beyanına göre buzlu yolda 60-70 km/s hızla
giden kullandıkları araç öndeki aracın fren yapması sonucu
ani fren yapmış ve ivmenin etkisiyle yolun kenarındaki boş
araziye yuvarlanmıştır. Araç sağ tarafa doğru yan yatmıştır.
Olay 5:
Şekil 3; kaza yapılan aracın durumu

Olay bir kamu kurumunda atölyede çalışan teknisyenin
ayağına metal parçası düşmesi sonucu gerçekleşmiştir. İş
kazası 2022 yılında saat 11.00 civarında gerçekleşmiştir. Kazazede 35 yaşında erkektir. Kazazedeye 1
haftalık istirahat raporu verilmiştir. Kazazedenin sağ ayak baş parmağı ve tırnağı yaralanmıştır.
Kazazedenin beyanına göre tesviye tezgahında metal işleme işi yapan çalışan, tahmini ağırlığı 8 kg
civarı olan metal levhanın yaklaşık yarım metreden ayağına düşmesiyle yaralanmıştır. İlk müdahalesi
kurumun işyeri hekimi tarafından yapılan çalışan daha sonra hastaneye müracaat etmiş ve istirahat
raporu almıştır.

Şekil 5; çalışılan makine
Şekil 4; düşen parça
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Olay 6:
Olay özel bir şirkette satış elemanı olarak görev yapan
personelin başının dönmesi sonucu merdivenlerden 4-5
basamak düşmesiyle gerçekleşmiştir. İş kazası 2022 yılında
saat 13.30 civarında gerçekleşmiştir. Kazazede 35 yaşında
erkektir. Kazazedeye 2 günlük istirahat raporu verilmiştir.
Kazazedenin başının üst bölümde 2 cm’lik yaralanma
olmuştur.
Görgü tanıkları ve kazazedenin beyanına göre bodrum kata
ışıkları söndürmek için inen çalışan ani olarak başının
dönmesi sonucu son 4-5 basamaktan düşmüş ve başını yere
çarpmıştır. Çarpışmanın etkisiyle başın üst bölümünde
yaralanma olmuştur. Kaza sonrası işyerine gelen ambulans
çalışanı en yakın sağlık kuruluşuna götürmüştür. Tedavisinin
ardından taburcu eden çalışan 2 günlük istirahat raporu Şekil 6; kaza geçirilen merdivenler
almıştır.
Olay 7:
Olay bir kamu kurumunda temizlik personeli olarak görev yapan çalışanın başka bir çalışan tarafından
sözlü taciz ve darp edilmesiyle gerçekleşmiştir. İş kazası 2021 yılında saat 08.45 civarında
gerçekleşmiştir. Kazazede 59 yaşında bayandır. Kazazedeye 1 günlük istirahat raporu verilmiştir.
Herhangi bir yaralanma, uzuv kaybı, ağır travma olmamıştır.
İncelenen iş kazası raporlarına göre kazazede rutin mesaisine başlamıştır. Temizlik işlerini yaptığı sırada
bir başka kadın çalışan tarafından önce sözlü saldırıya ardından fiziki saldırıya maruz kalmıştır. Kaza
sonrası kazazede hastaneye başvurmuş ve yapılan hekim muayenesi sonucu burun yanında yarım cm
civarında doku zedelenmesi ve kaybı tespit edilmiştir.
Olay 8:
Olay bir kamu kurumunda sıhhi tesisat teknisyeni olarak
görev yapan personelin elektrik kesintisi sonucu trafo
kontrolü yaparken trafonun alev almasını görmesi ve
yangına müdahale ederken trafonun parlaması sonucu ön
kol, el bölgesinden yaralanması ile gerçekleşmiştir. İş
kazası 2020 yılında saat 14.15 civarında gerçekleşmiştir.
Kazazede 37 yaşında erkektir. Kazazedeye 5 günlük
istirahat raporu verilmiştir. Kazada çalışanın ellerinde 1.
derece yanık meydana gelmiştir.
İncelenen iş kazası raporlarına göre kazazede elektrik
kesintisini kontrol için ana trafoyu kontrole inmiştir.
Trafoyu kontrol ettiğinde elektrik yangını olduğunu fark
etmiş ve yangına müdahale etmeye başlamıştır. Şekil 7; yangın
Müdahale sırasında parlama olmuş ve çalışanın el ve ön kol bölümünde yanıklar oluşmuştur.
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Olay 9:
Olay bir kamu kurumunda destek personeli olarak görev yapan çalışanın bardak
yıkarken elini kesmesi sonucu gerçekleşmiştir. İş kazası 2019 yılında saat 11.00
civarında gerçekleşmiştir. Kazazede 57 yaşında erkektir. Kazazedeye 3 günlük
istirahat raporu verilmiştir. Kazazedenin sol el bileğinde dikine 5 cm’lik yüzeysel
yara oluşmuştur.
İncelenen iş kazası raporlarına göre kazazede el ile bardak yıkarken bardağın
elinden kayıp kırılması sonucu el bileğinden yaralanmıştır. Sol el bileği dikine
yüzeysel olarak yaklaşık 5 cm kesilmiştir. Hastaneye kaldırılan personelin eline
dikiş atılmış ve tetanoz aşısı uygulanıp taburcu edilmiştir.
Olay 10:
Olay özel bir altyapı şirketinde beden işçisi olarak çalışan personelin tünel yapımı Şekil 8; el kesisi
için çalışma yürüttüğü sırada portatif merdivenden düşmesiyle gerçekleşmiştir.
İş kazası 2022 yılında saat 8.30 civarında gerçekleşmiştir. Kazazede 40 yaşında erkektir. Kazazedeye 2
günlük istirahat raporu verilmiştir. Kazazedenin sol elinde ödem ve düşmeye bağlı kafasında hafif
travma oluşmuştur. İncelenen tutanaklar, şahit ifadeleri ve kazazede ifadelerine göre sabah mesaisine
başlayan çalışan, tünel yapım şantiyesi içerisinde çalışma yapacağı yere ulaşmak için kullandığı portatif
ahşap merdivenden 1- 1.5 metrelik mesafeden aşağı inerken merdiven kaymış ve çalışan sırt üstü beton
zemine düşmüştür. Düşme sırasında sol eli beton ve vücudu arasında zedelenmiş ve kafasında hafif
travma oluşmuştur. Kazazedenin mesai arkadaşı tarafından ilk müdahale yapılmış ve kazalı sağlık
kuruluşuna sevk edilmiştir. Hastanede ilk tedavisi yapılan kazalıya 2 günlük istirahat raporu verilmiş ve
taburcu edilmiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma iş kazalarının FMEA yöntemi kullanılarak analiz edilmesi ile yapılmıştır. Çeşitli kamu
kurumları, özel işletmeler ve vakıf kuruluşlarında meydana gelen iş kazalarının incelenmesi yapılmış ve
incelenen kazalardan on tanesi analizi yapılmak için seçilmiştir. İncelenen iş kazalarının kök nedenleri
belirlenmiş ve listelenmiştir. Kaza analizlerinde her bir kök neden için o nedeni minimum risk
seviyesine düşürecek önlemler önerilmiştir. FMEA yöntemi özellikle iş sağlığı ve güvenliğinde sıkça
kullanılan bir analiz yöntemidir. Ancak bu yöntem uygulayıcının bilgisine, sektöre ve konuya
hakimiyetine göre değişebileceği için farklı kişilerce farklı sonuçlar alınabilir. Yapılan analizin zayıf
tarafı göreceli bir değerlendirme olmasıdır. Kök nedenlerin kabul edilebilir risk seviyesine inmesi için
verilen tavsiyeler Ek-1’ deki FMEA risk analiz tablosunda verilmiştir.
Bu çalışmanın sonucunda:
İş kazasının tanımlaması yapılmış ve Türk hukuk sistemindeki yeri verilmiştir.
İncelenen iş kazalarının tamamı gerçek verilere dayalı olup, hiçbir iş kazası varsayımlardan hareketle
örneklenmemiştir.
FMEA analiz yöntemi açıklanmış ve örneklenmiştir.
İş kazalarının kök nedenleri bulunurken başvurulması gereken kaynaklar belirtilmiştir.
İş kazalarının incelenmesinde kullanılan kaynaklar kazalı sözlü ve yazılı ifadeleri, görgü şahitleri yazılı
ve sözlü ifadeleri, iş kazası olay tutanakları, hekim raporları, adli raporlar ve iş kazası bildirim
tutanaklarıdır. Adı geçen belgelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda kök nedenler
bulunabilmiştir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar yeni bir araştırma konusu için çok kriterli karar verme yöntemlerinden
biriyle değerlendirilip daha sayısal hale getirilebilir. İş kazalarının incelenmesi için yapılan bundan
sonraki çalışmalara bir kaynak teşkil edebilir. Bulunan her bir kök neden başka bir çalışma konusu
olarak uygun bir yöntemle ağırlıklandırılarak matematiksel istatistik elde edilebilir.
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ABSTRACT
In this research, the mechanical and microstructural characteristics of AA 7075-T651 aluminum alloy
plates joined by friction stir welding were analyzed. The study focused on the effects of tool rotation
speed and welding speed. A welding bond was created with the welding conditions created by four
different combinations, in which the square-end pin geometry tool and welding parameters interact.
When welded joints were examined, no tunnel-type defect was found. The welded joint with the highest
UTS was determined at 400 rpm, and 80 mm/min welding conditions and the measured UTS value was
366 MPa. The elongation at rupture under the relevant parameter’s combination was 6%. It has been
determined that all welded joints had the effect of dynamic recrystallization in the stir zone, which
caused the grains to be finer and equiaxed. This effect was seen in all of the joints.
Keywords: Friction Stir Welding, AA 7075 Aluminum Alloy, Tensile Properties

INTRODUCTION
Because of their specific strength, and relative simplicity of design, aluminum alloys have found
widespread use in various sectors [1, 2]. Some aluminum alloys are difficult to weld using traditional
welds due to high welding temperatures [2]. AA 7XXX aluminum alloys are the most difficult to weld
by traditional welding methods, can be heat-treated, and have a wide range of use in the industry. The
key mechanical characteristics of AA 7075 aluminium alloy are its high specific strength, elongation at
rupture (%), fatigue strength, and toughness [3]. When traditional welding procedures are utilized, it is
possible to assert that the welding ability of AA 7075 aluminum alloy is relatively low and weak [3]. A
solid-state welding procedure known as friction stir welding (FSW) is one in which the metals are joined
without melting, and there are no defects induced by melting as there are with traditional welding
methods [2]. Therefore, the FSW technique may also be utilized for welding heat-treated aluminum
alloys to create high-quality joints [2]. The tensile properties of a welded joint manufactured by friction
stir welding are often equal to or greater than those measured for traditional welds [4].
This experimental work aimed to weld plates of AA 7075-T651 aluminum alloy using the friction stir
welding method. During the welding process, different tool rotation speeds (TRSs) and welding speeds
(WSs) with square pin geometry were paired to make a welding application combination. Those
combinations were used to create a welding application. It was investigated how each parameter
generated a change in the weld bond's microstructure and its mechanical properties.
MATERIALS AND METHODS
The method was coordinated by taking the the relevant studies [5-9] into consideration. For all welding
applications conducted in this study, the penetration amount of the tool pin into the weld metals was
4.95 mm, and the idling time was 20 sec. Moreover, the tool was set at an angle (2°) oriented in the
opposite direction to the direction of welding progress. The parameters for the welding process are
shown in Table 1.
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Table 1. Welding parameters.
Codes

Tool-Type

TRS (rpm)

WS (mm/min)

400

40

400

63

FSW-3

400

80

FSW-4

630

40

FSW-1
FSW-2

Square

The square tool used in welding applications is shown in Figure 1. After polishing, the joints were etched
using Keller solution for 105 seconds for macroscopic analysis. After the macroscopic examination of
the welded joints, they were polished again and prepared for microscopic analysis. The samples were
etched using Keller solution for microscopic analysis, as well.
The use of tensile testing accomplished the evaluation of welded joints' mechanical characteristics.
According to the ASTM standard [10], samples for tensile tests were prepared. After the tensile test, the
UTS (ultimate tensile strength) and elongation at rupture (Ɛ%) values were recorded.

Figure 1. The square tool used in welding applications
RESULTS AND DISCUSSIONS
Figure 2 exhibits the macrostructure images of the welded joints. When these macrostructure images
were inspected, the joints designated FSW-1, FSW-2, and FSW-3 displayed a basin-shaped stir zone.
Although it did not have a particularly distinct look, the stir zone shaped like a basin could be seen at
the joint given the designation FSW-4. It was found that FSW joints manufactured with a square pin
profile may be created with low TRS without producing any defects.
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Figure 2. Macrostructure images of samples
Figure 3 displays both the macrostructure of the weld joint as well as the microstructure images of the
sections that are denoted with letters on the macrostructure image of FSW-1.

.
Figure 3. Macrostructure and related microstructure images of FSW-1
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The average tensile test results for the welded joints are provided in Table 2. While the rotation speed
of the tool was 400 rpm, the increased WS caused the UTS to increase. When the situation in the
elongation at rupture was examined, it was revealed that there was no change. At a WS of 80 mm/min,
the highest UTS value observed at a TRS of 400 rpm was 366 MPa. During the welding process, the
breakage of the tool pin caused the welding processes not to be completed under the welding conditions
of 630 rpm TRS, 63 and 80 mm/min WSs. The welded joints produced with a TRS of 630 rpm and a 40
mm/min WS had the lowest recorded UTS of all-welded joints, 322 MPa. The UTS decreased when WS
was maintained at 40 mm/min, and the TRS was increased from 400 to 630 rpm.
Welded joints’ efficiencies were calculated. Welding efficiency (WE); [(UTS-FSW joint /UTS-Base
Metal) × 100] is obtained by dividing the measured welding condition's UTS value by the base metal's
(BM) UTS value. The highest WE with a value of 68%, was achieved at 400 rpm TRS and 80 mm/min
WS. An another WE was calculated for the elongation at rupture, and the highest WE was obtained for
FSW-3. The stress-strain curves are given in Figure 4.
Table 2. Tensile test results of the welding process

Codes

TRS (rpm)

WS
(mm/min.)

UTS (MPa)

Ɛ (%)

Welding
Efficiency
(UTS, %)

Welding
Efficiency
(Ɛ, %)

FSW-1

400

40

344±2

6±0

64

50

FSW-2

400

63

352±6

6±2

66

50

FSW-3

400

80

366±3

6±0

68

50

FSW-4

630

40

322±8

5±2

60

42

Figure 4. Stress-strain (%) curves of the joins
The view of the rupture zone after the tensile test of the welded joints is given in Figure 5. For the
welded joints numbered FSW-1 and FSW-3, the rupture zone was realized between the thermomechanically affected zone (TMAZ) and the heat-affected zone (HAZ) at the retreating side (RS) of the
joint. The FSW-2 welded joint ruptured on the advancing side (AS) of the weld and at the region where
the HAZ met the BM. On the AS of the FSW-4 welded joint, the rupture zone was located between the
TMAZ and the HAZ.
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Figure 5. Views of the rupture zone after the tensile test of the samples.
When the welded joints were compared in terms of fracture surfaces, it was seen that the fracture surface
of the FSW-4 joint was in a flatter form than the fracture surface of the FSW-1, FSW-2 and FSW-3
welded joints (Figure 6). Notably, the FSW-4 joint has the lowest elongation at rupture (%) among
welded joints.

Figure 6. Fracture surface images of tensile test specimens

CONCLUSIONS
In welded joints manufactured with a square profile tool, a decrease in UTS and ductility was revealed
by increasing TRS at a constant WS of 40 mm/min. While increasing TRS in welded joints performed
at 400 rpm increased the UTS, it did not cause any change in ductility. The rupture after the tensile test
was outside the stir zone for each welded joint and occurred between the stir zone and the TMAZ for
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630 rpm and 40 mm/min. Finer and equiaxed grains were seen in the stir zone of all-welded joints as a
result of dynamic recrystallization.
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ABSTRACT
For the purposes of this investigation, plates made of AA 7075-T651 aluminium alloy were friction stir
welded utilising a tool that had a pin in the shape of a helical form. The three-point bending test was
carried out on joints that had been welded using a range of different welding conditions. A root bending
test was performed on these joints in order to make the root section responsive to tensile stresses. Welded
joint, fabricated with the welding conditions of 400 rpm tool rotation speed and 40 mm/min welding
speed, had the maximum bending strength with a value of 724 MPa. Under these welding conditions,
the elongation was measured to be 17 mm.
Keywords: Friction Stir Welding, AA 7075 Aluminum Alloy, Three-Point Bending Test

INTRODUCTION
Because it is a material with higher specific strength than steel, AA 7075 aluminum alloy is one of the
most desired materials in engineering structures; it is one of the most preferred materials in engineering
structures [1]. The automotive and aviation industries can realize significant weight reductions directly
from the relevant property [1]. Zn is the primary alloying element found in the AA 7075 alloy; however,
it also contains elements of magnesium and copper [2].
The friction stir welding (FSW) method was initially developed in 1991 by Wayne Thomas and a group
of researchers at The Welding Institute (TWI) in Cambridge, England; its efficacy has been
demonstrated by the results obtained from practical applications [3]. This sort of welding, which
continues to evolve up to the present day, has been the subject of much research, and the results of those
studies have shown that it is an effective method for joining aluminum alloys [4]. FSW approach may
offer positive outcomes when joining aluminum alloys that are not easy to weld with conventional
welding procedures. Compared to conventional welding procedures in aluminum alloys, the FSW
process yields successful results in the mechanical and microstructural qualities of the weld bond [5-9].
FSW has begun to find usage in various industrial welding applications, particularly in the sectors of
aircraft [10], automotive [11], and shipbuilding industries [12]; this is due to the favourable results
obtained by FSW when applied to materials that are difficult to weld.
The FSW method was utilized in this investigation to join AA 7075-T651 aluminum alloy plates. In
order to complete the welding operation, a tool with a helical pin shape was used. It was determined
how each parameter generated a difference in the bending behaviour, and investigations were carried
out.
MATERIALS AND METHODS
Plates with dimensions of 5.2 mm in thickness, 100 mm in width, and 225 mm in length for welding
applications were cut using a laser cutting process from plates of 5.2 mm in thickness, 1270 mm in
width, and 2520 mm in length. The burrs left over from the laser cutting process were removed from the
surfaces of the cut plates by machining them on a universal milling machine, as illustrated in Figure 1;
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this was done to guarantee that the dimensions of the plates were accurate. It is common knowledge that
machining the surfaces is also necessary for guaranteeing complete contact between the surfaces.

Figure 1. Preparation of plate surfaces for welding with universal milling
The tip component of the tensile machine was adjusted for the bending test. The cross-head speed for
the three-point bending tests was set at 2 mm/min. The bending tests were done using a tensile test
machine (Shimadzu-AGS-X type). The load capacity of the device was 100 kN. Figure 2 depicts the test
fixture on which the test was conducted.

Figure 2. Tensile test device and bending tip where bending tests are performed
Plates were joined using the FSW method. Each welded plate yielded six bending test specimens that
were cut for the three-point bending test. Figure 3 represents the dimensional characteristics of the
bending test specimens manufactured by laser cutting.

Figure 3. Bending test specimen dimensions
RESULTS AND DISCUSSIONS
After conducting the three-point bending test, the plates' bending strength and elongation (in mm) were
determined. The plates had been welded utilizing the helical pin profile tool by the parameters listed in
Table 1. According to the bending test results shown in Table 1, the welded joint (FS-1) joined at a tool
rotation speed (TRS) of 400 rpm, and a 40 mm/min welding speed (WS) was measured to have the
highest bending strength, 724 MPa. However, the weld joint (FS-9) formed at a TRS of 800 rpm and a
WS of 80 mm/min had the lowest bending strength with a value of 587 MPa.
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The bending strength was 15% lower despite the WS increasing from 40 mm/min to 63 mm/min, while
the TRS was 400 rpm. A 53% decrease in elongation was recorded, and a trend similar to that reported
in bending strength, but with a steeper decrease, was noted. When the WS increased from 63 to 80
mm/min, there was an approximately ≈6% increase in the bending strength. In addition, it was found
that there was an increase in elongation of around 25%. The elongation followed a trend that was
analogous to bending strength. It was detected that the welded joints of FS-1, FS-2, and FS-3 had failed
after being subjected to the bending test (Figure 4).
The rotation speed of the tool was held steady at 630 rpm, and the weld joint number FS-4 had the
maximum bending strength of the three samples (FS-4, FS-5, and FS-6). This outcome was
accomplished at the lowest WS, 40 mm/min. It was found that while the TRS was at 630 rpm, there was
a decrease in the bending strength and elongation with an increase in the WS. In Figure 4, it is observed
that the weld bonds broke after the bending test of FS-4, FS-5, and FS-6. Although the WS changed
from 40 to 63 mm/min, the bending strength decreased by ≈5%. Under these circumstances, it was
revealed that there was a decrease of 25% in the elongation change. When the WS increased from 63
mm/min to 80 mm/min, there was a decrease of ≈0.5% in the material's bending strength. Under these
conditions, it was revealed that there was a reduction of ≈9% in the change in elongation.
When the TRS was held steady at 800 rpm, an increase in the WS resulted in lower bending strength
and elongation. If the WS increased from 40 to 63 mm/min, there was a ≈5% decrease in the material's
bending strength. In addition to this, it was found that the elongation had decreased by a factor of ≈20%.
It can be observed that the weld bonds broke after the bending test of FS-7, FS-8, and FS-9 (Figure 4).
When the WS increased from 63 mm/min to 80 mm/min, the bending strength was significantly
decreased by ≈8%.
Table 1. Three-point bending test results
Weld Nos.

TRS (rpm)

WS (mm/min)

Bending Strength
(MPa)

Elongation
(mm)

FS-1

400

40

724±60

17±5

FS-2

400

63

610±39

8±2

FS-3

400

80

644±32

10±1

FS-4

630

40

674±36

16±3

FS-5

630

63

644±33

12±3

FS-6

630

80

641±15

11±1

FS-7

800

40

669±21

15±1

FS-8

800

63

638±26

12±2

FS-9

800

80

587±30

8±1
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Figure 4. Views of the specimens welded with the helical pin profile tool in the bending region
CONCLUSIONS
The root component of the test specimens was exposed to tensile stress by root bending. It was revealed
that each welded joint cracked before 90°. Welding at 400 rpm and 40 mm/min resulted in the
achievement of welded joints with the highest bending strength. The weld joint, welded at a TRS of 800
rpm and a WS of 80 mm/min, had the lowest bending strength, measured to be 587 MPa.
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STATISTICALLY MULTIPLICATIVE RELATIVELY UNIFORM CONVERGENCE ON
RIESZ ALGEBRAS
Assoc. Prof. Abdullah AYDIN
Department of Mathematics, Mus Alparslan University, Muş, Turkey

ABSTRACT
The statistical convergence on Riesz spaces was investigated and studied. In this study, we introduce
the concept of the statistical convergence on Riesz algebras with respect to relatively uniformly
convergence on Riesz spaces. A positive u∈ 𝐸+ be given. Then a sequence (𝑥𝑛 ) in a Riesz algebra 𝐸 is
said to be statistically multiplicative relatively unıform convergence to 𝑥 ∈ 𝐸 whenever, for each 𝑤 ∈
𝐸+ and for every 𝜀 > 0, there exists an index set (𝐾(𝑤,𝜀) = {𝑘1 < 𝑘2 < ⋯ } such that 𝛿(𝐾(𝑤,𝜀) ) = 1
and |𝑥𝑘𝑛 − 𝑥| ∙ 𝑤 ≤ 𝜀𝑢 for all 𝑘𝑛 ∈ 𝐾(𝑤,𝜀) . We give some relations between this concept and the other
concept of statistical convergence on Riesz spaces.
Keywords: Riesz algebra, statistical convergence, relatively uniform convergence.

INTRODUCTION AND PRELIMINARIES
The statistical convergence is a generalization of the ordinary convergence of a real sequence. It was
introduced by Steinhaus in (Steinhaus, 1951). It is enough to mention the theory of the statistical
convergence (Fast, 1951; Fridy, 1985; Maddox, 1988; Salat, 1980). On the other hand, Riesz space (or,
vector lattice) is another concept of functional analysis that was introduced by F. Riesz (Riesz, 1928).
Then many others have developed the subject. It is an ordered vector space that has many applications
in measure theory, Banach space, operatör theory, and applications in economics (Aliprantis and
Burkinshaw, 2003; Aliprantis and Burkinshaw, 2006; Aydın, 2020b; Luxemburg and Zaanen, 1971;
Nakano, 1948; Zaanen, 1983). The main aim of the present paper is to combine concepts of relatively
uniform convergence and statistical convergence. By the way, we introduce a new convergence under
the name of the statistically multiplicative relatively unıform convergence in Riesz algebras lattices
without topological structure.
The natural density of subsets of ℕ plays a critical role in the definition of statistical convergence. For
a subset 𝐾 of natural numbers, if the limit
1
|{𝑘 ≤ 𝑛: 𝑘 ∈ 𝐾}|
𝑛→∞ 𝑛
lim

exists then this unique limit is called the density of 𝐾 and it is mostly abbreviated by 𝛿(𝐾), where |{𝑘 ≤
𝑛: 𝑘 ∈ 𝐾}| is the number of members of 𝐾 not exceeding 𝑛. A real number sequence (𝑥𝑛 ) is called
statistical convergent to a real number 𝑥 if, for every 𝜀 > 0, we have
lim

1

𝑛→∞ 𝑛

|{𝑘 ≤ 𝑛: |𝑥𝑛 − 𝑥| ≥ 𝜀 }| = 0.

Several generalizations and applications of the concept of statistical convergence have been investigated
by several authors in a series of papers; see for example ( Aydın, 2020a; Aydın, 2020b; Aydın and Et,
2021; Fast, 1951; Maddox, 1988; Maddox, 1967; Şencimen and Pehlivan, 2012).
A real-valued vector space 𝐸 with an order relation is called ordered vector space if, for each x, 𝑦 ∈ 𝐸
with 𝑥 ≤ 𝑦, we have 𝑥 + 𝑧 ≤ 𝑦 + 𝑧 and 𝛼𝑥 ≤ 𝛼𝑦 for all 𝑧 ∈ 𝐸 and 𝛼 ∈ ℝ+ . An ordered vector
space 𝐸 is called Riesz space or vector lattice if, for any two vectors 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸 E, the infimum and the
supremum 𝑥 ∧ 𝑦 = inf{𝑥, 𝑦} and 𝑥 ∨ 𝑦 = sup{𝑥, 𝑦} exist in 𝐸, respectively.
Definition 1.1. A sequence (𝑥𝑛 ) in a Riesz space 𝐸 is called
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𝑜

1)
order convergent to 𝑥 ∈ 𝐸 (shortly, 𝑥𝑛 → 𝑥) if there exists another sequence (𝑦𝑛 ) ↓ 0 (i.e.,
𝑖𝑛𝑓𝑦𝑛 = 0 and (𝑦𝑛 ) ↓) such that |𝑥𝑛 − 𝑥| ≤ 𝑦𝑛 holds for all 𝑛 ∈ ℕ;
𝑟

2)
relatively uniform convergent to 𝑥 ∈ 𝐸 (shortly, 𝑥𝑛 → 𝑥) if there exists 𝑤 ∈ 𝐸+ such that, for
any 𝜀 > 0, there exists 𝑛𝛿 such that |𝑥𝑛 − 𝑥| ≤ 𝑤𝜀 holds for all 𝑛 ≥ 𝑛𝛿 ;
Definition 1.2. A sequence (𝑞𝑛 ) in a vector lattice 𝐸 is called statistical monotone convergent to 𝑥 ∈ 𝐸
if there exists a subset 𝐾 in ℕ such that 𝛿(𝐾) = 1 and 𝑞𝑘𝑛 ↓ 𝑥. It is abbreviated as 𝑞𝑘𝑛 ↓𝑠𝑡𝑜 𝑥.
Definition 1.3. A sequence (𝑥𝑛 ) in a vector lattice 𝐸 is called be statistical order convergent to 𝑥 ∈ 𝐸 if
there are a sequence 𝑞𝑘𝑛 ↓𝑠𝑡𝑜 0 with an index set 𝛿(𝐾) = 1 such that
|𝑥𝑘𝑛 − 𝑥| ≤ 𝑞𝑘𝑛
for all 𝑘𝑛 ∈ 𝐾.
A Riesz space 𝐸 is called a 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑧 𝑎𝑙𝑔𝑒bra (or 𝑙-algebra, for short), if 𝐸 is an associative algebra and its
positive cone 𝐸+ = {𝑥 ∈ 𝐸: 0 ≤ 𝑥} is closed under the algebra multiplication, i.e.,
𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸+ ⇒ 𝑥 ∙ 𝑦 ∈ 𝐸+ .
A Riesz algebra 𝐸 is called commutative if 𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑦 ∙ 𝑥 holds for all 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐸+ . Aydın and Et introduced
the statistical convergence on Riesz algebra with the solid topology. Recall that a sequence (𝑥𝑛 ) in an
𝑜

Riesz algebra 𝐸 is said to be multiplicative order convergent to 𝑥 ∈ 𝐸 whenever |𝑥𝑛 − 𝑥| ∙ 𝑢 → 0 for all
𝑚𝑜

𝑢 ∈ 𝐸+ . Abbreviated as 𝑥𝑛 → 𝑥; see (Aydın, 2020).
STATISTICALLY MULTIPLICATIVE RELATIVELY UNIFORM CONVERGENCE
We begin the section with the crucial Notion of this paper.
Definition 2.1. Let 𝐸 be a Riesz algebra and (𝑥𝑛 ) be a sequence in 𝐸. Then (𝑥𝑛 ) is called statistically
multiplicative relatively uniform convergent to 𝑥 ∈ 𝐸 whenever there exist a positive element 𝑤 ∈ 𝐸+
and an index set 𝐾 = {𝑘1 < 𝑘2 < ⋯ } ⊆ ℕ with 𝛿(𝐾) = 1 such that, for any 𝜀 > 0 and 𝑢 ∈ 𝐸+ , there
exists 𝑛(𝜀,𝑢) ∈ ℕ such that
|𝑥𝑘𝑛 − 𝑥| ∙ 𝑢 ≤ 𝜀𝑤
𝑠𝑡𝑟

holds for all 𝑘𝑛 ≥ 𝑛(𝜀,𝑢) and 𝑘𝑛 ∈ 𝐾. Then we write it as 𝑥𝑛 → 𝑥.
Remark 2.2.
i.Every relatively uniformly convergent sequence is statistically multiplicative relatively uniform
convergent.
ii.It is well known that relatively uniformly convergence implies order convergence in Archimedean Riesz
spaces. Thus, statistically multiplicative relatively uniform convergence implies statistically order
convergence in Archimedean Riesz spaces.
Theorem 2.3. Let (𝑥𝑛 ) and (𝑦𝑛 ) be sequences in a Riesz algebra 𝐸. Then
𝑠𝑡𝑟

𝑠𝑡𝑟

𝑠𝑡𝑟

i.

If 𝑥𝑛 → 𝑥 and 𝑦𝑛 → 𝑦 then we have 𝑥𝑛 + 𝑦𝑛 → 𝑥 + 𝑦;

ii.

If 𝑥𝑛 → 𝑥 then we have 𝛼𝑥𝑛 → 𝛼𝑥 for all 𝛼 ∈ ℝ;

𝑠𝑡𝑟

𝑠𝑡𝑟

𝑠𝑡𝑟

𝑠𝑡𝑟

Proof: (𝑖): Suppose that 𝑥𝑛 → 𝑥 and 𝑦𝑛 → 𝑦 hold in 𝐸. Then there exist a positive element 𝑤 ∈ 𝐸+ and
2
index sets 𝛿(𝐾) = 𝛿(𝐽) = 1 such that, for any 𝜀 > 0 and 𝑢 ∈ 𝐸+ , there exists 𝑛1(𝜀,𝑢) , 𝑛(𝜀,𝑢)
∈ ℕ such that
|𝑥𝑘𝑛 − 𝑥| ∙ 𝑢 ≤
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2
for all 𝑛1(𝜀,𝑢) ≤ 𝑘𝑛 ∈ 𝐾 and 𝑛(𝜀,𝑢)
≤ 𝑗𝑛 ∈ 𝐽. Let take a new index set 𝑀 ≔ 𝐾 ∩ 𝐽 and 𝑛(𝜀,𝑢) =
1
2
max{𝑛(𝜀,𝑢) , 𝑛(𝜀,𝑢) }. Then we have 𝛿(𝑀) = 1, and also, we get

|𝑥𝑚𝑛 − 𝑥| ∙ 𝑢 ≤

𝜀𝑤
2

and |𝑦𝑚𝑛 − 𝑦| ∙ 𝑢 ≤

𝜀𝑤
2

for every 𝑛(𝜀,𝑢) ≤ 𝑚𝑛 ∈ 𝑀. It follows from the inequality
|𝑥𝑚𝑛 +𝑦𝑚𝑛 − (𝑥 + 𝑦)| ∙ 𝑢 ≤ |𝑥𝑚𝑛 − 𝑥| ∙ 𝑢 + |𝑦𝑚𝑛 − 𝑦| ∙ 𝑢 ≤ 𝜀𝑤
𝑠𝑡𝑟

that we obtain 𝑥𝑛 + 𝑦𝑛 → 𝑥 + 𝑦.
𝑠𝑡𝑟

(𝑖𝑖): Assume that 𝑥𝑛 → 𝑥 and 0 ≠ 𝛼 ∈ ℝ. Thus, we can get a positive element 𝑤 ∈ 𝐸+ and index set
𝛿(𝐾) = 1 such that, for any 𝜀 > 0 and 𝑢 ∈ 𝐸+ , there exists 𝑛(𝜀,𝑢) ∈ ℕ such that
|𝑥𝑘𝑛 − 𝑥| ∙ 𝑢 ≤

𝜀𝑤
𝛼

for all 𝑛(𝜀,𝑢) ≤ 𝑘𝑛 ∈ 𝐾. Thus, we have
|𝛼𝑥𝑘𝑛 − 𝛼𝑥| ∙ 𝑢 = |𝑥𝑘𝑛 − 𝑥| ∙ (𝛼𝑢) ≤ 𝜀𝑤.
Therefore, we get the desired result.
𝑠𝑡𝑟

Theorem 2.4. If 0 ≤ 𝑦𝑛 ≤ 𝑥𝑛 holds for every natural number 𝑛 ∈ ℕ and 𝑥𝑛 → 0 in a Riesz algebra
𝑠𝑡𝑟

𝐸 then we have 𝑦𝑛 → 0.
𝑠𝑡𝑟

Proof. Since 𝑥𝑛 → 𝑥, there exist a positive element 𝑤 ∈ 𝐸+ and an index set 𝛿(𝐾) = 1 such that, for
any 𝜀 > 0 and 𝑢 ∈ 𝐸+ , there exists 𝑛(𝜀,𝑢) ∈ ℕ such that
𝑥𝑘𝑛 ∙ 𝑢 ≤ 𝜀𝑤
for all 𝑘𝑛 ≥ 𝑛(𝜀,𝑢) and 𝑘𝑛 ∈ 𝐾. It follows from 0 ≤ 𝑦𝑛 ≤ 𝑥𝑛 that we obtain
0 ≤ 𝑦𝑘𝑛 ∙ 𝑢 ≤ 𝑥𝑘𝑛 ∙ 𝑢 ≤ 𝜀𝑤
𝑠𝑡𝑟

for every 𝑛(𝜀,𝑢) ≤ 𝑘𝑛 ∈ 𝐾. Hence, 𝑦𝑛 → 0 as desired.
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ÖZET
Amaç
Bu çalışmanın amacı, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) vakalarında renal fonksiyonel
rezervin (RFR) sağlıklı bireylerle kıyaslanması ve hastalığın farklı evrelerindeki değişiminin
değerlendirilmesidir.
Materyal ve Metod
Göğüs Hastalıkları polikliniğine başvuru yapan 15 KOAH hastası ve 5 sağlıklı birey çalışmaya dahil
edildi. KOAH vakaları FEV1 değerlerine göre Evre 2 (%50≤FEV1<%80, n=2), Evre 3
(%30≤FEV1<%50, n=7) ve Evre 4 (FEV1<%30, n=6) olarak ayrıca sınıflandı Post-prandial 30., 60.,
90., ve 120. dakikalarda her iki böbrekte RI ve PI ölçümleri tekrarlandı. Hasta ve kontrol grubunda
demografik özellikler ve sigara anamnezi, hasta grubunda ek olarak hastalık süresi, PA akciğer grafisi
ve EKG bulguları ve arter kan gazı (AKG) sonuçları dökümante edildi. Doppler inceleme ile elde edilen
veriler kullanılarak hastaların iki böbrekleri arasında RI ve PI değerlerinde fark olup olmadığı pairedsamples T-test ile, hasta ve kontrol grubu arasında başlangıç ve postprandial değerler arasında fark olup
olmadığı independent samples T-test ile değerlendirildi. Son olarak alt ekstremite ödemine sahip
hastalar (n=4, 1 vaka Evre 3, 3 vaka Evre 4) ve olmayan hastalar (n=11) arasında RI ve PI farkı olup
olmadığı değerlendirildi.
Bulgular
KOAH grubunun yaş ortalaması 56,2±6,5 yıl, kontrol grubu 57±3,9 yıl olup her iki grup da erkek
hastalardan oluşmakta idi. Çalışmaya dahil edilen hastaların hiçbiri son 6 ay içinde KOAH atağı
geçirmemişti. KOAH vakalarında AKG tetkikinde pH 7,40±0,038, pO2 62,6±11.2 mmHg, pCO2 39,4
±7,5 mmHg idi. Doppler tetkiki sonuçları değerlendirildiğinde hiçbir vakanın bazal ölçümlerinde iki
böbrek arasında indekslerde anlamlı fark izlenmedi (p>0,05). KOAH ve kontrol grubu vakaların bazal
RI ve PI değerleri kıyaslandığında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Kontrol grubunda post-prandial
ölçümlerde RI değerleri bazal değerlerin sağ ve sol böbrekte sırasıyla %75 ve %80’ine geriledi. Evre 2
ve Evre 3 KOAH vakalarında en belirgin olarak 90.dakikada sağ ve sol böbreklerden elde edilen RI,
bazal değerin sırasıyla %93 ve %95’ine eşitti. Evre 4 hastalarda 90.dakikada RI sağ ve sol böbrekte
sırasıyla bazal değerin %97’si ve %95’i olup horizontal bir seyir gösterdi. Evre 4 hastalardan
hiperkapnik olanlar (n=3) postprandial takiplerde diğer vakalardan ayrışmakta olup paradoksal biçimde
90.dakikada sağ ve sol böbreklerden elde edilen RI değerleri bazal değerin sırasıyla %102 ve %104’üne
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eşitti. KOAH ve kontrol gruplarının postprandial 60. ve 90. dakikalarda PI (sırasıyla p=0,034 ve
p=0,001) ve RI (sırasıyla p=0.001 ve p=0.001) değerleri arasında anlamlı fark izlendi. Normokapnik ve
hiperkapnik hasta grupları arasında 60 ve 90. dakikalarda RI değerleri arasında anlamlı fark izlenirken
(sırasıyla p=0,036 ve p=0,04), alt ekstremite ödemi olan grup ve diğer hastalar arasında anlamlı fark
izlenmedi (p>0,05).
Sonuç
KOAH vakalarında böbreklerde arteriyel sistemde direnç azalmasını tetikleyen kanda protein
yükselmesi koşulu yaratıldığında sağlıklı bireylere göre anlamlı derecede düşük bir seviyede direnç
azalması izlenmiş olup bu bulgu hiperkapnik hastalarda en belirgindir.
Anahtar Kelimeler
Renal fonksiyonel rezerv, Kronik Obstrutif Akciğer Hastalığı, Renal Doppler
ABSTRACT
Purpose
The aim of this study is to compare renal functional reserve (RFR) in Chronic Obstructive Pulmonary
Disease (COPD) cases with healthy individuals and to evaluate its change in different stages of the
disease.
Material and Method
Fifteen COPD patients who applied to the Chest Diseases Department’s outpatient clinic and 5 healthy
individuals were included in the study. COPD cases were further classified according to their FEV1
values as Stage 2 (50%≤FEV1<80%, n=2), Stage 3 (30%≤FEV1<50%, n=7) and Stage 4 (FEV1<30%,
n=6). RI and PI measurements were repeated in both kidneys at the post-prandial 30th, 60th, 90th, and
120th minutes. Demographic characteristics and smoking history in both the patient and control groups,
and history of the disease, chest X-ray and ECG findings, and arterial blood gas (ABG) results in the
patient group were documented. Using the data obtained by Doppler examination, paired-samples Ttest was used to determine whether there was a difference in RI and PI values between the two kidneys
of the patients. The difference between the baseline and post-prandial values between the patient and
control group was evaluated using the independent samples T-test. Finally, the difference in RI and PI
between patients with lower extremity edema (n=4, 1 case Stage 3, 3 cases Stage 4) and the rest of the
patient group (n=11) was determined via independent samples T-test.
Results
The mean age of the COPD group was 56.2±6.5 years, and the control group was 57±3.9 years, and both
groups consisted of male patients. None of the patients included in the study had a COPD attack in the
last 6 months. In COPD cases, pH was 7.40±0.038, pO2 62.6±11.2 mmHg, pCO2 39.4 ±7.5 mmHg in
ABG examination. In Doppler examination, no significant difference was observed in the indices
between the two kidneys in the basal measurements in the study group (p>0.05). Also, when baseline
RI and PI values of COPD and control groups were compared, no significant difference was found
(p>0.05). In the control group, RI values decreased to 75% and 80% of the baseline values in the right
and left kidneys, respectively, in postprandial measurements. In Stage 2 and Stage 3 COPD cases. the
RI from the right and left kidneys in these groups was equal to 93% and 95% of the baseline value,
respectively, after 90 min. In stage 4 patients RI was 97% and 95% of the basal value in the right and
left kidneys, respectively at the 90th min. In hypercapnic patients (n=3) of stage 4 group, RI values
obtained from the right and left kidneys at 90 minutes were equal to 102% and 104% of the baseline
value, respectively. A significant difference was observed between the PI (p=0.034 and p=0.001,
respectively) and RI (p=0.001 and p=0.001, respectively) values of the COPD and control groups at the
postprandial 60th and 90th minutes. While there was a significant difference in RI values at 60 and 90
minutes between normocapnic and hypercapnic patient groups (p=0.036 and p=0.04, respectively), there
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was no significant difference between the group with lower extremity edema and the other patients
(p>0.05).
Conclusion
In COPD cases, when a condition of increased protein in the blood, which triggers a decrease in
resistance in the arterial system in the kidneys, is created, a significantly lower level of resistance
reduction is observed compared to healthy individuals, and this finding is most prominent in hypercapnic
patients.
Keywords
Renal functional reserve, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Doppler Ultrasonography
GİRİŞ
Renal fonksiyonel rezerv (RFR), kanda aminoasit miktarının artması ya da dopamin infüzyonu gibi
tetikleyiciler karşısında böbreklerin renal arterlerden kendilerine gelen kan miktarını ve glomerüler
filtrasyon hızlarını arttırma kapasitesidir [1]. Doppler ultrasonografi (US) tetkikinde RFR, akıma karşı
direnci ölçen pulsatilite indeksi (PI) ve rezistivite indeksi (RI) değerlerindeki azalma ile ayırt edilir.
Kronik obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) vakalarında, temel işlevleri vücut asit-baz dengesini
korumak, solunumsal asidoz tablosunu kompanse etmek ve yanı sıra vücuttaki su ve elektrolit dengesini
korumak olan böbreklerde kronik zeminde glomerüler, renal interstisiyel ve vasküler hasar oluşmaktadır
[2]. KOAH’lı hastalarda başlıca alt ekstremitelerde görülen ödem olumsuz prognostik bir faktör olarak
tanımlanmıştır [3]. Bu bulgu sağ ventrikül fonksiyonları ejeksiyon fraksiyonu normal ve hatta artmış
hastalarda izlenebilmektedir [4].
KOAH’lı hastalarda, böbrek fonksiyon testleri sıklıkla normal olsa da akut KOAH alevlenmelerinde
RFR’in azaldığı bilinmektedir [5]. Stabil KOAH evresinde RFR’in normal bireylere göreve hastalığın
farklı evrelerinde gösterdiği değişimler konusunda ise bilgiler sınırlıdır.
Bu çalışmanın amacı, Doppler US kullanılarak stabil KOAH vakalarında RFR’in normal populasyona
göre ve farklı hastalık evreler arasındaki değişiminin incelenmesidir.

MATERYAL VE METOD
Çalışma Populasyonu
Periyodik takipleri sebebiyle Haziren 2004 ve Aralık 2004 tarihleri arasında Göğüs Hastalıkları
polikliniğine başvuran rasgele seçilmiş 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Vakaların çalışmaya dahil
edilme kriterleri;
-

Son 6 hafta içinde akut KOAH evresine girmemiş olmak

Eşlik eden iskemik, valvüler, disritmik kalp hastalığının olmaması. Sol kalp fonksiyonlarının
normal olması.
-

Hipertansif olmamak

-

Diabetik olmamak

-

Bilinen renal hastalığın bulunmaması

-

Bilinen vasküler bir hastalığın bulunmaması

-

Bilinen malign bir hastalığın bulunmaması

-

Bilinen bir karaciğer hastalığının bulunmaması

idi. Tüm hastalardan işlem öncesinde bilgilendirilmiş hasta onam formu alındı. Hastaların tamamında
Tam Kan, böbrek fonksiyon testleri, EKG, solunum fonksiyon testleri (SFT), arter kan gazları (AKG)
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çalışıldı ve PA tetkiki görüldü. Vakaların tamamında serum kreatinin seviyesi 1.2 mg/dL’den düşük idi.
Rutin tetkiklere ek olarak, 24 saatlik idrarda kreatinin klirensi de çalışıldı ve tüm vakalarda 97-137
mL/dakika arasında olduğu saptandı.
Sağlıklı bireylerden oluşan kontrol gurubu hasta yaşı ile benzer gruptaki bireylerden oluşturuldu. Yaş
kriteri dışında bu grupta sistemik ya da renal bilinen bir hastalık tanısının olmaması ve sürekli kullanılan
ilaç öyküsünün bulunmaması şartı arandı.
US incelemede hasta ve kontrol grubunun çalışmadan çıkarılma kriterleri;
-

Ektopik böbrek bulunması

-

Atrofik böbrek bulunması

-

Böbrek parankim eko şiddetinde artış bulunması

-

Böbrek parankim kalınlığının orta polde 7 mm’den ince olması

-

Pelvikaliektazi

-

Böbrek taşına sahip olmak

-

Solid ya da kistik böbrek lezyonuna sahip olmak

idi. Sonuç olarak 15 hastadan ve 5 kontrol grubu bireyden oluşan çalışma populasyonu oluşturuldu.
Doppler US İnceleme
Renal Doppler US inceleme GE Logiq 9 (General Electric Medical Systems, Milwaukee, WI) US
scanner’da 2-5 MHz curved array wide-band transducer kullanılarak gerçekleştirildi. Tetkik günü aç ve
hiçbir ilaç kullanmaksızın radyoloji kliniğine başvurusu sağlandı ve halen sigara içenlerden o sabah
sigara kullanmamaları istendi.
Hasta ve kontrol grubun vakalarda öncelikle B-mode US inceleme yapıldı ve ardından her iki böbrekten
bazal RI ve PI ölçümleri üst, orta ve alt pollerden elde edildi ve aritmetik ortalamaları o böbreğin RI ve
PI değeri olarak alındı. Ardından hastalara protein yüklemesi daha önceden literatürde belirtildiği
şekilde [5], 70 gram protein içeren bir diyet ve 500 cc suyun 15 dakika içinde tüketilmesi temin edilerek
gerçekleştirildi. Bunun ardından 30., 60., 90., ve 120. dakikalarda her iki böbrekten RI ve PI ölçümleri
bazal ölçümde yapıldığı şekilde tekrarlandı.
İstatistiksel Çalışma
Çalışma popülasyonu KOAH grubu (n=15) ve Kontrol Grubu (n=5) olarak ikiye ayrıldı. Hasta grubu
SFT testi sonuçlarına göre ayrıca vakaları FEV1 değerlerine göre Evre 2 (%50≤FEV1<%80, n=2), Evre
3 (%30≤FEV1<%50, n=7) ve Evre 4 (FEV1<%30, n=6) olarak sınıflandı.
Elde edilen RI ve PI değerleri gruplar arasında dağılım Shapiro-Wilk testi ile kontrol edildi ve t-testi ile
şu gruplar arasında kıyaslamalar yapıldı:
KOAH grubu ve Kontrol grubunun kendi içinde sağ ve sol böbreklerden elde edilen RI ve PI
değerleri
KOAH grubu ve Kontrol grubu arasında bazal, postprandial 30., 60., 90., ve 120. dakikalarda
elde edilen RI ve PI değerleri
Orta (Evre 2 ve 3) ve ağır (Evre 4) KOAH gruplar arasında postprandial 30., 60., 90., ve 120.
dakikalarda elde edilen RI ve PI değerleri
Hiperkapnik hasta grubu ile diğer KOAH hastaları arasındaki postprandial 30., 60., 90., ve 120.
dakikalarda elde edilen RI ve PI değerleri
Alt ekstremite ödemi bulunan KOAH hastaları (n=4) ile diğer KOAH hastaları arasındaki
postprandial 30., 60., 90., ve 120. dakikalarda elde edilen RI ve PI değerleri
İstatistiksel değerlendirmeler SPSS 11.0 (SPSS Inc, Chicago) kullanılarak gerçekleştirildi.
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BULGULAR
Hasta ve Kontrol Grubu Özellikleri
Her iki grup da yalnızca erkek hastalardan oluşmakta idi ve yaş ortalaması KOAH Grubunda 56,2±6,5
(40-70) yıl, Kontrol Grubunda 57,0±3.93 (55-64) yıl idi. KOAH vakaları için ortalama hastalık süresi
10.53±4.24 (4-20) yıl olup 8 vakada amfizem, 7 vakada kronik bronşit kliniği dominant idi. KOAH
Grubundaki vakaların tamamı en az 1 defa hastalıkları nedeniyle hospitalizasyon öyküsüne sahipti.
Hastaların tamamı ortalama 32.9±12.4 paket-yıl ölçülen sigara kullanma öyküsüne sahipti ve 10 hasta
halen sigara içmekte iken, 5’i bırakmıştı. Kontrol Grubunda 1 aktif sigara içici, 2 ex-smoker ve 2 hiç
sigara kullanmamış birey bulunmakta idi Bu grubun ortalam sigara tüketimi 13.0 paket-yıl idi.
GOLD Evre 4 hastaların 3’ünde ve Evre 3 hastaların birinde alt ekstremite ödemi mevcut idi (n=4).
Hastaların tamamında PA akciğer grafisinde diafragma düzleşmesi, 14 vakada akciğerde saydamlık
artışı, 2 vakada kardiyotorasik oran artışı izlendi. EKG’lerinde 9 vakada Ppulmonale mevcut olup aynı
vakalarda sağ aks sapması da ayırt edilmekte idi.
Hastalarda ortalama FVC beklenenin %60.73’ü (%33-86±16.65), ortalama FEV1 beklenenin %39’u
(%19-65±12), FEV1/FVC oranı ortalama %57 (%47-69±7.2), FEF25-75 ortalama %24 (%10-68±14)
ölçüldü.
Hastaların pH değeri ortalama 7.40±0.038 (7.35-7.47) ölçüldü. Ortalama pO2 değeri 62.6±11.2 (44-87)
mmHg idi. SaO2 ortalama %91±4.4 (%81-98) olarak bulundu. Ortalama pCO2 değeri 39.4±7.5 (29-55)
mmHg idi. Sadece Evre 4 hastalardan 3’ünde hiperkapni olduğu görüldü.
Doppler US İnceleme
KOAH grubu ve Kontrol Grubu içinde her iki böbrekte bazal, 30., 60., 90., ve 120. dakikalarda yapılan
ölçümlerde eşleştirilmiş t-testi ile sağ ve sol böbrekle arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
KOAH grubu ve Kontrol Grubu arasında bazal RI ve PI değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı
(p>0.05).
Postprandial ölçümlerde Kontrol gurubunda en belirgin olarak 90. dakikada izlenen sağ ve sol böbrekte,
sırasıyla bazal değerin %75 ve %80’i düzeyine ulaşan ve 120. dakikada yeniden yükselen RI değerinde
düşüş izlendi (Şekil 1).
Evre 2 ve 3 KOAH’lılardan oluşan grupta, 90. dakikada sağ ve sol böbrekte, sırasıyla bazal değerin %93
ve %95’i düzeyine ulaşan ve 120. dakikada yeniden yükselen RI değerinde düşüş izlendi (Şekil 1).
Evre 4 KOAH grubunda 90. dakikada sağ ve sol böbrekte, sırasıyla bazal değerin %97 ve %95’i
düzeyine ulaşan ve 120. dakikada yeniden yükselen RI değerinde düşüş izlendi (Şekil 1).
Hiperkapnik Evre 4 hastalar, diğer vakalardan 90.dakikada paradoksal olarak bazal değerin %102 ve
%104’üne ulaşan, artmış RI değerleri ile ayrıştılar (Şekil 1). Bu bulgu hiperkapnik hastalarda renal
fonksiyonel bir rezervin kalmadığına işaret etmektedir.
KOAH grubu ve Kontrol grubundan elde edilen ortalama RI ve PI değerleri Tablo 1’de verilmiştir.
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Şekil 1. Çalışma popülasyonundaki vakalara ait ortalama RI ölçümleri.
Tablo 1.Çalışma grubundan elde edilen PI ve RI değerleri
Ölçümler

Bazal
30.dakika
60.dakika
90.dakika
120.dakika

KONTROL
GRUBU
(n=5)
PI
RI
1.12
0.66
±0.04 ±0.02
1.06
0.63
±0.03 ±0.03
0.95
0.57
±0.03 ±0.03
0.87
0.51
±0.03 ±0.01
1.11
0.64
±0.02 ±0.01

KOAH GRUBU
Evre 2-3
Evre 4
(n=9)
(n=6)
PI
RI
PI
1.07
0.67
1.09
±0.10 ±0.02 ±0.08
1.06
0.64
1.08
±0.10 ±0.03 ±0.08
1.03
0.62
1.08
±0.10 ±0.03 ±0.08
1.02
0.61
1.07
±0.09 ±0.03 ±0.08
1.04
0.65
1.06
±0.10 ±0.04 ±0.07

RI
0.65
±0.01
0.64
±0.01
0.63
±0.03
0.63
±0.04
0.65
±0.03

Hiperkapnik
(n=3)
PI
RI
1.08
0.65
±0.02 ±0.01
1.09
0.661
±0.02 ±0.01
1.09
0.66
±0.02 ±0.005
1.10
0.67
±0.02 ±0.01
1.08
0.67
±0.01 ±0.03

p*
PI

RI

>0.05 >0.05
0.879

0.084

0.034

0.001

0.001

0.001

0.180

0.062

Sonuçlar ortalama±SD olarak verilmiştir. * Kontrol ve KOAH gruplarının kıyaslandığı t-test sonuçları,
Evre 2-3 ve Evre 4 KOAH grupları arasında postprandial ölçümlerde anlamlı fark izlenmedi.
Normokapnik hastalar (n=12) ve hiperkapnik hastalar kıyaslandığında PI değerleri arasında fark
izlenmez iken, RI değerleri 60.dakika (p=0.036) ve 90.dakikada (p=0.04) anlamlı fark bulunmakta idi.
Alt ekstremite ödemi olan vakalar (n=4) ve diğer hastalar (n=11) kıyaslandığında indeksler arasında fark
izlenmedi (p>0.05).
TARTIŞMA
RFR ile doğrusal korelasyonu olan herhangi bir parametre mevcut değildir [5]. Renal vasküler tonus
dışında, glomerüler filtrasyon hızını etkileyen hormonal düzenleyiciler (renin – angiotensin – aldosteron
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sistemi), glomerulopressin ve prostaglandinler gibi lokal parakrin aktiviteler ile tübüler sodyum
reabsorbsiyonu gibi ek faktörler RFR için belirleyicidir [6].
Bu çalışmada PI ve RI gibi akıma karşı oluşan dirence ait Doppler US indeksleri kullanılmış olup, serum
protein seviyesindeki artış karşısında böbreğin kendisine gelen an akımını arttırması ve akıma karşı
direncin azalması mekanizması ile RFR’in indirekt yoldan gösterilmesi hedeflenmiştir. Bizim de
kullandığımız 70 gramlık sabit protein diyeti literatürde uzun zaman önce tanımlanmış olup böbrekteki,
akıma karşı diren azaltıcı ve hiperfiltrasyon sağlayıcı etkinliği üzerine bilgiler artmaktadır [5,6,7].
Çalışmamızda protein yüklemesi sonrasında üç temel yanıt saptadık: (1) Kontrol grubunda izlenen ve
akıma karşı direncin belirgin biçimde düştüğü yanıt, (2) Normokapnik KOAH hastalarında izlenen ve
bazal koşullarla kıyaslandığında horizontal bir seyirle ayırt edilen yanıt ve (3) Hiperkapnik hastalarda
ortaya çıkan paradoksal akıma karşı direnç artışı ile karakterize yanıt.
Sağlıklı bireylerde protein yükleme ile akıma karşı direnç azalması literatürde bildirilmiştir [5,8].
Sağlıklı bireyler ile KOAH hastalarında 60. ve 120. dakikalar arasında kalan dilimde yapılmış
ölçümlerde (örneğin 75.dakika) RI seviyeleri arasında anlamlı fark yine önceki çalışmalarda da
bildirilmektedir [5,8].
Çalışmamızda alt ekstremite ödemi olan 4 hastadan 3’ü Evre 4 KOAH grubunda yer almakta idi ve ağır
KOAH grubundaki bu hastaların paradoksal olarak artış gösteren direnç değerleri normokapnik
hastalarla kıyaslandığında anlamlı derecede yüksek bulundu. Ancak Evre 2 ve 3 hastalar ile Evre 4
hastalar arasında indekslerde hiçbir ölçüm zamanında anlamlı fark izlenmemiş olup bu bulgu literatürle
benzerdir [5,8]. Hiperkapninin renal arterlerde vasokonstriksiyona neden olduğu, oksijen
saturasyonunun artışı, dopamin infüzyonu gibi renovasküler direnci azaltan ajanların bu hasta grubunda
etkili olmadığı bildirilmiş olup çalışma bulgularımızla uyumludur [9].
Çalışmamızda akıma karşı direnç indeksleri için hem RI hem de PI kullanılmış olup RI, gruplar
arasındaki farkı göstermekte PI’dan daha başarılı idi. Renal vasküler değerlendirmede RI kullanımının
üstünlüğü pek çok çalışmada bildirilmiş olup tercih edilmelidir [10,11].
Bu çalışmada bazı limitasyonlar mevcuttur. İlk olarak oldukça küçük bir çalışma grubu üzerinde
gerçekleştirilmiştir. İkincisi vaka seçiminde renovasküler sistem üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi
olabilecek çok sayıda hastalık bir çalışmaya alınmama kriteri haline getirilmiş olup bu durum yanlı bir
vaka seti seçimine yol açmıştır. Son olarak oral protein yüklemesine dayanan diğer çalışmalar gibi bu
çalışma da gıda biyoyararlanımında herhangi bir sorun olmadığı ön kabulüne dayalı olup sonuçları bu
çalışmalarla benzerlikler göstermektedir.
Sonuç olarak bu çalışmada KOAH hastalık evresinin artışı ile renovasküler adaptif yanıtların bozulduğu
ve renal fonksiyonel rezerv kaybının ortaya çıktığı gösterilmiş olup bu bulgunun prognostik öneme sahip
alt ekstremite ödemini tek başına açıklama yeteneği olmadığı saptanmıştır.
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ABSTRACT
Aim: This study was conducted to find out the technostress perceptions of nurses and the factors
affecting their technostress perceptions.
Materials and Methods: The study was conducted in a university hospital in Turkey. The sample
consisted of 303 nurses. ‘Descriptive Information Form’ and ‘Technostress Scale’ were used to collect
the study data.
Results: In the study, the sub-dimension mean scores of the Technostress scale were found as follows;
“Techno-Overload” mean score was 2.68±0.65; “Techno-Invasion” mean score was 2.77±0.78;
“Techno-Complexity” mean score was 2.74±0.63; The mean score of “Techno- Insecurity” was
2.61±0.70; The mean score of “Techno-Uncertainty” is 3.34±0.77. The mean scores of Technostress
scale were found 2.80±0.49. It was found that techno complexity, techno insecurity, techno uncertainty
and total scale scores increased as age increased and the relationship between was found to be
statistically significant. It was found that the participants who were high school graduates, those who
considered the hospital information system difficult, those who received in-service training for
information system and those who were undecided about their competence had higher techno-invasion
mean scores; the participants who had good level of technological competence and those who stated that
all the records in the unit were in computer had higher techno-uncertainty mean scores and the difference
between was found to be statistically significant.
Conclusion: It was found that the nurses had moderate technostress levels. It was found that age,
educational status, technological competence perception and all records in the unit being in computer
affected nurses’ technostress levels.
Key Words: Information technologies, Nurse, Technology, Stress.
ÖZET
Amaç: Bu araştırma hemşirelerin teknostres algılarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla
yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak Türkiye’de bulunan bir üniversite hastanesinde yapıldı.
Araştırma evrenini üniversite hastanesinde görev yapan 664 hemşire, örneklemini ise araştırmaya
katılmayı kabul eden 303 hemşire oluşturdu. Araştırma verilerini toplamada ‘Tanıtıcı Bilgi Formu’ ve
‘Teknostres Ölçeği’ kullanıldı.
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Bulgular: Araştırmada” Teknostres ölçeğinin alt boyut puan ortalamaları şöyle bulunmuştur; “TeknoAşırı Yük” puan ortalaması 2.68±0.65, “Tekno-İşgal” puan ortalaması 2.77±0.78, “Tekno-Karmaşıklık”
puan ortalaması 2.74±0.63, “Tekno-İş Güvencesizliği” puan ortalaması puan ortalaması 2.61±0.70,
“Tekno-Belirsizlik” puan ortalaması 3.34±0.77, Teknostres Ölçek toplam puan ortalaması ise 2.80±0.49
olarak bulundu. Yaş arttıkça tekno karmaşıklık, tekno güvensizlik, tekno belirsizlik ve toplam ölçek
puanının arttığı ve aradaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. Lise mezunlarının,
hastane bilgi sistemini zor olarak nitelendirenlerin, bilgi sistemi için hizmet içi eğitim alanların ve
yeterliliği konusunda kararsız kalanların tekno-işgal ortalama puanları; evli olanların, hastane bilgi
sistemini zor olarak değerlendirenlerin ve teknolojik yeterliliklerini orta olarak değerlendiren
hemşirelerin tekno-karmaşıklık ortalama puanları; evli olanların, idari kısımda çalışanların, birimdeki
tüm kayıtların bilgisayarda olduğunu ifade edenlerin tekno-iş güvencesizliği ortalama puanları;
teknolojideki yeterlilik düzeyi iyi olanların ve birimdeki tüm kayıtların bilgisayarda olduğunu
belirtenlerin tekno-belirsizlik ortalama puanları daha yüksek ve aradaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu bulundu.
Sonuç: Hemşirelerin teknostres düzeylerinin orta seviyede olduğu bulundu. Çalışma sonucunda; yaşın,
eğitim durumunun, teknolojik yeterlilik algısının, birimdeki tüm kayıtların bilgisayarda kayıtlı
olmasının hemşirelerin teknostres düzeylerini etkilediği belirlendi.
Anahtar kelimeler: Bilgi Teknolojileri, Hemşire, Teknoloji, Stres
INTRODUCTION
Health services are getting more complex and computer dependent every day. The amount of data
collected and stored for patients increases rapidly each year and grows exponentially. While reaccessing,
using and processing these data becomes more and more difficult, this requirement becomes more and
more important in the meantime. As a result of this, there is a great need and demand for systematic
application of information processing methods and use of computer and information technologies.1,2
Although technology has been introduced and recognized as time-saving, it has increased the
expectations that should be realized in institutions. This, in turn, requires individuals to improve their
technological skills and competence constantly.3 The complex and rapidly changing structure of
information and communication technologies, the difficulty of learning new technologies, the need for
more work increase expectations and work load and cause multiple tasks.4 Some individuals are faced
with the concept of technostress which includes worry, stress, anxiety and even fear when it comes to
technology use.3,5 While the concept of technostress is defined as the phenomenon of inability to cope
with the stress experienced by users in the workplace and the constantly evolving technology in the use
of information and communication technologies6, in a different definition it is expressed as the inability
to deal with new information and communication technologies and the inability to adapt to these
technologies.7 When the determinants of technostress are examined, it can be seen that they are high
anxiety, scepticism and low self-efficacy perception resulting from information and communication
technologies.8 In the development process of technostress, employees are afraid of making mistakes
while using information and communication technologies in the work place and these feelings of worry
and anxiety they experience cause them to develop an uncomfortable prejudice for computer.6 It is
claimed that individuals do not experience only stress due to their low self-efficacy for information and
communication technologies but also feel psychological and physical fatigue due to being constantly
involved in these technologies.8
Tarafdar et al. (2011) explain technostress with five different dimensions: Techno-overload is defined
in situations when individuals who use information and communication technologies work more and
faster. Techno-invasion requires employees to be constantly connected and accessible everywhere.
Techno-complexity requires the use of rapidly and continually developing technologies, new
applications, hardware and software. The situation which requires users to spend more time and effort
to understand the new applications is defined with techno-complexity. Techno-insecurity is the situation
when users fear losing their job against those who use new applications and technologies better. In
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techno-uncertainty, continuous changes and developing technologies do not give employees the
opportunity to experience and specialize in certain applications.8 In this case, employees get an
“uncomfortable” feeling because the information they have has become “old” in the face of rapidly
changing information. Although they have been enthusiastic in early stages, the need for constant
renovation and updating results in frustration and anxiety.9
In order to meet the increasing demand for health services today, it is necessary to make more use of
technology and to support nursing care. Health services now make use of various technologies such as
electronic health records, prescription tools, tele-health, online appointment planning, mobile
applications, medical devices, portable monitors, smart patient beds and wearable biosensors which are
used in health services currently. Nurses have great contributions in realizing, using and developing
these technologies. 10,11 Nurses who care for and who are closest to a healthy/sick individual should have
all the information about the health of the individual in shortest time possible so that they can provide
quality care, ensure the individual’s security and interact quickly. This can be ensured with the effective
use of technology. Effective use of technology prevents waste of medical equipment, improves the
standards and quality of care by ensuring proper use of resources, evidence-based application and
clinical decision-making support. 10,12 Nursing is a practical discipline which renovates itself through
scientific, technological and socio-cultural changes by pulling away from the way it is traditionally
perceived in the world and in Turkey.13Technological developments will certainly continue to affect
nurses’ future education, and professional and individual life.14 Nursing organizations consider
technology as the basic building block of nursing practices and consider effective use of technology as
a required qualification in nursing.2,15 In this context, when it is considered that technological
innovations and developments become more complex every day 4, it is of great importance that the
technostress situations nurses may experience are not adversely affected by their attitudes and
perceptions towards technology. It has been reported that nurses may experience problems when
hospital information systems do not work or when nurses are not familiar with the software and
hardware.16 It has been stated that nurses experience technostress as a result of dealing with various
devices. While working with technology, nurses have been reported to have negative experiences such
as fear of clicking or pressing wrong keys, giving an incorrect command or order, being forced to trust
machines instead of people, headaches and spasms.17 For this reason, studies which analyse the
technostress states of nurses are needed. Studies conducted on technostress will help to eliminate the
problems in this area by making indirect contributions to health care services.
Aim of study
Although studies in different fields have been conducted on technostress in Turkey 4,18, no studies
conducted on nurses were found. The present study was conducted to find out the technostress
perceptions of nurses caused by the information and communication technologies used by them and the
factors affecting their technostress perceptions.
Research questions:
•

What is the technostress level of nurse?

•

What are the factors affecting the technostress levels of nurses?

MATERIALS AND METHODS
Research design
The present study was conducted as a descriptive and cross-sectional study.
Population and Sample
Universe of the study included 664 nurses working in a university hospital March 2020. The inclusion
criteria to be part of the study were as follows: nurses who are currently working in university hospital
and are willing to participate in the study. The size of the sample was not defined, with the possibility
of accessing the entire sample. The questionnaire form was distributed to the nurses working in the clinic
and the questionnaire forms were collected back the next day. 303 completely filled forms were included

FULL TEXTS BOOK

332

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

in the study. The process of delivery, completion and collection of the questionnaires lasted a maximum
of 11 days.
Data Collection Instruments
‘Descriptive Information Form’ and ‘Technostress Scale’ were used to collect the study data.
Descriptive Information Form: The form, which was prepared by the researchers, included questions
such as the nurses’ age, gender, level of education, marital status, working time in the profession and
the institution, unit, frequency and purpose of using the internet, way of accessing the internet, the level
of easiness for hospital information system, the state of having received in-service training for hospital
information system, sufficiency of the training and the state of having all records in the unit on computer.
Technostress Scale: The scale, which was developed by Tarafdar et al. (2007) aims to find out the
technostress levels of individuals 1919(16). The scale was adapted into Turkish by Ilgaz et al. (2016). The
scale is a 5–Likert type scaled between totally disagree (1) and totally agree (5) and consists of 5 subdimensions and 23 items. Higher scores taken from the scale show higher technostress level. Subdimensions of the scale are; techno-overload (6 items), techno-invasion (3 items), techno-complexity (5
items), techno-insecurity (5 items) and techno-uncertainty (4 items). Cronbach’s alpha coefficient of the
scale was reported as 0.92.20 In the present study, Cronbach’s alpha coefficient was found as 0.81.
Data Analysis
While evaluating the findings obtained from the study, SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
for Windows 25.0 program was used for statistical analysis. Number and percentage, mean± standard
deviation were used in the analysis of the data obtained from the study. Mann Whitney U test and
Kruskall Wallis test were used to compare the technostress mean scores of independent groups. The
association between technostress and age, working time and working time in the institution was analysed
with Pearson correlation test. The results found were evaluated at 95% confidence interval and 5%
significance level.
Ethical aspect of the study
Approval was taken from Istanbul Sabahattin Zaim University Ethics Committee (29/02/2020 date
2020/02 numbered). Permission was obtained from the hospital the study was conducted in. This study
was conducted in accordance with the ethical standards of Declaration of Helsinki. Volunteering
participants were included in the study and their personal identity information was kept confidential.
Participation relied on the provision of verbal consent.
RESULTS
It was found that the mean age of the nurses who participated in the study was 29.06±6.02, 65% were
female, 43.2% were undergraduates, 51.2% were single, 62.0% were working in clinic, mean total
working time was 6.89±5.02 years, mean working time in the institution was 4.86±4.42 years. 67.6% of
the nurses described the hospital information system as easy. It was found that 77.9% of the nurses had
received training for hospital information system and 63.9% of those who were trained thought the
training they received was sufficient. 53.1% of the nurses described their technological competence
level as moderate and 58.7% stated that all the records in the unit were not in the computer (Table 1).
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Table 1. Sociodemographic Information and Technology Use Information of Nurses (n=303)
Gender
Female
Male
Educational Status
High school
Associate degree
Undergraduate
Postgraduate
Marital status
Married
Single
Unit nurses work in
Clinic
Intensive care
Administration
Hospital information system
evaluation
Difficult
Easy
Complicated
The state of having received
in-service training for
hospital information system
Yes
No
The state of thinking that
the training was sufficient
Yes
No
Undecided
Level of technological
competence
Insufficient
Moderate
Sufficient
The state of all records of
the unit being in the
computer
Yes
No

Number

%

197
106

65
35

74
72
131
26

24.4
23.8
43.2
8.6

146
157

48.2
51.2

188
94
21

62.0
31.0
7.0

13
205
85

4.3
67.6
28.1

236
67

77.9
22.1

151
21
64

63.9
8.9
27.2

22
161
120

7.3
53.1
39.6

125
178

41.3
58.7
Mean±SD
29.06±6.02
6.89±5.02
4.86±4.42

Age
Total working time
Working time in the
institution

Techno-overload mean score was found as 2.68±0.65, Techno-invasion mean score was found as
2.77±0.78, Techno-complexity mean score was found as 2.74±0.63, Techno-insecurity mean score was
found as 2.61±0.70, Techno-uncertainty mean score was found as 3.34±0.77, and total scale mean score
was found as 2.80±0.49.
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Table 2 shows the comparison of nurses’ mean scores from TS and sub-dimensions in terms of
sociodemographic characteristics and technology use information. In Techno-overload sub-dimension,
married participants were found to have higher mean scores and the difference between was found to be
statistically significant (p=0.021). In Techno-invasion sub-dimension, the participants who were high
school graduates (p=0.034), those who described hospital information system as difficult (p=0.008),
those who had received in-service training for information system (p=0.026) and those who were
undecided about the sufficiency of in-service training (p=0.016) were found to have higher mean scores
and the difference between was found to be statistically significant. In Techno-invasion sub-dimension,
the participants who were married (p=0.002), those who described hospital information system as
difficult (p=0.037) and those who evaluated their technological competence as moderate (p=0.032) were
found to have higher mean scores and the difference between was found to be statistically significant.
In Techno-insecurity sub-dimension, the participants who were married (p=0.022), those who were
working in administrative department (p=0.010), those who stated that all the records in the unit were
in computer (p=0.017) were found to have higher mean scores and the difference between was found to
be statistically significant. In Techno-uncertainty sub-dimension, the participants who stated that their
level of technological competence was good (p=0.011) and those who stated that all the records in the
unit were in computer (p=0.000) were found to have higher mean scores and the difference between was
found to be statistically significant. In the assessment of TS total score, the participants who were
married were found to have higher mean scores and the difference between was found to be statistically
significant.
Table 2. Comparison of nurses’ TS and sub-dimensions mean scores in terms of sociodemographic
characteristics and technology use information

Gender
Female
Male

Educational
Status
High school
Associate
degree
Undergraduate
Postgraduate
Marital status
Married
Single

Unit nurses
work in
Clinic
Intensive care
Administration

Technooverload

Technoinvasion

Technocomplexity

Technoinsecurity

Technouncertainty

TS

2.07±0.70
2.36±057
U=9865.50
0
p=0.427

2.74±0.76
2.81±0.80
U=9652.000
p=0.274

2.75±0.65
2.71±0.59
U=10315.00
0
p=0.862

2.61±0.72
2.60±0.66
U=10348.000
p=0.898

3.30±0.77
3.41±0.76
U=9439.500
p=0.166

2.80±0.53
2.80±0.41
U=10227.50
0
p=0.769

2.55±0.61
2.66±0.65
2.75±0.67
2.69±0.66
KW=3.708
p=0.295

2.84±0.74
2.55±0.75
2.84±0.73
2.79±0.99
KW=8.702
p=0.034

2.60±0.68
2.71±0.62
2.80±0.63
2.89±0.40
KW=6.284
p=0.099

2.50±0.72
2.62±0.63
2.65±0.70
2.67±0.84
KW=2.147
p=0.542

3.18±0.92
3.36±0.84
3.36±0.63
3.69±0.58
KW=6.847
p=0.077

2.66±0.50
2.81±0.51
2.86±0.48
2.92±0.39
KW=7.074
p=0.070

2.77±0.66
2.59±0.64
U=9703.50
0
p=0.021

2.83±2.71
2.71±0.74
U=10581.50
0
p=0.244

2.85±0.60
2.63±0.64
U=9138.000
p=0.002

2.72±0.69
2.50±0.70
U=9716.000
p=0.022

3.44±0.66
3.25±0.84
U=10374.50
0
p=0.151

2.90±0.47
2.71±0.49
U=8937.500
p=0.001

2.65±0.67
2.71±0.68
2.75±0.23
KW=1.821
p=0.402

2.75±0.80
2.82±0.78
2.69±0.58
KW=0.486
p=0.784

2.70±0.67
2.81±0.59
2.78±0.38
KW=1.371
p=0.504

2.54±0.73
2.66±0.66
2.99±0.50
KW=9.218
p=0.010

3.31±0.77
3.37±0.75
3.48±0.85
KW=1.341
p=0.512

2.76±0.51
2.85±0.47
2.93±0.26
KW=3.494
p=0.174

FULL TEXTS BOOK

335

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Hospital
information
system
evaluation
Difficult
Easy
Complicated

The state of
having
received inservice
training for
hospital
information
system
Yes
No

The state of
thinking that
the training
was sufficient
Not trained
Yes
No
Undecided

Level of
technological
competence
Insufficient
Moderate
Sufficient

The state of
all records of
the unit being
in the
computer
Yes
No

2.61±0.70
2.69±0.64
2.65±0.69
KW=0.413
p=0.814

2.85±0.75
2.48±0.84
2.60±0.80
KW=9.704
p=0.008

2.87±0.93
2.69±0.59
2.84±0.67
KW=6.613
p=0.037

2.76±0.93
2.63±0.67
2.53±0.73
KW=2.854
p=0.240

3.07±0.85
3.37±0.74
3.31±0.82
KW=1.764
p=0.414

2.76±0.64
2.82±0.46
2.77±0.53
KW=0.429
p=0.807

2.69±0.65
2.63±0.67
U=7539.50
0
p=0.561

2.81±0.77
2.60±0.79
U=6508.500
p=0.026

2.75±0.60
2.71±0.73
U=7429.000
p=0.449

2.62±0.69
2.55±0.74
U=7375.500
p=0.400

3.36±0.73
2.82±0.79
U=7234.000
p=0.285

2.821±0.49
2.74±0.49
U=6833.000
p=0.090

2.64±0.69
2.68±0.66
2.45±0.66
2.77±0.60
KW=4.184
p=0.123

2.56±0.73
2.73±0.75
2.68±0.87
3.07±0.77
KW=8.273
p=0.016

2.75±0.74
2.70±0.62
2.53±0.68
2.86±0.52
KW=5.885
p=0.053

2.56±0.77
2.67±0.70
2.40±0.72
2.57±0.63
KW=2.880
p=0.237

3.29±0.73
3.36±0.76
3.03±1.06
3.44±0.69
KW=2.734
p=0.255

2.75±0.50
2.81±0.50
2.59±0.64
2.90±0.38
KW=4.734
p=0.094

2.66±0.61
2.72±0.66
2.62±0.65
KW=0.139
p=0.710

2.74±0.68
2.80±0.78
2.72±0.78
KW=0.176
p=0.675

2.49±0.69
2.84±0.58
2.65±0.67
KW=4.607
p=0.032

2.60±0.72
2.61±0.68
2.59±0.79
KW=0.016
p=0.901

2.88±0.83
3.37±0.69
3.39±0.82
KW=6.493
p=0.011

2.66±0.51
2.85±0.47
2.77±0.51
KW=2.503
p=0.114

2.65±0.59
2.69±0.70
U=10804.5
00
p=0.668

2.79±0.73
2.75±0.81
U=10962.00
0
p=0.827

2.75±0.61
2.73±0.65
U=11019.50
0
p=0.888

2.72±0.66
2.53±0.72
U=9337.500
p=0.017

3.50±0.81
3.23±0.72
U=8486.500
p=0.000

2.85±0.44
2.77±0.44
U=9808.500
p=0.079

* TS: Technostress Scale
A positive and very weak statistically significant association was found between age and technouncertainty sub-dimension and TS total score (p=0.007, p=0.026). Similarly, a positive and very weak
statistically significant association was found between total working time and Techno-uncertainty subdimension (p=0.007). Finally, a positive and very weak statistically significant association was found
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between working time in the institution and techno-overload (p=0.005), Techno-invasion (p=0.016),
Techno-complexity (p=0.025) and TS total score (p=0.007) (Table 3).
Table 3. The association between TS and sub-dimensions and age, total working time and working time
in the institution Ö

Age

Technooverload
r=0.081
p=0.161
r=0.055
p=0.341

Total
working
time
Working
r=0.159
time in
p=0.005
the
institution

Technoinvasion
r=0.026
p=0.652
r=0.047
p=0.417

Technocomplexity
r=0.075
p=0.193
r=0.067
p=0.246

Technoinsecurity
r=0.102
p=0.076
r=0.026
p=0.657

Technouncertainty
r=0.154
p=0.007
r=0.155
p=0.007

Total

r=0.138
p=0.016

r=0.128
p=0.025

r=0.017
p=0.771

r=0.109
p=0.059

r=0.155
p=0.007

r=0.128
p=0.026
r=0.097
p=0.090

* TS: Technostress Scale
DISCUSSION
The present study was conducted to determine the technostress levels created by information and
communication technologies used by nurses working in a university hospital and the factors affecting
technostress. The results obtained as a result of the analysis of study data were discussed in line with
the related literature. In the present study, it was found that nurses experienced moderate levels of
technostress. In their study conducted to find out the technostress levels of nurses, Mahdian et al. (2017)
reported that nurses had moderate level of technostress perception.21 In a different study conducted,
health professionals were found to experience moderate level of technostress.22 In their study, Khuntia
et al. (2015) found that smart care systems caused stimulation fatigue and technostress.23 The use of
constantly developing technologies and new practices in patient care can be thought to cause
technostress.
In the evaluation made in terms of marital status, married individuals were found to have higher mean
techno-overload, techno-complexity, techno-insecurity and TS scores. In studies conducted, unlike the
results of the present study, it was found that marital status did not affect technostress level.4,18,22 It can
be thought that married individuals’ having more responsibility when compared with single ones may
have caused them to perceive technology more complicated and to have increased technostress levels.
Mean techno-invasion scores of high school graduates were found to be higher. In their study, Hsiao
(2017) and Krishnan (2017) emphasized that technostress level decreased as level of education increased
and that level of education was a significant criterion for technostress.24,25
In techno-invasion sub-dimension, the participants who evaluated hospital information system as
difficult, those who received in-service training for information system and those who were undecided
about the sufficiency of in-service training had higher mean scores. Techno-invasion is defined as
situations in which technology forces its users to work faster and longer 26. This means nurses’ using
the hospital information system faster and longer and maybe outside the normal working hours. Nurses
use the hospital information system to record the data about the care they provide to ensure the
continuation of care.27 It has been stated that if a nurse does not have the chance to enter such information
during shift and if s/he has to work faster or stay longer for this reason, s/he will probably experience
negative psychological situations.2 In Califf’s (2020) study, it was reported that in their breaks, nurses
regularly put patient information in the system and thus experienced changes in their working habits and
their technostress levels increased.22 In techno-complexity sub-dimension, it was found that the
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participants who evaluated the hospital information system as difficult and those who evaluated their
technological sufficiency as moderate had higher mean scores. In one study, it was reported that nurses
had to change their way of working to adapt to technology and thus their workload increased. This, in
turn, affected their technostress levels negatively.28 In techno-uncertainty sub-dimension, it was found
that the participants who evaluated their technological sufficiency as good and those who stated that all
the records in the unit were in computer had higher mean scores. Users can think of complexity of
technology as an obstacle to completing their work.6 When changes occur continually in technology and
such changes are not communicated effectively to users, technological uncertainty occurs and prevents
the completion of tasks about work.6,9 In one study, it was reported that 61.6% of nurses complained
that the systems and devices used were updated very frequently. In addition, these factors were found
to increase nurses’ technostress levels.28 It was found that error message of the computer system or
breakdown of the system increased the cortisol levels of users significantly.29 It has been stated that
situations that may cause anxiety and tension in individuals occurred due to reasons such as lack of
training for technology, lack of infrastructure in institutions and lack of support for technology experts.30
In techno-insecurity sub-dimension, it was found that the participants who worked in the administrative
department and those who stated that all the records in the unit were in computer had higher mean scores.
When individuals feel inadequate about technology, they may feel vulnerable about losing their jobs to
more knowledgeable and techy individuals.9 The present study also had results supporting these
findings. It has been reported that nurses who do not feel adequate about patient care technology feel
threatened about their jobs by young nurses who are adequate about technology.2 In another study, it
was found that 74% of nurses lacked job security due to having insufficient information about
technology use. It has been reported that this situation increases technostress levels of nurses.28 All kinds
of support provided to individuals about technology will enable them to feel themselves comfortable to
a large extent.8 This is because individuals who have high level of information, experience and selfefficacy about technology use will have higher self-confidence and the anxiety and stress they feel about
technology use will decrease considerably.31
A positive and very weak statistically significant association was found between age and technouncertainty sub-dimension and TS total score. Similar to the result that the difference between age
variable and technostress level is significant, there are also studies in literature which show that
technostress level increases as age increases.4,18,26 In their information technologies study about the
effects of the variable of age on technostress, Tams et al. (2018) emphasized that age should be included
as a key value among demographic variables.32 It has been stated that since the process of adaptation to
changing and developing technologies is difficult with aging, individuals may experience higher
technostress levels in advanced ages.31,33 It has also been stated that continuous changes and updates in
technology will make users uncomfortable and create uncertainty in users and thus they will need to
learn information and educate themselves about new technologies.2 It has been thought that this situation
may have a negative influence on technostress levels. In this study, a positive and very weak statistically
significant association was found between total working time and techno-uncertainty sub-dimension. In
addition, a positive and very weak statistically significant association was found between working time
in the institution and techno-overload, techno-invasion, techno-complexity and TS total scores. In one
study, senior nurses stated that it was challenging to learn new technologies. These senior nurses stated
that it was not that challenging for young nurses to use hospital information system. They stated that the
reason for this was the fact that young individuals were very good at using this system. In addition, it
was reported that nurses only accessed the areas they knew about and that they could not explore the
system much due to its complexity.2 In their study, Çetin and Bülbül (2017) found that school managers
with more professional service time had high technostress levels.4 It has been thought that complexity
about technology causes users to feel inadequate about computer skills and forces them to spend time
and effort to learn and understand the system.
Limitations of the Study
The present study is limited with nurse studying in a university hospital in Turkey. The response rate
obtained in this study was 45%.
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CONCLUSION
As a result of the study, it was found that nurses had moderate technostress levels and age, level of
education, perception of technological sufficiency and the fact that all records of the unit were in
computer affected nurses’ technostress levels. It is recommended to study burnout and job satisfaction
due to techno stress in future studies.
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PATATES (SOLANUM TUBEROSUM) BİTKİSİNDE BHLH47 (POPEYE VEYA PYE)
GENİNİN ÇEŞİTLİ STRES ALTİNDA GENOM DÜZEYİNDEKİ ETKİLEŞİMLERİ
INTERACTIONS OF BHLH47(POPEYE) GENE UNDER VARIOUS STRESSES IN POTATO
(SOLANUM TUBEROSUM) GENOME
Öğr. Gör. Dr. Nurettin BARAN
Muş Alparslan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü, Muş
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2212-3274

ÖZET
Bu çalışmada Gene Expression Omnibus’a (GEO Datasets, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gds)
depolanmış olan Patates Genom Dizilime Konsorsiyumu tarafından üretilen RNA-Seq verisi
kullanılmıştır. bHLH47 geninin genomda bulunan yaklaşık 39000 gen ile etkileşimi korelasyon
yöntemiyle elde edilmiş ve korelasyon katsayısı (r)>0.90 filtrelenmiştir. Buna göre POPEYE geni ile
etkileşim halinde toplam 5064 gen bulunmuştur. Patates genomundaki bütün transkripsiyon faktörleri
ailelerinden 22’si ve kinaz ailesinin üyeleri 5064 gen arasında taranmıştır. Sonuçta toplam 472 TF ve
kinaz geni bulunmuştur. Daha sonra kuraklık, sıcaklık ve tuz stresi altındaki gen ekspresyon değerleri
1.5 kat değişimi göz önüne alınarak tekrar filtre edilmiştir ve sonuçta 48 gen’in %90 düzeyinde POPEYE
ile etkileşim halinde olduğu bulunmuştur. Bu genlerden MAP/ERK kinase kinase 3
(PGSC0003DMT400010206) tek kinaz geni olarak bulunmuştur. Bunun dışında Protein 2
(PGSC0003DMT400044362), ERF transcription factor 5 (PGSC0003DMT400060732) ve Ethylene
response factor 5 (PGSC0003DMT400086995) TF üyeleri olarak POPEYE ile en fazla etkileşen genler
olarak bulunmuştur. Son olarak Mevalonate kinase (PGSC0003DMT400073589) ve korunaklı
fonksiyonu bilinmeyen bir genin (PGSC0003DMT400088555) POPEYE ile yukarıda belirtilen
kriterlere göre en fazla etkileşen gen olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Patates, kinaz, genom dizilimi, etkileşim
ABSTRACT
RNA-Seq data, produced by the Potato Genome Sequencing Consortium, stored in Gene Expression
Omnibus (GEO Datasets, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gds), was used in this study. The interaction of
the bHLH47 (POPEYE)gene with approximately 39000 genes in potato genome was obtained by
correlation method and the correlation coefficient (r)>0.90 was used as a benchmark criteria to filter the
genes interacting with the POPEYE. Thus a total of 5064 genes were found in interaction with the
POPEYE gene. In this network, 22 of all transcription factor families and members of the kinase family
were screened among 5064 genes. As a result, a total of 472 genes belonging to TF and kinase genes
were found. Then, the gene expression values under drought, heat and salt stress were filtered again
considering the 1.5-fold change, and as a result, 48 genes were found to interact with POPEYE at 90%
level. Among these genes, MAP/ERK kinase 3 (PGSC0003DMT400010206) was found to be the only
kinase gene interacting with POPEYE. In addition, Protein 2 (PGSC0003DMT400044362), ERF
transcription factor 5 (PGSC0003DMT400060732), and Ethylene response factor 5
(PGSC0003DMT400086995) were identified as genes interacting with POPEYE as TF members.
Finally, it was found that Mevalonate kinase (PGSC0003DMT400073589) and a conserved gene with
unknown function (PGSC0003DMT400088555) were other significant genes interacting with POPEYE
according to the above criteria.
Keywords: Potato, kinase, genome sequencing, interaction
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GİRİŞ
Patates (Solanum tuberosum L.) dünya genelinde az gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ülkelerde günlük
kalori ihtiyacını karşılamak için önemli bir gıda maddesidir. Tarımsal üretimde mısır (Zea mays L.),
buğday (Triticum aesitvum L.) ve çeltik (Oryza sativa L.)’ten sonra 4. sırada bulunmaktadır. 2011
yılında International Potato Genome Sequencing Consortium (PGSC) tarafından genom dizilemesi
yapılarak kullanıma sunulmuştur. Bu çalışmanın bir sonucu olarak 39.031 genin annotasyonu
yapılmıştır. Birleştirilerek annotasyonu yapılan patates genomu 726 Mega base (MB)'dır ve söz konusu
genomun %86'sı genetik olarak haritalanmıştır (SpudDB, 2018).
Bitkilerın ve hayvanların sağlıklı bir yaşam sürdürmek için mikro besin elementi olan demir (Fe)
vazgeçilmezdir. Demir, bitki ve hayvan metabolizmasında fotosentezden hormon biyosentezine kadar
birçok reaksiyonda kofaktör olarak görev almaktadır (Zhang et al. 2015).
Toprakta bol miktarda bulunan demir sırasıyla iki şekilde alınır. Strateji I ve II olarak adlandırılan ot
olmayan (graminli olmayan) ve otlu bitkileri tarafından alım gerçekleşmektedir. Strateji II olarak alınan
demir verimliliği daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Naranjo- Arcos and Bauer 2016).
Demir eksikliği olan koşullarda, demiri (Fe) çözdürmek için gramsız bitkileri, rizosferdeki toprak pH’ı,
AHA2 proton geninin yukarıya doğru regülasyonunu azaltılmalıdır. Demirin çözünmesi, ferrik-demir
redüktaz geninin aktivasyon edilmesiyle ferrik demiri ferro demire indirgenmektedir. Bu işlem birkaç
kez oluştuktan sonra, regüleli taşıyıcı 1 (IRT1) olan demir aracılığıyla köklerin epidermis hücrelerine
taşıma işlemi gerçekleşmektedir (Colangelo and Guennoti 2004; Sivitz et al. 2012; Brumbarova et al.
2015, Vatansever et al. 2015; Liang et al. 2017). Arabidopsis thaliana (Arabidopsis) gibi gramsız
bitkilerin aksine, graminalı bitkiler tarafından demir alımı, ferrik demiri şelatlayan fitosideroforların
oluşumuna bağlıdır. (Colan- gelo and Guennoti 2004). Şelatlama işleminden sonra, şelata bağlayan
demir, IRT1 yoluyla kök epidermisinin apoplastına taşınmaktadır (Brumbarova et al. 2015). Ayrıca
IRT1, bitkilerin toprak üstü dokularında demir (Fe) alımına dahil olduğunu bildirmişlerdir (Kim and
Guerinot 2007).
Arabidopsis thaliana (Arabidopsis) bitkisinde, sınırlı koşullarda topraktan demir alınmasında sorumlu
olan demir (Fe) alım genlerinin düzenlenmesinde, bHLH proteini olan FIT (FER-like Iron-deficiencyinduced Transcription Factor) tarafından modüle edilmektedir (Liang et al. 2017). Bunun yanı sıra
bHLH transkripsiyon faktörü olan POPEYE (PYE), demir eksikliği koşullarında bu faktör pozitif olarak
düzenlenir ve demirin bitki organları arasında mobilizasyonunu kontrol etmektedir (Long et al. 2010;
Brumbarova et al. 2015).
Bu çalışmada POPEYE (bHLH47 veya PYE) genin 3 farklı stres altında hangi genlerle etkileştiği ve
hangi kinaz ve transkripsiyon faktörleri tarafından kontrol edildiği biyoinformatik yöntemlerle tespit
edilmeye çalışılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Patates Bitkisinde Bhlh47 Orholog Geninin Bulunması
bHLH47(PGSC0003DMT00001617) genin
Arabidosis bitkisindeki karşılığı olan At3g47640
(Q9SN74) UniProt sitesinde taranmış (Consortium, 2019) (https://www.uniprot.org ) ve Phytozome
v12.1’de (Goodstein et al., 2012) (https://phytozome-next.jgi.doe.gov).
RNA-Seq Data Analizi ve Ko-Ekspresyon Haritasının Oluşturulması
Gene Expression Omnibus’a (GEO Datasets, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gds) depolanmış olan
Patates Genom Dizilime Konsorsiyumu tarafından üretilen RNA-Seq verisi kullanılmıştır (Xu et al.,
2011). RNA-Seq ekstraksiyonu Kurt ve Aydın (Kurt et al., 2020). Elde edilen sayım matrixi ve katdeğişim verileri piton (pandas) programında analiz edilmiştir (McKinney, 2010). PYE (bHLH47)
geninin, patates genomunda bulunan yaklaşık 39000 gen ile etkileşimi korelasyon yöntemiyle elde
edilmiş ve korelasyon katsayısı (r)>0.90 filtrelenmiştir.
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Transkripsiyon ve kinaz genlerinin belirlenmesi
PYE geninin etkileştiği networkta bulunan transkriptsiyon faktörleri ve kinaz genleri iTAK (Zheng et al.,
2016) (http://itak.feilab.net/cgi-bin/itak/index.cgi) sitesindenden elde edilmiş ve network içerisinde
taranmıştır. Genlerin görüntülenmesi Cytoscape 3.7 üzerinde yapılmıştır (Shannon et al., 2003)
PYE (bHLH47) ile ilişkili genlerin annatosyonları
Amino asit yolağı üzerinde bulunan proteinlerin annotasyonaları Ensembl-Biomart sunucusu
kullanılarak yapılmıştır (Kinsella et al., 2011) .
BULGULAR
Yapılan bu çalışmada POPEYE geni ile etkileşim halinde toplam 5064 gen bulunmuştur. Patates
genomundaki bütün transkripsiyon faktörleri ailelerinden 22’si ve kinaz ailesinin üyeleri 5064 gen
arasında taranmıştır. Sonuçta toplam 472 TF ve kinaz geni bulunmuştur. Daha sonra kuraklık, sıcaklık
ve tuz stresi altındaki gen ekspresyon değerleri 1.5 kat değişimi göz önüne alınarak tekrar filtre edilmiştir
ve sonuçta 48 gen’in %90 düzeyinde POPEYE ile etkileşim halinde olduğu bulunmuştur (Şekil 1).

Şekil 1. PYE (bHLH47 veya PGSC0003DMT400001617) ile ilişkili 5064 gen korelasyon (r)>0.9
düzeyine göre belirlenmiştir (Sol panel). Bu genlerin arasında 22 TF ve kinaz ailesi tarandığında
toplam 472 Kinaz ve TF’inin bHLH47 ile ilişkili olduğu bulunmuştur.
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Şekil 2. bHLH47 ile ilişkili tuz, sıcaklık ve kuraklık stresleri altında 1.5 kat ekspresyon değerine sahip
olan 48 gen belirlenmiştir. PGSC0003DMT400010206 (protein kinaz), PGSC0003DMT400060732
(ethylene-responsive transcription factor 1 veya ERF1), PGSC0003DMT400086995 (EREBP-like
faktör veya EREBP- ethylene-responsive element binding proteins-), PGSC0003DMT400044362
(MYB-LIKE DNA-BINDING PROTEIN MYB)
Patates genomundaki bütün transkripsiyon faktörleri ailelerinden 22’si ve kinaz ailesinin üyeleri 5064
gen arasında taranmıştır. Sonuçta toplam 472 TF ve kinaz geni bulunmuştur. Daha sonra kuraklık,
sıcaklık ve tuz stresi altındaki gen ekspresyon değerleri 1.5 kat değişimi göz önüne alınarak tekrar filtre
edilmiştir ve sonuçta 48 gen’in %90 düzeyinde POPEYE ile etkileşim halinde olduğu bulunmuştur. Bu
genlerden PGSC0003DMT400010206 (protein kinaz) 3,05 kat kuraklık stresinde, 1,76 kat sıcaklık
stresinde ve 2,73 kat tuz stresinde ifade edilmiştir. PGSC0003DMT400060732 (ethylene-responsive
transcription factor 1 veya ERF1), aynı stres koşulları altında sırasıyla 2,31 kat, 2,09 kat ve 2,13 kat
ifade edilmiştir. Kuraklık, sıcaklık ve tuz stresi altında PGSC0003DMT400086995 (EREBP-like faktör
veya EREBP) sırasıyla 3,06 kat, 1,51 kat ve 1,68 kat ifade edilmiştir. Son olarak
PGSC0003DMT400044362 (MYB-LIKE DNA-BINDING PROTEIN MYB) 2,47 kat kuraklık, 1,15 kat
sıcaklık ve 2.17 kat tuz stresi aldında eksprese edilmiştir (Şekil 2).
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Şekil 3. Sıcaklık, kuraklı ve tuz stresi altında en fazla ekspresyon değerine sahip olan ve bHLH47 ile
etkileşen genler
PGSC0003DMT400088555 geninin fonksiyonu henüz patateste tanımlanmış değildir. Bu gen kuraklık
stresinde 20,75 kat, sıcaklık stresinde 3,20 kat ve 18,43 kat eksprese edilirken; mevalonate kinase
(PGSC0003DMT400073589) geni aynı stres faktörleri altında sırasıyla 25,61 kat, 4,16 kat ve 22,91 kat
ifade edilmiştir (Şekil 3).
TARTIŞMA
PYE, demir alınımı mekanizmasında görevli olan bir TF’tir. PYE, bitkilerin demir alınımının kısıtlandığı
yetiştirme ortamlarda PYE-like (PYEL) transkripsiyon faktörleri ile etkileşime girmektedir. PYE, demir
eksikliğine ilgili sinyallere bir tepki olarak periskl bölgesinde ifade edilir (Jeong et al., 2017). PYE’ın
bu bölgedeki ekspresyon değeri en yüksek seviyededir. PYE, bütün bitki hücrelerinin çekirdeklerinde
lokalize durumdadır (Hindt et al., 2017).
Kök bölgesinin bütün katmanlarında PYE ifadesinin
bulunması, PYE-1 mutantı demir eksikliğinin olduğu ortamda yetiştirilmeye çalışıldığında, mutant
bitkide sararma ve cüceleşme sorunları ortaya çıkması, mutant bitkide demir eksikliğinde devreye giren
ve demir alınımını sağlayan bHLH101 ve bHLH39 genleriyle birlikte; demir translokasyonunu sağlayan
OPT3 ve FRD3 genlerinin yüksek düzeyde eksprese edilmesi, NICOTIANAMINE SYNTHASE 4 (NAS4),
FERRIC REDUCTASE OXIDASE 3 (FRO3), and ZINC-INDUCED FACILITATOR (ZIF1) genlerinin
PYE -1 mutantında yüksek düzeyde ifade edilmesi, köklerde demirin yüksek düzeylerde tutulması
PYE’ın demirin köklerden toprak üstü mobilizasyonunda görev aldığına dair kanıtlar sunmaktadır
(Ivanov et al., 2012). PYE yolağının demir eksikliği durumunda demir alınımını pozitif şekilde etkileyen
ve bir trankripsiyon faktörü olan FIT (FER-LIKE IRON DEFICIENCY INDUCED TRANSCRIPTION
FACTOR) ile bağlandığı ve bunun dışında ILR3 ve demir alınımında son derece önemli bir gen olan
bHLH115 ile etkileşime girerek demir alınımı metabolizmasını düzenlenmesine katkı sağladığı
düşünülmektedir (Yuan et al., 2008). Bununla birlikte PYE’ın kontrolü ubiquitin ligase BRUTUS (BTS)
adlı bir başka gen ile yapılır. BRUTUS de tıpkı PYE gibi bHLH115 ile etkileşime giren bir gendir. IAA-
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LEUCINE RESISTANT3 (ILR3) ve bHLH115 ile etkileşime giren BRUTUS, demir eksikliği
metabolizmasında gen ekspresyonunu negatif yönde regüle eder böylece PYE’ın etkisini dengemektedir
(Chun et al., 2015).
Bu çalışmada elde edilen genlerden ERF1 demir eksikliği altında ifade edilen bir gen olduğu gibi aynı
zamanda etilen, oksin ve jasmonik ve salsilik asit mekanizmalarında da yer almaktadır (Yuan et al.,
2008). EREB (ethylene-responsive element binding) proteinleri çevresel ve biyotik stres altında
devreye girmektedir (Riechmann et al., 1998). MYB transkripsiyon faktörleri çok büyük bir aile olup
gelişme ve büyüme, biyotik ve abiyotik stres faktörleri tarafından indüklenmektedir (Ambawat et al.,
2013). Bütün bu bulgular göz önüne alındığında her üç stres altında PYE ile etkileşime giren genlerin
biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı bitkinin cevap mekanizmasında yer alan TF’leri olduğu
görülmektedir. Bu nedenle patates bitkisinde farklı stresler altında bitkinin bu stres faktörlerine karşı
hayatta kalmasının stres faktörleri tarafında uyarılan kinaz ve TF’lerle ilgili olduğu görülmektedir.
SONUÇ
Yapılan bu çalışma ile patates bitkisinde bHLH47 geninin farazi olarak etkileştiği genlerin ne oldukları
ve farklı stresler altında bHLH47 ile nasıl etkileştiğine dair bilgiler sunulmaya çalışılmıştır. Bu
çalışmada elde edilen veriler, ilgili genin farklı yolaklarda etkileşimi hakkında bilgi verdiğinden
gelecekte yapılacak demir alınımı ile ilgili moleküler çalışmalara altyapı sağlamaktadır.
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ABSTRACT
The increase in the elderly population increases the attention of countries to the problems associated
with aging due to the physical, social, mental and economic problems that are common in old age. In
this context, it is important for the elderly to access basic health information, use this information onsite and access health services. Health literacy has an important place in the access of elderly individuals
to health services and maintaining their general health status. Aging is among the most important factors
affecting the level of health literacy, and the highest risk group in terms of low health literacy is the
elderly. Health literacy is a very important concept in the management of chronic diseases, drug use,
performing self-care activities and reducing addiction in old age. In this review, it is aimed to examine
the factors related to the health literacy levels and life situations of elderly individuals.
Keywords: Elderly, Health Literacy, Health

INTRODUCTION
According to the World Health Organization (WHO), aging; It is defined as the decrease in the ability
to adapt to stress and environmental factors. It is estimated that the proportion of individuals aged 60
and over, which constitutes 12% of the world's population, will reach 22% in 2050 (1). It is predicted
that the average life expectancy will increase by about 4 years in 2040, and the extended life expectancy
is shown as the reason for the increase in the elderly population (2). The increase in the elderly
population increases the attention of countries to the problems associated with aging due to the physical,
social, mental and economic problems that are common in old age, and the elderly population becomes
a priority group in terms of public health (3). In this respect, it is important for the elderly to access basic
health information, use this information on-site, and access health services. Among the most important
factors affecting this level of importance is the concept of health literacy (HL).
Health literacy; It is related to general literacy and people's desire to develop opinions and make
decisions about health services throughout their lives, to access health-related information resources in
order to protect, maintain and improve their health, to increase their quality of life, to perceive and
understand health-related information and messages correctly. and capacities” (4). Builds views on
health and literacy, which are critical sources of daily life (5,6). Health literacy is increasingly
recognized as important for health and health outcomes (7,8). Health literacy is stated as an element that
increases the healthy life year and quality, enables the acquisition of communication and clinical skills
for health professionals, and being included in the decision-making mechanism for health care recipients
(7). Health literacy, which functions as a mediator between individuals and the health system, education
system and health issues, is based on social and cultural factors in the society. Inadequate health literacy
is a predictor of lower health behaviors, higher hospitalizations, difficulty communicating with
healthcare providers, and poor health status (9).
Causes such as increasing chronic diseases in old age, loss of physical and cognitive abilities, and
economic and social regressions cause individuals to have low SHL levels. In a study, it was determined
that elderly individuals with low health literacy levels needed more nurse support in the education given
about urinary incontinence management (10). It has been determined that compliance with the education
given to elderly hypertensive individuals, including blood pressure control and drug use, is higher in
individuals with low health literacy levels (11). In a different study, it was determined that the self-care
activities of elderly individuals differ according to the level of health literacy (12). In the study
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examining the relationship between health literacy levels and health outcomes of elderly individuals
with heart failure, it was determined that individuals with high health literacy levels had high self-care
levels, but no relationship was found between mortality and health literacy (13). In a different study, it
was determined that the health literacy level of elderly cancer patients affected the decision-making
process for cancer treatment and communication with health professionals (14). It has been emphasized
in different studies that health literacy is associated with quality of life (9), successful aging (15), and
drug non-adherence (16).
Studies show that the health literacy level of elderly individuals affects the general health status. At the
same time, it is emphasized that health literacy is related to compliance with the disease, compliance
with medication, self-care and self-efficacy in elderly individuals with chronic diseases, and it is stated
that it positively affects the quality of life. A high level of health literacy reduces hospitalizations and
reduces hospital admissions. In this respect, it can be suggested that the general literacy levels of the
patients should be taken into consideration in the education given to the elderly individuals about their
diseases and drug use, and that medical terminological expressions should be explained in words that
patients can understand in patient education.
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ABSTRACT
The proportion of the elderly population is increasing all over the world. Physiological changes that
occur with advancing age can cause health problems. Sleep problems are among the health problems
that negatively affect the quality of life that are frequently encountered with advancing age. Sleep, which
is one of the indispensable daily life activities of the individual, is a concept that affects physiological
and psychological health in many ways and is accepted as an important variable of health. Although the
rate of preference for pharmacological treatments in the management of sleep problems of elderly
individuals is high, long-term use of pharmacological agents preferred in sleep management can cause
health problems. For this reason, studies on the effectiveness of non-pharmacological approaches in
sleep management are increasing. These methods include massage, music, araomatherapy, reflexology,
breathing exercises. In this review article, scientific research on the effectiveness of integrative practices
in sleep management in elderly individuals will be presented.
Keywords: Elderly, Sleep, Integrative Practices, Nursing.

INTRODUCTION
With the twenty-first century, scientific and technological advances have increased, as well as the
delivery of health services, accessibility, developments in treatment and care services, increase in
education level and improvements in living conditions, the life span of individuals has extended. In
addition, with the increase in life expectancy at birth, the proportion of the elderly population in the
global scale is increasing day by day (1). According to the data of the World Health Organization
(WHO), it is thought that the number of people aged 65 and over will reach 800 million in 2025 and the
elderly population in the world will double by 2050 (2). With advancing age, a slowdown in organ and
system functions, an increase in the incidence of chronic diseases, and related symptoms occur in
geriatric individuals (1,3). Sleep problems are among the most common symptoms experienced in
geriatric individuals (4,5).
Sleep is generally a state of unconsciousness that can be reversed by sensory or other stimuli (sound,
light, etc.) ,6). The phenomenon of sleep, which is one of the requirements of a healthy life, can also be
defined as a relaxation where the person gets away from stress and responsibilities when it is necessary
to recharge the soul, mind and body. There are different stages of sleep, ranging from very light sleep
to very deep sleep. The first of these is slow-wave sleep, in which the brain waves are very strong and
of very low frequency, and there is no rapid-eye movement (Non-REM). The second is rapid-eye
movement (REM) sleep, in which rapid movements occur in the eyes although the person is asleep.
Electroencephalogram (EEG) evaluating the electrical activity of the cerebral cortex, electromyogram
(EMG) evaluating muscle tone, and electrooculogram (EOG) evaluating eye movements give us
information about some physiological aspects of sleep. The stage between closing the eyes for sleep and
going to full sleep time is called the latent period of falling asleep. A sleep cycle begins with NonREM;
Non-REM and REM sleep repeat each other approximately every 90 minutes. There is a reciprocal
relationship between REM sleep and Non-REM sleep. In other words, while the effect of one decreases
(weakens) by 5, the other increases (strengthens) and takes over sleep. 20-25% of sleep is spent in REM
and 75-80% in Non-REM sleep. Physical rest takes place in the Non-REM period, and mental rest takes
place in the REM period (6,7).
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Sleep problems seen in the elderly are often reported as interruption of night sleep, difficulty falling
asleep, waking up very early in the morning, reduction in total sleep time, and insomnia (4,8).
In geriatric individuals, the return of homeostasis, which provides the balance in the sleep cycle, to
homeostenosis (restriction of internal balance) can be slowed down. The most important role in sleep
physiology in the aging process is on the circadian rhythm. Decreased hormones in the body with aging,
decreased body activities or pathological conditions negatively affect the circadian rhythm. Cortisol,
melatonin, thyroid stimulating hormone and catecholamine levels can be affected physiologically by
aging. Pathologically, other adverse effects such as geriatric syndromes and pineal gland calcification
may occur in the elderly. All these effects are independent of each other or a combination of several
may disrupt the sleep cycle in the elderly (9,10). However, among the factors that cause sleep problems
in geriatric individuals; fear of death, nocturia, pain, medical and psychiatric comorbidity,
antipsychotics, antihypertensive drugs, antidepressants, anti-parkinsonian drugs, bronchodilators,
steroids, alcohol substance use, antihistamines, anticholinergic, anticonvulsant and opiate group drugs,
polypharmacy, restless legs syndrome, hypertension, diabetes mellitus, kidney failure, respiratory
diseases, immune system disorders, disease, gastroesophageal reflux allergy (allergic rhinitis, hay
fever), menopause, daytime sleepiness, sleeping too early, noise, light, cold/heat, humidity,
uncomfortable bedding, daytime light exposure, retirement, social isolation, and loss of a loved one (913).
Sleep disorders, which increase with aging, especially after the age of 60, usually manifest themselves
with physical and mental conditions that vary from person to person, such as fatigue during the day,
anxiety and difficulty concentrating. These and similar symptoms, which indicate the presence of sleep
disorders, often lead the person to seek treatment(14). Side effects due to long-term use of
pharmacological treatments and the interactions of these agents with other drugs have been effective in
the preference of integrative approaches in sleep management (4,15). Among the integrative approaches,
applications that are frequently preferred in sleep management include aromatherapy, massage, music
therapy, reflexology, relaxation exercises.
It was determined that the sleep quality of the elderly individuals increased as a result of listening to the
uşşak makam music, which is among the passive music modes, for 3 weeks, between the ages of 64 and
91, between 20.00 and 21.00 in the evening (16). In a randomized controlled study conducted by Shum
et al. in Singapore with individuals aged 60-80 years, it was found that a 40-minute sedative music
concert for 6 weeks had a positive effect on sleep quality (17). Individuals over the age of 60 (n:32)
were allowed to listen to the music they determined by themselves via mp3 for 30-45 minutes every day
before going to bed for 3 months, and as a result of the research, a shortening of the time to fall asleep
and an improvement in sleep quality were found in the elderly (18) ). In the randomized controlled study
of Chan et al., elderly individuals were listened to the music determined by the elderly individuals for 4
weeks, and sleep quality improvement and a decrease in depression scores were found (19). Although
there are studies proving the positive effect of music therapy practice on sleep quality in elderly
individuals, studies suggest that music therapy practice should be developed with studies with larger
samples.
In the literature, there are evidence-based studies in the field of aromatherapy applications among the
preferred integrative applications in sleep management of elderly individuals. Lavender inhalation was
provided by dripping lavender oil on the pillows of useful and elderly individuals staying in Çetinkaya's
nursing home. As a result of the research, it was determined that the sleep quality of the elderly
individuals increased (19). In Ye junk's randomized controlled study, lavender oil was given to elderly
individuals before going to sleep, and a statistically significant improvement was found in sleep patterns
compared to the control group (20). Yıldırım and Kitiş examined the daytime sleepiness of elderly
individuals with inhaler aromatherapy application. In the study, which examined 39 elderly individuals
living in a nursing home, they were given a mixture of rosemary and lemon oil in the morning for a
week. There was a decrease in the duration of daytime sleepiness compared to the pre-test findings, but
this decrease was not statistically significant. At the end of a one-week purification process, lavender
oil was smelled for 5 minutes before going to bed for 1 week. As a result of the research, the decrease
in daytime sleepiness with lavender application was found to be statistically significantly low (21).
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Current evidence is that inhaled lavender oil application is effective in improving sleep quality among
aromatherapy applications in sleep management in elderly individuals.
There is also evidence for body-based practices such as massage, reflexology and acupressure among
the integrative methods involved in the sleep management of the elderly. In the randomized controlled
study of Hmwe et al. with the elderly in elderly care facilities; The elderly in the experimental group
were given 12-minute acupressure 3 times a week for 4 weeks. As a result of the research, a decrease in
sleep disorders and a decrease in drugs used for sleep disorders were found (22). Lai et al., in the study
in which they applied acupressure to elderly individuals staying in nursing homes 3 times a week for 8
weeks and for 24 minutes in each session, improved sleep quality and quality of life score averages of
elderly individuals (23). Kang et al. found an improvement in the sleep quality of elderly individuals by
applying a foot massage to elderly individuals with lavender oil diluted with jojoba oil (24). Harris et
al., on the other hand, statistically found that slow percussion back massage provided an increase in the
sleep duration of elderly individuals with dementia (25). Güven, in his randomized controlled study,
applied 30 minutes of foot reflexology twice a week to a group of elderly individuals for 6 weeks, and
a warm foot bath for 1 hour before going to bed for 6 weeks in the other group. It has been determined
that both applications are effective in improving sleep quality, but these two applications are not superior
to each other (26).
There are many factors that affect the sleep patterns of elderly individuals. In order to provide sleep
order, first of all, it is necessary to regulate the environmental elements and apply the current medical
treatment. At the same time, it can be suggested that evidence-based integrative practices should be
followed by health professionals in the elimination of sleep disorders in elderly individuals, the
integrative method suitable for elderly individuals should be applied, and clinical outputs should be
recorded.
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ÖZET
Psikanalitik kuramda, özellikle Sigmund Freud’un savunduğu görüşe göre, erkek çocuk annesine karşı
duyduğu aşk sebebiyle, babası tarafından cezalandırılıp iğdiş edileceğinden korkar. Çocuğun yaşadığı
bu karmaşaya “Oidipus Kompleksi” veya “baba sendromu” adı verilir. Ödipüs kompleksi, Ödipüs
karmaşası veya “baba sendromu” olarak bilinen görüş, Sigmund Freud'un kurucusu olduğu psikanalitik
teoriye dayanır. Buna göre çocuğun karşı cinsteki ebeveyne duygu ve dürtü beslemesi ön plana çıkar.
Bu bağlamda çocuğun ilk aşklarının karşı cinsteki ebeveyni olduğu düşünülür. Erkek çocuk genel olarak
evde güçlü bir otoritesi olan babasına karşı bir kompleks yaşayabilir. Aynı şekilde kız çocuklar da güçlü
olan babasına hayranlık duyabilir. Erkek çocukların küçük yaşlarda annesine olan ilgisinden dolayı
babası tarafından cezalandırılacağı korkusu, çocukta Oidipus Kompleksi oluşturabilir. Freud, bu
kompleksteki Oidipus ismini Yunan mitolojisindeki Sophokles'e ait Kral Oedipus hikâyesinden almıştır.
Edip Cansever’in şiirlerinde psikanalitik unsurlar önemli yer tutar. Onun şiirlerinde Oidipus Kompleksi’
özellikle Ben Ruhi Bey Nasılım adlı kitapta görülür. Bu kitaptaki bütün şiirlerde şiir karakteri Ruhi
Bey’in bunaltılarını, varoluş trajedisi ve psikolojik yaralanmaları ağırlıkta olarak anlatılır. Ben Ruhi Bey
Nasılım’da, bireyin bilinçaltı ile bilincinde travmatik olgular yer alır. Edip Cansever, bu şiirde Ruhi
Bey’in çocukluk yıllarına giderek baba figürü ile baba kompleksinin arka planına yönelir. Şair, “Beni
ölüme uğurlayan bir düğün günü Babamı hatırlıyorum” diyerek babası ile ölüm sözcüklerini aynı
bağlamda ele alır. Şiirde baba imgesi otoriteyi ve zorbalığı ifade eder. Kırbaç kelimesi ise şiddeti temsil
eder. Cansever, ilgili şiirde Ruhi Bey’i çizmeli, kırbaçlı otokrat baba imgesi ile işlerken, kahramanının
trajedisini daha iyi belirtmek için bir de “üvey anne” figürü çizer. Şiir boyunca babasının baskılarını,
eziciliğini ve zorbalığını hisseden şair, rahatlama ve kaçış yöntemleri arar. Babasından kaçıp annesine
yönelen Ruhi Bey, kimliğini oluşturmak ister. Onun iç dünyasındaki travmatik yapı kimlik oluşturmayı
oldukça zorlaştırır. Psikolojik sarsıntılar geçiren karakter, baba sendromu dolayısıyla daima yarım
kalmışlık ve kimsesizlik içerisindedir. Bu çalışmada amaç, Edip Cansever’in şiirlerinde “Oidipus
Kompleksi”nin nasıl göründüğünü tespit etmektir.
Anahtar Kelimeler: Edip Cansever, Ben Ruhi Bey Nasılım, Oidipus Kompleksi.

ABSTRACT
In psychoanalytic theory, especially according to the view advocated by Sigmund Freud, a boy fears
that he will be punished and castrated by his father because of his love for his mother. This confusion
experienced by the child is called “Oedipus Complex” or “father syndrome”. Known as the Oedipus
complex, Oedipus complex, or “father's syndrome”, the view is rooted in the psychoanalytic theory
founded by Sigmund Freud. Accordingly, the child's feelings and impulses to the opposite-sex parent
come to the fore. In this context, the child's first love is considered to be the opposite sex parent. A boy
may experience a complex against his father, who generally has a strong authority at home. Likewise,
daughters may admire their strong father. The fear that boys will be punished by their father for their
interest in their mother at an early age may create an Oedipus Complex in the child. Freud took the name
Oedipus in this complex from the King Oedipus story of Sophocles in Greek mythology.
Psychoanalytic elements have an important place in Edip Cansever's poems. In his poems, the Oedipus
Complex' is seen especially in the book called "Ben Ruhi Bey Howım". In all the poems in this book,
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the anxiety, existential tragedy and psychological injuries of the poetic character Ruhi Bey are mainly
told. Ben Ruhi Bey Nasılım, there are traumatic events in the subconscious and conscious of the
individual. In this poem, Edip Cansever goes back to Ruhi Bey's childhood and turns to the background
of the father figure and the father complex. The poet deals with the words of his father and death in the
same context by saying "I remember my father on a wedding day who sent me off to death". The father
image in the poem expresses authority and tyranny. The word whip represents violence. While Cansever
should draw Ruhi Bey with the image of the whipped autocrat father in the related poem, he also draws
a "stepmother" figure to better indicate the tragedy of his hero. Feeling his father's pressure, oppression
and bullying throughout the poem, the poet seeks relaxation and escape methods. Ruhi Bey, who escaped
from his father and turned to his mother, wants to establish his identity. The traumatic structure in his
inner world makes it very difficult to form an identity. The character, who has had psychological shocks,
is always in a state of incompleteness and loneliness due to the father syndrome. The aim of this study
is to determine how the "Oedipus Complex" appears in Edip Cansever's poems.
Keywords: Edip Cansever, Ben Ruhi Bey Nasılım, Oedipus Complex.
GİRİŞ
Psikanaliz’in kurucusu olan Sigmund Freud’un teorisi olan Oidipus Kompleksi (Oedipus Complex),
karşı cinsteki ebeveyni sahiplenme ve kendi cinsinden ebeveyni ortadan kaldırma dürtüsüne dayanır.
Freud’a göre her çocuğun ilk aşkı karşı cinsteki ebeveynidir. Erkek çocuk genellikle evde güçlü bir
otoritesi olan rakibi babadan çekindiğinden her iki ebeveynden de uzaklaşmak zorunda olduğunu
hisseder. Erkek çocuğun anneye aşırı düşkünlüğü ve babanın yerini alma isteği bu teorinin temelinde
yer alır. Buna göre, erkek çocuk kendisine rakip gördüğü babasını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir kin
ve nefret besler, diğer taraftan ona karşı belli bir sevgi de hisseder. “Hayranlık duyulan babaya öykünme
arzusunu, onu rakip güç olarak ortadan kaldırma ve yerini alma düşüncesi takip eder.” (Uğurlu, 1722).
Freud bu teorisini Yunan mitolojisindeki Sophokles’e ait Kral Oidipus hikâyesinden esinlenerek
adlandırmıştır. (Karabulut, 2013: 70). Freud, kişilik gelişimini farklı dönemlere ayırır: Oral Dönem (01,5 yaş), Anal Dönem (2-4 yaş), Fallik Dönem (4-6 yaş), Latent/Gizil Dönem (6-12 yaş) ve Genital
Dönem. Bu dönemler arasında fallik evre ön plana çıkmaktadır. (Salman, 2018: 149). Freud, Oedipus
kompleksinin psikoseksüel gelişim kuramının fallik evresinde görüldüğünü ifade eder. Fallik evre,
çocuğun 4-6 yaşlarını kapsar. Erkek çocuk, babasını saf dışı bırakma düşüncesinden dolayı iğdiş edilme
korkusu yaşar. Freud, Sophokles’in oyununda “Kahramanın babasını öldürmesindeki bilinçsiz nedenin,
akıl erdirilemeyen bir yazgının zorunluluğu olarak gerçeğe yansıtıldığını” (Freud, 1995: 236) ifade eder.
Oidipus, Yunan mitolojisinde önemli bir kahraman olup “ayağı şiş” anlamına gelir. “Oidipus Thebai
kral soyundandır. Kadmos'la Hormania'da kaynak bulan bu soyu bir tanrı yetiştirmiş, ama belki bu
tanrıya, Dionysos'a karşı koyduğu için lanete uğramış, akıl almayacak yıkım ve acıların birbirini
izlemesini görmüştür.” (Erhat, 2007: 226). Oidipus, bilmeden suç ve günah işler ve bu sebeple birçok
belaya uğrar. Oedipus’un yanlışlıkla babasını öldürerek onun yerine geçer ve bilmeden annesiyle
evlenir.
İkinci Yeni şiirinin önemli isimlerinden olan Edip Cansever (8 Ağustos 1928–28 Mayıs 1986), ilk iki
şiir kitabı İkindi Üstü ve Dirlik Düzenlik’ten sonra yayımlanan Yerçekimli Karanfil ile İkinci Yeni şiirine
katılır. Şair, Umutsuzlar Parkı (1958), Petrol (1959), Nerde Antigone (1961) ve Tragedyalar (1964) ile
“dramatik şiir” tarzına yönelir. Cansever, Çağrılmayan Yakup (1969), Kirli Ağustos (1970), Sonrası
Kalır (1974), Ben Ruhi Bey Nasılım (1976), Sevda İle Sevgi (1977) başlıklı şiir kitaplarıyla bireysel
konuları yeniden ön plana alır. Daha sonra, Şairin Seyir Defteri (1980), Bezik Oynayan Kadınlar (1982),
İlk Yaz Şikâyetçileri (1984), Oteller Kenti (1985) adlı şiir kitapları ile yalnızlık ve yabancılaşma
temalarını ağırlıkta işler. Şairin ayrıca, Eylülün Sesiyle (1981) adlı eseri de önemlidir. Edip Cansever’in
bütün şiirleri Sonrası Kalır I ve Sonrası Kalır II adlarıyla iki ciltte toplanmıştır.
Edip Cansever’in şiirlerinde yalnızlık, yabancılaşma, aşk, ölüm, bilinçaltı, benlik bunalımı, kimlik
problemi, depresyon, kaçış, varoluş problemi gibi izlekler ön plandadır. Şairin bazı şiirlerinde tematik
olarak “Oidipus Kompleksi”nin de olduğu görülür.
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ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Edip Cansever’in şiirlerinde psikanalitik unsurlar çokça görülür. Ben Ruhi Bey Nasılım adlı kitapta şiir
karakteri Ruhi Bey’in psikolojik yapısı, kaçışları, sığınakları, bunaltıları, varoluş trajedisi öne çıkar. Bu
şiir kitabında Ruhi Bey, depresif ve melankolik bir ruh hali sergiler. Cansever, şiir kahramanına Ruhi
isimi vererek onu soyutlar. Şiir boyunca Ruhi Bey, varlık-yokluk tezadında problemler yaşar. Ben Ruhi
Bey Nasılım’da, “Bilinçaltı hatırlama yoluyla serbest bırakılmıştır, bellek trajedinin kökenindeki ilk
sarsıntıyı/travmayı aramaya başlar.” (Oktay, 2001: 158). Ruhi Bey, şiir boyunca çocukluk ve ilk gençlik
yıllarını anımsayarak psikolojik yaralanmalarını dile getirir. Ruhi Bey Anlatıyor: Bir Düğün Günü ve
Sonrası başlıklı şiirde babasını hatırlayan Ruhi Bey gergin bir yapı gösterir:
“Beni ölüme uğurlayan bir düğün günü
Babamı hatırlıyorum
Babamın ölümünü
Kırbacıyla birlikte bir çam ağacına gömülü
Annemse odasında babamın
Hasta yatağında
Kımıldamadan yatıyor
Pencerede sapsarı bir limon görüntüsü
Duvarda rengarenk bir kırbaç koleksiyonu.
Hatırlıyorum.”
(Cansever, 2008: 57)
Burada, baba figürünün otoritesini, eziciliğini ve zorbalığını belirtmek için kırbaç sözcüğü
kullanılmıştır. (Karabulut, 2013: 222). Ruhi Bey, babasını hatırladığı kısımlarda depresif bir yapı
gösterir. Kırbaç sözcüğü, “Hem şiddeti hem de cinsel anlamda erilliği temsil eden bir simgedir.” (Serdar,
2003: 70). “Bir Çiçek Sergicisi Der ki” adlı şiirde de “Oidipus Kompleksi” yer alır. Anlatıcı
konumundaki Çiçek Sergicisi, Ruhi Bey’in babasını tanıdığını ifade ederek onun kırbacından da
bahseder:
“Ruhi Bey’i İçerenköy’den tanırım
İçerenköy›ü iyi bilirim de ondan
Kaç yıl önceydi, şimdi unuttum
Babasını da tanırım
Kaç yıl önceydi, bilemem
Üryani eriği gibi gözleri vardı
Çizmeleri, kamçısı
Ruhi Bey, benden çiçek alırdı
O zamanlar sokak sokak dolaşırdım…”
(Cansever, 2008: 36)
Yukarıdaki şiirde Ruhi Bey’in babası çizmeli, kırbaçlı otokrat baba figürü olarak tanıtılmaktadır. Şair,
Ruhi Bey’in trajedisini daha iyi ortaya koymak amacıyla “üvey anne”den söz eder. “Ruhi Bey ve
Limonluktaki Yangın” adlı şiirde Ruhi Bey’in üvey annesi ile olan ilişkisinden bahsedilir. Bu durum
mitolojideki Oidipus’un yanlışlıkla annesi ile birlikte olmasını anımsatır. “Ruhi Bey ve Limonluktaki
Yangın” adlı şiirde bu ilişki imgesel olarak anlatılır:
“Köpüren sütler gibiydik
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Limonlar beyazlandı
Bir limondan başka bir limona geçtik
Bir limondan başka bir limona geçtim
Gözlerim süt gibiydi, sayısız gözlerim vardı…”
(Cansever, 2008: 67)
Psikanalizde Ödipal döneme ait ensest yönelimli dürtüler olabileceğinden söz edilir. Bu şiirde üvey anne
ile Ruhi Bey arasındaki limonlukta yaşanan ilişki Ruhi Bey’in sonraki hayatında olumsuz etkiler bırakır.
Ruhi Bey, kendisi için trajik bir mekâna dönüşen limonluğu yakarak, rahatlar ve dürtülerine cevap verir:
“Bir gece uykudaydı bütün konak
Gizlice bahçeye çıktım
Yaralı bir hayvan gibi sürünerekten
Sokuldum limonluğa usul usul
Döktüm bir şişe gazı ve limonluğu yaktım.”
(Cansever, 2008: 70)
Psikanalizde ateş yakmanın ve yangın çıkarmanın da bir rahatlama yöntemi olduğu söylenir. Özellikle
depresif ve şizofren kişilerde görülen bu durum bireyin ruh dünyasındaki travmatik yaralanmalarının en
üst seviyesini gösterir.
SONUÇ
Sigmund Freud’un temellerini attığı Psikanaliz’in önemli hususlarından olan Oidipus Kompleksi
(Oedipus Complex), karşı cinsteki ebeveyni sahiplenme ve kendi cinsinden ebeveyni ortadan kaldırma
dürtüsüne dayanır. Erkek çocuğun annesine olan düşkünlüğü ve babasını ortadan kaldırma isteği ön
plana çıkar. Oidipus Kompleksi, ismini Sophokles’in Kral Oidipus hikâyesinden almıştır.
Edip Cansever bazı şiirlerinde “Oidipus Kompleksi” izlek olarak ele alınmıştır. Şairin Ben Ruhi Bey
Nasılım adlı kitabında şiir karakteri Ruhi Bey’in depresif ve melankolik bir ruh hali içerisindedir. Varlıkyokluk trajedisinde bir kişi olan Ruhi Bey çocukluk ve ilk gençlik yıllarında babası ve üvey annesi ile
ilgili hatıralarından söz eder. Babasını “kırbaç” imgesi ile birlikte anımsayan Ruhi Bey, onun otoriter
ve zorba bir yapıda olduğunu belirtmek ister. Ruhi Bey ayrıca, Kral Oidipus adlı eserdeki Oidipus ile
aynı kaderi yaşayarak istemeden üvey annesi ile birlikte olur. Her iki karakter de trajik bir yapı içerisinde
olduğu görülür.
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ÖZET
Salgın hastalıkların tarihine bakıldığında MÖ 500 ile MÖ 400’e kadar gitmek mümkündür. Bunlar
arasında veba, kolera, sıtma, tüberküloz, frengi, tifüs, İspanyol Gribi vb. ön plana çıkar. Günümüzde
COVİD-19 olarak bilinen ve 2019 yılının son aylarında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan bölgesinde
ilk belirtileri görülen Yeni Coronavirus Hastalığı (Coronavirus Disease-2019; COVID-19), milyonlarca
insanın ölümüne yol açmıştır. Salgın hastalıklar, edebiyat dünyasında da sıkça ele alınan bir konudur.
Salgın hastalıkların öne çıktığı eserlerden bazılarını şöyle ifade etmek mümkündür: Kızıl Ölümün
Maskesi (E. Allan Poe), Venedik’te Ölüm (Thomas Mann), Veba (Albert Camus), Mahşer (Stephen
King), Kolera Günlerinde Aşk (Gabriel Garcia Marquez), Körlük (Jose Saramago), Nemesis (Philip
Roth), Veba Yılı Günlüğü (Daniel Defoe), Kızıl Veba (Jack London), Salgın (Erin Bowman).
Salgın hastalıklar Türk romanında da ele alınmıştır. Tanzimat dönemi romanlarında tüberküloz (verem)
hastalığı ön plana çıkar. Daha sonraki dönemlerde de yine farklı hastalıklar roman karakterlerinin peşini
bırakmaz. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Şemseddin Sami), Müşâhedât (Ahmed Mithat Efendi), İffet
(Hüseyin Rahmi Gürpınar), İstanbul’un Bir Yüzü (Halit Karay), Mev’ud Hüküm (Halide Edip Adıvar),
Çalıkuşu, Salgın ve Madalyonun Ters Tarafı (Reşat Nuri Güntekin) gibi yapıtlarda sıtma, humma,
kuşpalazı, tifo, zatürre ve tüberküloz gibi hastalıklar görülür. Orhan Pamuk’un Veba Geceleri adlı
romanı veba salgınını asıl izlek olarak aldığı bir eserdir. Bu romanda, kurgusal bir mekân olan Minger
Adası’nda 1901 yılında ortaya veba salgını sürecinde yaşananlar anlatılır. Minger Adası, veba
hastalığının görülmesinden sonra kaotik bir hale bürünür. Romanda insanın korkuları, kaygıları ve
hayatta kalma mücadeleleri öne çıkarılır. Eserde tarihi temalar ile veba birlikte ele alınır. Romanda tarihi
bir distopya özelliği de görülür. Veba salgını insanları oldukça tedirgin eder. Toplu ölümlerin görülmesi
ile gerilim üst seviyeye çıkar. Minger adasında ilk ölümlerin görülmesi ile ada dış dünyaya kapatılır ve
kimse adayı terk edemez. Bu sebeple herkes ölüm korkusuna kapılır. Minger adası kaotik bir mekâna
dönüşür. Bu yazıda amaç, Orhan Pamuk’un Veba Geceleri romanını salgın hastalık bağlamında
irdelemektir.
Anahtar Kelimeler: Orhan Pamuk, Veba Geceleri romanı, salgın hastalık.

ABSTRACT
Looking at the history of epidemics, it is possible to go back to 500 BC and 400 BC. These include
plague, cholera, malaria, tuberculosis, syphilis, typhus, Spanish Flu, etc. comes to the fore. The Novel
Coronavirus Disease (Coronavirus Disease-2019; COVID-19), known today as COVID-19 and the first
symptoms of which were seen in the Wuhan region of the People's Republic of China in the last months
of 2019, has led to the death of millions of people. Epidemics are a frequently discussed topic in the
literary world. It is possible to express some of the works in which epidemic diseases stand out: Kızıl
Ölümün Maskesi (E. Allan Poe), Venedik’te Ölüm (Thomas Mann), Veba (Albert Camus), Mahşer
(Stephen King), Kolera Günlerinde Aşk (Gabriel Garcia Marquez), Körlük (Jose Saramago), Nemesis
(Philip Roth), Veba Yılı Günlüğü (Daniel Defoe), Kızıl Veba (Jack London), Salgın (Erin Bowman).
Epidemics are also discussed in the Turkish novel. Tuberculosis (TB) disease comes to the fore in the
novels of the Tanzimat period. In later periods, different diseases do not leave the characters of the
novel. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Şemseddin Sami), Müşâhedât (Ahmed Mithat Efendi), İffet (Hüseyin
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Rahmi Gürpınar), İstanbul’un Bir Yüzü (Halit Karay), Mev’ud Hüküm (Halide Edip Adıvar), Çalıkuşu,
Salgın ve Madalyonun Ters Tarafı (Reşat Nuri Güntekin), diseases such as malaria, fever, bird palsy,
typhoid fever, pneumonia and tuberculosis are seen. Orhan Pamuk's novel Veba Geceleri is a work that
takes the plague epidemic as its main theme. In this novel, the events that happened during the plague
epidemic in 1901 in the fictional place Minger Island are told. Minger Island takes a chaotic state after
the outbreak of the plague. In the novel, human fears, anxieties and struggles for survival are highlighted.
In the work, historical themes and the plague are handled together. A historical dystopia feature is also
seen in the novel. The plague epidemic makes people very nervous. The tension rises with the mass
deaths. With the first deaths on the island of Minger, the island is closed to the outside world and no one
can leave the island. That's why everyone is afraid of death. The island of Minger turns into a chaotic
place. The aim of this article is to examine Orhan Pamuk's novel Veba Geceleri in the context of
epidemic disease.
Keywords: Orhan Pamuk, novel of Veba Geceleri, epidemic disease.
GİRİŞ
Salgın hastalıklar, insanlar için her zaman büyük sorun oluşturmuştur. Çünkü salgından sadece bireyler
değil, toplumlar, milletler ve çoğu zaman bütün dünya etkilenmiştir. “Pandemi terimi (eski Yunanca:
pan: tüm + demos: insanlar), bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alana yayılan yalnızca
enfekte bireyleri değil, tüm toplumu pek çok yönden etkilemektedir.” (Parıldar, 2020: 19). İnsanoğlunu
tehdit eden, kitlesel ölümlere yol açan ve çoğu zaman da pandemiye dönüşen salgın hastalıklar,
yüzyıllarca etkisini sürdürmüştür. Veba ve koleradan milyonlarca insan ölmüştür. Bu iki hastalık dışında
diğer bazı hastalıkları şöyle sıralamak mümkündür: Sıtma, ebola, tüberküloz, lepra, AİDS (Acquired
İmmun Deficiency Syndrome), frengi, İspanyol Gribi vb. 2019 yılının sonlarında ilk olarak Çin’de
ortaya çıkan Yeni Coronavirus Hastalığı (Coronavirus Disease-2019; COVID-19), bütün dünyada etkili
olmuştur.
Salgın hastalıklar edebi eserlerin de konusu olmuştur. Kızıl Ölümün Maskesi (E. Allan Poe), Venedik’te
Ölüm (Thomas Mann), Veba (Albert Camus), Mahşer (Stephen King), Kolera Günlerinde Aşk (Gabriel
Garcia Marquez), Körlük (Jose Saramago), Nemesis (Philip Roth), Veba Yılı Günlüğü (Daniel Defoe),
Kızıl Veba (Jack London), Salgın (Erin Bowman). Türk edebiyatında da salgın hastalıklar bazı eserlerin
tematik kurgusunda yer alır: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Şemseddin Sami), Müşâhedât (Ahmed Mithat
Efendi), İffet (Hüseyin Rahmi Gürpınar), İstanbul’un Bir Yüzü (Halit Karay), Mev’ud Hüküm (Halide
Edip Adıvar), Çalıkuşu, Salgın ve Madalyonun Ters Tarafı (Reşat Nuri Güntekin) gibi eserlerde tifo,
zatürre ve tüberküloz, sıtma, humma, kuşpalazı gibi hastalıklar görülür.
Orhan Pamuk’un 2021 yılında ilk baskısını yapan Veba Geceleri adlı romanı veba salgını izleği etrafında
şekillenir. Romanda olaylar 1901 yılında kurgusal mekân olan Minger Adası’nda geçer. Eserde tarihi
hususlarla veba hastalığı iç içe ele alınmıştır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Orhan Pamuk’un Veba Geceleri adlı romanında olaylar 1901 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun 29.
vilayeti olan Minger Adası’nda geçer. Bir süre sonra ise adada veba hastalığı görülmesi üzerine Sultan
Abdülhamit, Sağlık Başmüfettişi kimyager Bonkowski Paşa ve Doktor Nuri’yi adaya gönderir. Doktor
Nuri, V. Murat’ın kızı Pakize Sultan ile evlidir. Adada ise bir Osmanlı subayı Kolağası Kâmil, onun
âşık olduğu Zeynep ve Vali Sami Paşa ile sevgilisi Marika da yaşar. Minger Adası’nda veba salgını
görülünce Bonkowski Paşa, Doktor Nuri ve Vali Sami Paşa karantina uygulanması için gerekli tedbirleri
alırlar. Bir süre sonra Bonkowski Paşa'nın öldürüldüğü duyulur. Veba ile beraber bu cinayet halkın
moralini bozar. Bonkowski Paşa'yı öldürdüğü gerekçesiyle Ramiz tutuklanır. Minger Adası’nda salgın
yayılmaya başlar.
İnsanların çoğu gemilerle Minger’den kaçmak isterler ama adadan çıkış yasaklanır. Halk karantinaya
tam olarak uymaz. Salgın yayılmaya devam eder. Vali Sami Paşa'yı başka bir vilayete atanır. Padişah
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tarafından adaya başka bir vali gönderilir. Ramiz, bu yeni valiyi kaçırır ve sonra valinin adamları ile
Ramiz ve adamları çatışırlar. Ramiz ve adamları idam cezasına çarptırılır. Yeni vali çıkan çatışmada
öldürülür. Minger’de bağımsızlık ilan edilir. Kolağası Kâmil, Cumhurreisi olur. Bir süre sonra Zeynep
ve Kâmil vebadan ölürler. Onların ölümü üzerine Şeyh Hamdullah ve adamları yönetimi ele geçirir. Bu
sırada veba salgınından ölenlerin sayısı daha da artar. Halkın kaygıları ve korkusu en üst seviyeye çıkar.
Vali Sami Paşa idam edilir. Şeyh Hamdullah vebadan ölür. İdareyi Pakize Sultan ve Doktor Nuri alır.
Doktor Nuri, karantina tedbirlerini daha sıkı uygular. Bir süre sonra salgının biter.
Veba Geceleri, Orhan Pamuk’un 2021 yılında yayımlanan romanı olup ağırlıklı olarak veba salgını
işlenir. Distopik bir mekân olan Minger adası, veba salgını sebebiyle felaketlerin yaşandığı bir yere
dönüşür. Bu ada Osmanlı’ya bağlıdır. Adanın çoğunluğu Müslümanlar ve Hristiyanlardan oluşur.
Romanda Bonkowski Paşa, Kolağası Kâmil, Pakize Sultan, II. Abdülhamit, ve V. Murat gibi isimler ön
plandadır. Minger Adası, ilk veba vakalarının görülmesinden sonra kaotik bir hale bürünür. Bu kaos hali
Minger’i distopyaya çevirir. “Pamuk, ütopyalarla belirli bir sınırlandırılmış/özerk alanda
kurgulanmaları açısından benzeşen ancak ütopya idealinin olumsuzlandığı ya da ütopya idealinin
çürütüldüğü, tersine işletildiği distopik kaos fikrinden ve distopik kurgu tekniklerinden romanında
istifade etmektedir.” (Nakıboğlu, 2021: 331). Romanın başından sonuna kadar veba etkisini gösterir.
Adada ilk ölümlerin görülmesinden sonra insanlar adadan ayrılmak isterler, ancak adada giriş ve
çıkışlara kapatılır. Vali Sami Paşa temkinli davranarak bir kaos ortamının oluşmasını engellemeye
çalışır. Vali, karantina tedbirlerini uygulamak için girişimlerde bulunur.
Karantina uygulamaları ilk önceleri pek sonuç vermez, çünkü halk kurallara çok riayet etmez. “Romanın
üçüncü bölümünde Minger Adası‟nın Arkaz Kalesi zindanlarında yıllarca bekçilik yapmış olan Bayram
Efendi‟nin bu hastalığa yakalanması anlatılır. Karantina tedbirlerinin kendisini koruyamayacağını
düşünen Bayram Efendi, ölüm kaygısını derinden hisseder” (Karabulut, Karasu, 2022: 23). Bayram
Efendi, öleceğini anlayınca ağlar. Bu durumun “Haksızlık” (Pamuk, 2021: 26) olduğunu söyler. O,
“niçin kendisinin seçildiğini” sorgular. “Adadan karantinaya alınmadan son gemiye binme telaşına
kapılanlar büyük bir korku içerisindedir” (Karabulut, Karasu, 2022: 23). Herkes canını kurtarma
peşindedir. “Hepsi bu felaket günlerini yaşamayıp ya da adadan uzaklaşıp hastalık bitene kadar başka
bir yerde olmayı isterler” (Pamuk, 2021: 169). Bazıları kent dışına çıkarak köylerine gitmek isterler
ancak köydekiler vebanın kendilerine de bulaşacağını düşünerek kentten gelenlere iyi yaklaşmazlar.
Veba, roman boyunca insanları oldukça tedirgin eder. Bu hastalığa yakalananlara “ölü” diye bakılır.
Ada halkı ölüm korkusunu derinden hissederler. Yazar romanda veba hastalığının oluşumu, belirtileri
ve salgınla mücadele hakkında bilgiler de verir. Romanda tarihsel unsurlar da önemli yer tutar.
“Romanın girişinde ve sonunda bulunan Mîna Mingerli’nin prolog ve epilog mahiyetindeki açıklamaları
anlatılanların tarihî geçekliğini desteklemiyor bilakis tarihin kurgusallığını ortaya koyuyor.” (Bingöl ve
Yılmaz, 2021: 1816). Eserdeki tarihi kurgu, veba salgını ile iç içe irdelenir. “Üstkurmaca anlatıcı Mîna
Mingerli’nin üzerinden anlatılan 1901 Osmanlı’sındaki veba salgını kurgusal Minger Adası’na sıçramış
ve burada salgınla başa çıkmak için yürürlüğe konulan karantina kuralları ve şartları okura
sunulmuştur.” (Kuleli, 2021: 288).
Bu romanın ana yapısını veba salgını oluşturur. Bonkowski Paşa, “Ne yazık ki veba Minger Adası’nda
da görülmüştür.” (Pamuk, 2021: 20) diyerek adeta gelecekteki felaketleri dile getirir. Herkes, “Bu
felaket günlerini yaşamayıp ya da adadan uzaklaşıp hastalık bitene kadar başka bir yerde olmayı”
(Pamuk, 2021: .169) ister. “Vebanın ortaya çıkmasıyla adadaki huzur ortamı da bozulur.” (Taş, 2021:
1296). Minger Adası’nın duvarlarına VEBA ve KARANTİNA yazılı ilanlar asılır. İnsanlardaki korku
daha da artar.
Veba salgınının başlangıcında, örneğin hastalığın nasıl bulaştığı veya korunmak için neler yapılması
gerektiği gibi tartışmalar, COVID-19 salgını sırasında yaşananlarla da benzeşmektedir. (Kesova, 2021:
349). Her iki salgında da korku ve kaygı hali ile alınması gereken tedbirler benzeşir. Romanda veba
oldukça tehlikeli boyutlarıyla verilmiştir. Bu hastalığın tedavisinin olmaması, kolay bulaşması ve ölüm
oranının yüksekliği gibi sebeplerle ada halkı büyük panik içerisindedir. Ada, cehenneme benzetilir:
“Haziran ortalarında şehrin üzerinde hep beliren bazan açık sarı, bazan renksiz, soluk ışık, şimdi herkese
kendine özgü bir cehennemde olduğu duygusunu veriyordu. Sanki veba sarı renkteydi, gökteydi ve her

FULL TEXTS BOOK

362

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

an Minger halkını seyrediyor, kimin canına okuyacağına fazla düşünmeden karar veriyordu” (Pamuk,
2021: 268). Adanın Valisi Sami Paşa, “Vebayla baş başa kaldık!” (Pamuk, 2021: 174) diyerek çaresizliği
dile getirir. Bu sebeple Minger Adası, kapalı ve distopik mekândır.
SONUÇ
Dünya üzerinde salgın hastalıkların tarihi M.Ö. 5. ve 6. yüzyıllara kadar uzanır. Bu arasında veba,
kolera, sıtma, tüberküloz, frengi, tifüs, İspanyol Gribi, COVİD-19 gibi hastalıkları ifade etmek
mümkündür. Salgın hastalıklar, edebiyat eserlerinde de ele alınmıştır. Orhan Pamuk’un Veba Geceleri
adlı romanında veba salgınını asıl izlek olarak aldığı bir eserdir. Minger adasında veba salgınından sonra
korku ve tedirginlik üst seviyeye çıkar. İlk ölümlerin görülmesinden sonra ise ada halkı ölüm korkusunu
daha da derinden hisseder. Herkes sıranın kendilerine geleceği korkusuyla kaygılanırlar. Adadan çıkmak
mümkün değildir artık.
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ÖZET
Tiran arketipi, geçmişten günümüze birçok eserde karşımıza çıkmakta ve yeniden üretilmektedir.
Tarihten edebiyata birçok alanda kötü şöhretini devam ettiren tiran arketipi günümüzde güncelliğini
korumaktadır. İlkörneksel açıdan edebi metinlerin eleştirisi yapılacağı zaman ise başvurulan ilk
isimlerden biri Northrop Frye’dır. Kanadalı eleştirmen Eleştirinin Anatomisi adlı eserinde apokaliptik
ve demonik imgelemlerden bahsetmiş ve edebi bir arketipler bütünü oluşturmayı amaçlamıştır. Frye’in
bahsi geçen imgelemleri yaratırken William Blake ve eserlerinde yoğun bir biçimde işlediği iyi ve kötü
dikotomisinden yararlandığı düşünülmektedir. İyi ve kötü dikotomisi de tıpkı tiran arketipi gibi
yüzyıllardır süregelen ve insanlık tarihi kadar eski olan bir arketip olarak değerlendirilmektedir. Frye
demonik imgelemleri yaratırken ise arzu edilmeyen insan dünyasındaki merkeze tiran arketipini
yerleştirir. İyiliğin daima karşısında olan tiranlar; egonun, sinsiliğin, nefretin ve ölümün ana kutbu
haline gelmişlerdir. Bu çalışmada, tiran arketipinin çağcıl edebiyatta nasıl ele alındığı incelenecektir.
Çalışmanın konusu, yüzyıllardır süregelen tiran arketipinin, Richard Adams’ın Watership Tepesi adlı
eserine yansıyan görünümünün incelenmesidir. Tiran arketipinin modern dünya edebiyatında nasıl ve
ne şekillerde yorumlandığı ortaya çıkarılarak, Frye’in demonik imgelemler ve iyi/kötü ve dikotomisi
bağlamında arketipsel eleştiri yöntemiyle ele almak amaçlanmaktadır. Çalışmanın sonucunda ise tiran
arketipinin Watership Tepesi eserindeki yansıması olan General Woundwort karakterinin arketipsel
açıdan yüzyıllardan süre gelen bu arketipi özellikle fiziksel özellik, dil ve motivasyon gibi nitelikler
çerçevesinde oldukça benzer ve geleneksel bir biçimde yansıttığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ilkörneksel eleştiri, demonik imgelem, arketip, tiran

ABSTRACT
The tyrant archetype has appeared and been recreated in numerous works from the past to the present.
The tyrant archetype maintains its notoriety in many domains ranging from history to literature and
keeps its popularity. When discussing literary texts from an archetypal point of view, Northrop Frye is
one of the first names that comes to mind. The Canadian critic highlights apocalyptic and demonic
imagery in Anatomy of Criticism and aims to establish literary archetypes. While creating
aforementioned imageries, it is assumed that Frye got inspiration from William Blake and the dichotomy
of good and evil, which he focused on extensively in his works. Just like the tyrant archetype, the
good/evil dichotomy is regarded as an archetype that has existed for centuries and is as old as the history
of humanity. While Frye creates demonic imagery, he places the tyrant archetype at the centre of the
undesirable human world. Tyrants who are constantly on the side of evil; have become the epitome of
egoism, deception, hatred and death. This study aims to examine how the tyrant archetype is portrayed
in modern literature. The purpose of the study is to analyse the appearance of the tyrant archetype as
reflected in Richard Adams’ Watership Down. It aims to deal with the archetypal criticism approach in
the context of Frye’s demonic imagery and good/evil dichotomy by exposing how and in what ways the
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tyrant archetype is interpreted in Watership Down. As a result of the study, it is concluded that General
Woundwort, who is the reflection of the tyrant archetype in Watership Down, reflects this archetype,
which has existed for centuries, in a very similar and conventional way, especially within the framework
of qualities such as physical characteristics, language and motivation.
Keywords: archetypal criticism, demonic imagery, archetype, tyrant
*This study has been produced from the master thesis entitled “An Archetypal Criticism of Dune and
Watership Down: A Fryean Reading” under the supervision of the second author of this paper Prof. Dr.
Ömer ŞEKERCİ
*Bu çalışma “Dune ve Watership Tepesi’nin İlkörneksel Eleştirisi: Fryeci Bir Okuma” adlı tezden
üretilmiş olup Prof. Dr. Ömer ŞEKERCİ’nin danışmanlığında gerçekleşmektedir.
INTRODUCTION
Archetypal criticism, which arose from the notion that myths that exist in the collective unconscious are
repeated in literary works, is used to unveil the archetypal character, setting, and symbols by analysing
the texts. “More broadly, archetypes can be defined as any repeated pattern in literature, whether of plot,
character, themes, settings or images” (Griffith, 2011, p. 185). As Deshpande (2011) states, “the search
for archetype is a kind of literary anthropology concerned with the way that literature is informed by
pre-literary categories such as ritual, myth and folktale” (p. 3). In this regard, The critic aims to interpret
the author’s unconsciously used mythological language and describe the work in a more intelligible
sense (Moran, 2004, p. 190). Canadian critic Frye’s goal is to elucidate the aforementioned primordial
relationship between archetypal criticism and literature. Frye categorises the archetypes into two main
groups; demonic and apocalyptic. The tyrant archetype, which is the core of the study, is a character
archetype belonging to demonic imagery. Before delving into the tyrant archetype, mentioning Frye and
demonic imagery is crucial.
Frye mentions demonic imagery in his book Anatomy of Criticism (1957) and focuses on apocalyptic
and demonic imageries along with the good and evil dichotomy. Demonic imagery represents the world
of rejection, nightmare, the scapegoat, pain, confusion, darkness, chaos, and an existential hell (Frye,
1957/2000, p. 147). The demonic world depicts the world’s wild, dangerous and uncanny side. Instead
of revealing man’s godly and superior features like the apocalyptic imagery, it conveys more primitive
imagery about human beings. Frye examines the demonic imagery in seven different worlds.
Frye (1957/2000) starts with the demonic divine world and states that “the demonic divine world largely
personifies the vast, menacing, stupid powers of nature” as they appear to a technologically undeveloped
society” (p. 147). He also acknowledges that “in the sinister human world, one individual pole is the
tyrant-leader, inscrutable, ruthless, melancholy, and with an insatiable will, who commands loyalty only
if he is ego-centric enough to represent the collective ego of his followers” (p. 148). In the demonic
human world, it is impossible to escape the molecular tension of egos, loyalty to the group or the leader
that devalues the individual. Consequently, the demonic world is a never-ending source of tragic
dilemmas similar to those in Hamlet and Antigone (Frye, 1957/2000, pp. 147-8). Frye also summarises
the demonic spheres by focusing on animal, vegetable, mineral, fire, and watery imagery. He concludes
his anatomy of the demonic world with fire and watery imagery by giving examples such as “demons,
the water of death, Leviathan and Lethe” (Frye, 1957/2000, p. 150). Mentioned demonic examples
demonstrate that when Frye classifies the sinister archetypes, instead of naming them in clear categories
as in the apocalyptic imagery, he creates contrast by placing them precisely the opposite. In this context,
apocalyptic archetypes can be seen as the starting point of demonic archetypes. This contrast and
comparison have consistency within themselves. Even though archetypes in literary texts exist in many
ways, they are all interconnected and unified. Archetypes exist in all literature; therefore, texts have a
reciprocal relationship. In this respect, It is essential to approach literary texts using archetypal criticism
to fully comprehend the works and alter them in a cultural context for the reader.
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The concept of tyrant primarily and foremost connotes a ruler. Many definitions of tyrants, dating back
to ancient Greek, are based on genuine historical personalities and provide a political framework.
Tyrant’s literary debut, on the other hand, begins with tragedies and picks much steam, particularly in
works or dramas written during the Elizabethan period. Periodically, political analysis and tyrannical
definitions are revisited regularly. The momentum that the concept of the tyrant has gained throughout
the years is quite negative (Majumder, 2019).
Northrop Frye is one of the leading figures who attaches the tyrant archetype to literary criticism. In his
article The Archetypes of Literature (1951), Frye identifies the concept of tyrant for the first time. Frye
examines the human world in a comic and tragic context and places anarchy and tyranny in the tragic
demonic human world. He states that “in the tragic vision, the human world is a tyranny or anarchy, or
an individual or isolated man, the leader with his back to his followers, the bullying giant of romance,
the deserted or betrayed hero” (p. 109). It can be inferred that there is no character to represent the
demonic human world better than a tyrant. Frye, later on, in his book Anatomy of Criticism, mentions
apocalyptic and demonic imagery in detail and expands on the concept of the tyrant, offering a more
precise comment:
The demonic human world is a society held together by a kind of molecular tension of egos, loyalty to
the group or the leader which diminishes the individual or, at best, contrasts his pleasure with his duty
or honour (pp. 147-8)
In short, the demonic human world is based on an ego that reflects the dominance of a group of
individuals. This ego usually controls and suppresses other individuals or citizens in society.
Considering the individual characters studied in various literary works, the tyrant-leader establishes an
opposing pole in the demonic human world from a particular perspective, just as the hero or saviour
emerges in the apocalyptic notion of the human world. In a sinister world, we see the reversed images
of the apocalyptic world: the king has become a selfish tyrant that abuses his subjects, and man’s
inventions have become perverted torture tools and war tools. Tyrant leader, as an archetypal character,
can only be mentioned if the wishes or desires of the crowd they lead are combined and can only gain
the appreciation of this band. The concept of the demonic human world provided by Frye serves as a
road map for the literary works and critics examining the tyrant-leader archetype. This context also
serves as a foundation for the study’s primary outcomes and defines the limits of the tyrant archetype in
Watership Down.
In King, Warrior, Magician, Lover: Rediscovering the Archetypes of the Mature Masculine, Moore
(1990) not only investigates and but also completes characterisation and establishes the boundaries of
the tyrant archetype, similar to Frye’s definition:


“‘Tyrant exploits and abuses others,’


‘Tyrants are ruthless, merciless, and without feeling when they are pursuing what they think is
their self-interest,’


‘Tyrants hate all beauty, all innocence, all strength, all talent, all life energy,’


‘Tyrants lack inner structure and are terrified of their hidden weakness and their underlying lack
of potency,’

‘Tyrants’ attack may not be limited to verbal or psychological abuse: they may include physical
abuse,’


‘Tyrants feel they are the centre of the universe,’



‘Their anger outbursts and they attack those they see as weak’” (pp. 64-68).

All the elements stated by Frye and Moore characterise and clarify the physical and psychological
characteristics of the tyrant archetype, which has evolved since ancient Greek drama. Their
characterisation of tyrant-leader is a strong summary of the tyrant archetype, which is still up-to-date
with its biblical and ancient characters included in different works. In the light of the information
mentioned above, the purpose of the study is to analyse the appearance of the tyrant archetype as
reflected in Richard Adams’ Watership Down (1972). This study aims to deal with the archetypal
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criticism approach in the context of Frye’s demonic imagery by exposing how and in what ways the
tyrant archetype is interpreted in Watership Down.
FINDINGS
General Woundwort is a character in Watership Down who resembles the tyrant archetype in every
aspect. Woundwort undoubtedly can be considered a villain or an anti-hero. When the details are
examined, it is discovered that Woundwort incorporates the Tyrant archetype as the subtitle of the villain
archetype. Woundwort does not interact with the reader until around halfway through the novel.
However, once the Rabbits move on to new adventures, Woundwort emerges as a final boss in front of
the heroes. When his traits, language, motivation, and place in rabbits’ society are investigated,
Woundwort provides rich content regarding the tyrant archetype he symbolises and serves the demonic
world.
Characteristics
First and foremost, Woundwort’s characteristics indicate that he is a tyrant. “That’s frightening part.
The Owsla - well, you can’t imagine it unless you’ve been there. The Chief is a rabbit named
Woundwort: General Woundwort, they call him” (p. 241). This quotation can be elaborated on three
different points. Above all, Woundwort is a chief rabbit, meaning he is a leader. Woundwort, tracing
political and militaristic perspectives, is also portrayed as a general like many tyrants throughout history.
Finally, Woundwort is defined as a character that other rabbits cannot imagine. He does not belong to
the world of good rabbits. Woundwort is related to an unknown, sinister, and undesired universe. All
these points described by Adams determine Woundwort’s character’s limitations. His frightening
identity as a chief and general gets him closer to the tyrant archetype. After portraying a generic
schematic of Woundwort, Adams elaborates on his physical traits.
Although Woundwort is a rabbit in flesh and blood, he is shown to be considerably superior to other
rabbits in terms of his physical characteristics:
General Woundwort: and he really is a grim customer. I don’t think even you’d match up to him, Bigwig.
He’s almost as big as a hare, and there’s something about his mere presence that frightens you as if
blood and fighting and killing were all just part of the day’s work to him (p. 244)
Bigwig is in quite a strong position compared to other rabbits with his physical appearance. However,
even Bigwig, whose name connotes “a huge person,” is not comparable to Woundwort. Considering a
character who battles and witnesses deaths on a daily basis explains Woundwort’s strength. The physical
depiction of a commander who mentally and physically spreads terror strengthens Woundwort’s
position to become a tyrant.
Also, Woundwort’s persistent rage becomes ingrained in his personality. It is not unusual to see him
“snarling with fury” or “glaring” at his enemies (pp. 364-420). Besides his anger, his sense of revenge
is also quite intense.“I’ll kill you myself, said Woundwort. His long front teeth were bared like the fangs
of a rat” (p. 366). In this quotation, Woundwort declares his ambition to be the one who kills Bigwig
when he confronts him in a battle. The cold sensation of revenge becomes more brutal with the help of
the depiction of his teeth.
Besides, Woundwort is a figure devoid of mercy. This quotation reveals his sadistic side: “Thlayli? cried
Woundwort. Embleer Frith, I’ll blind him when I catch him” (p. 361). It is not enough for Woundwort
to capture his arch-enemy, Bigwig, and Woundwort intends to torture him and gauge his eye out. The
ferocity of Woundwort has no bounds.
Language
Woundwort’s usage of words serves as another finding that he is a tyrant. Throughout the book,
Woundwort employs quite insulting and harsh language. The language he uses against rabbits around
him and the men under his command is highly unpleasant. Adams continually emphasises Woundwort’s
cognitive superiority and reinforces it with harsh language that everyone around him is more feebleminded than him. Even Vervain, one of the pitiless commanders and villains in the book, is humiliated
by Woundwort. While questioning one of the female rabbits, Woundwort says to Vervain: “she can’t
talk if you keep cuffing her, you fool” (p. 360). Despite his military acumen, Woundwort does not
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abstain from criticism and uses harsh language that insults him. In yet another quotation, Vervain cannot
avoid humiliation when he asks whether Woundwort is fine or not: “of course, I’m all right, you fool”
(p. 446). Despite being in a terrible situation, Woundwort’s response demonstrates his character is
incurable. Woundwort, who insults even his closest friends’ names in this manner, cannot be expected
to treat his foes differently. He uses foul language toward Bigwig, the most robust rabbit in the other
colony, and says: “you dirty little beast” (p. 365). The information given by Woundwort is not true since
Bigwig is one of the most robust rabbits in the rabbit world. In this respect, the derogatory language
used by Woundwort becomes ironic and belittling.
Motivation
Woundwort is a character who has been alone all his life as a wild animal and achieves everything with
strength. Surviving alone and being a singular rabbit is odd for rabbits since they tend to live together
in packs. In the light of these observations, it is reasonable to say that Woundwort’s most dreadful
motivation is to kill and annihilate. Adams clarifies Woundwort’s motivation with these words: “It did
not matter. What mattered was finding rabbits and killing them” (p. 441). His hatred towards rabbits of
his breed and his determination to exterminate them wherever he can contribute to Woundwort’s
tyranny. To him, “ferocity and aggression are everything” (p. 445). After portraying several aspects of
Woundwort’s tyrant scheme, Adams offers him an option to put an end to his tyrannic motivation:
At that moment, in the sunset on Watership Down, there was offered to General Woundwort the
opportunity to show whether he was the leader of vision and genius that he believed himself to be or
whether he was no more than a tyrant with courage and cunning of a pirate (p. 425)
Richard Adams’ definition of the tyrant makes this quote particularly significant. The phrase implies
that Adams regards Woundwort as the tyrant. He grants Woundwort two choices and cleverly
distinguishes between a capable leader and a tyrant. By stopping the attack on Watership down, General
Woundwort can remain the authoritarian and respected leader of his people or end up as a tyrant with
his cunning and courage of ignorance. Consequently, Woundwort falls into the evil side and becomes a
tyrant. Chief Woundwort’s tyranny reaches a pinnacle with this decision. To such an extent, he has no
qualms about ordering the execution of a rabbit half his size. Even Varvain, one of the meanest rabbits
in the book, finds this order weird. Adams elucidates this situation: “Vervain advanced slowly across
the floor. Even he could derive little satisfaction from the prospect of killing a tharn rabbit half his own
size, in obedience to a contemptuous taunt” (p. 455). With this order, Woundwort reaches a new degree
of demonic imagery and consolidates his position in the literary tyrant universe.

CONCLUSION
Overall, in Richard Adams’ Watership Down, General Woundwort is a striking representation of the
tyrant archetype. The physical characteristics of General Woundwort, the harsh language he uses, his
motivation based on greed and anger, and his reluctance to kill or order death are considerably parallel
to other literary tyrant characters. It has been concluded that the tyrant archetype, which has innumerable
analogues in literature from the past to the present, is cumulatively constituted in Woundwort
consistently and similarly. General Woundwort emerges with characteristics of an archetypal tyrant in
Watership Down. It is well-suited to Frye’s notion of the tyrant, one of the primary archetypal symbols
in the demonic world. Woundwort carves a niche for himself as the evil side’s chief architect in the
eternal conflict between good and evil.
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ÖZET
Ebeveynlerin çocukların işlevsizliği üzerinde etkisi, ailenin işlevsizliğine ilişkin birçok araştırma
kapsamında ele alınmıştır. Aile; sosyoloji, psikoloji, psikiyatri vb. sosyal bilim disiplinlerinde araştırma
konusu olmuştur. Murray Bowen (1913-1990) tarafından ortaya atılan aile sistemleri teorisi önemli bir
yere sahip olup, aile bireylerinin çocukluk döneminde oluşan benlik farklılaşma düzeylerine bağlı olarak
aile ilişkilerinde hem bireysel hem de karşılıklı düzeyde işlevselliklerine işaret eden iç içe geçmiş sekiz
kavram ortaya koymaktadır. Bireyin benlik farklılaşma düzeyi ne kadar yüksekse, o kadar işlevsel, özerk
ve strese uyum sağlayabilen bireyler olup diğer aile üyeleriyle uyum içinde yaşarlar. Aile işlevselliğine
bütünleyici ve alternatif bir bakış sağladığı için Bowen teorisi edebi eserlere güncel olarak
uygulanmaktadır. İç içe geçen sekiz kavram arasında, çekirdek aile duygusal sistemi, eşler ve çocuklar
arasındaki çatışmalı ilişkileri dört temel ilişki kalıbı temelinde ele alan ana kavramlar olarak kabul
edilebilir: evlilik çatışması, eşlerin birindeki işlevsel bozukluk, bir veya daha fazla çocuğun işlevsizliği
ve duygusal mesafe. Çocuklardaki bozulmanın temel örüntüsü, ebeveynlerin benliklerinin düşük
düzeyde farklılaşmasından kaynaklanmaktadır. İşlevsel olmayan eşlerin işlevsizliklerini çocuklarına
aktardıkları varsayılmaktadır. Çalışmada, Anne Tyler'ın Dinner at the Homesick Restaurant’ta yer alan
Tull ailesindeki çocukların ebeveynlerinin zayıf benlik farklılaşma düzeyleri nedeniyle nasıl
bozulduklarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı, çatışmalı ebeveynlerin aile
ortamında oluşan kaygıya uyumsuzluktan dolayı işlevsiz çocuklar yetiştirdiğini ortaya çıkarmaktır.
Araştırmanın sonucunda Tull ailesinde farklılaşmamış ebeveynler olan Pearl ve Beck'in, çocuklarının
benlik farklılaşmasını ciddi şekilde etkilediği ve onları işlevsiz çocuklar olarak yetiştirdiği sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: işlevsiz aile, Bowen aile sistemleri kuramı, Dinner at the Homesick Restaurant,
çocuk işlevsizliği.
ABSTRACT
Impairment of children has been addressed within the scope of many studies regarding family
dysfunctionality. Family has been a subject of research in the disciplines of social sciences including
sociology, psychology, psychiatry, etc. Family systems theory proposed by Murray Bowen (1913-1990)
is significant with its eight interlocking concepts that point out the (dys)functionality of family members
at bothindividual and mutual levels in familial relationships depending on their levels of differentiation
of self, which is formed during childhood. The higher levels of self-differentiation individuals have, the
more functional, autonomous, and stress-adaptive they become and the more harmoniously they live
with other family members. members. As it provides an integral and alternative look at family
functionality, the Bowen theory is currently applied into literary works. Among the eight interlocking
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concepts, nuclear family emotional system can be regarded as the essential concept that deals with
conflictual relationships among spouses and children on the basis of four basic relationship patterns:
marital conflict, dysfunction in a spouse, impairment of one or more children, and emotional distance.
The basic pattern of the impairment of children results from low levels of self-differentiation of parents.
It is assumed that dysfunctional spouses transmit their dysfunctionality onto their children. In this study,
it is aimed to analyse how children of the Tull family in Anne Tyler’s Dinner at the Homesick Restaurant
are impaired due to their parents’ poor differentiation. The purpose of the study is to reveal that
conflictual parents breed impaired children because of their inability to adapt to anxiety occurring in the
family setting. As a result of the study, it is concluded that Pearl and Beck who are poorly differentiated
parents of the Tull family severely impact their children’s differentiation of self and raise them to be
dysfunctional children.
Keywords: dysfunctional family, Bowen family systems theory, Dinner at the Homesick Restaurant,
impairment of children.
*This study has been produced from the master thesis entitled “Family (Dys)Functionality in Anne
Tyler’s Selected Works: A Bowenian Reading” under the supervision of the second author of the paper
Prof. Dr. Ömer ŞEKERCİ
*Bu çalışma “Anne Tyler’ın Seçki Eserlerinde Aile İşlevsizliği: Bowenci Bir Okuma” adlı tezden
üretilmiş olup Prof. Dr. Ömer ŞEKERCİ’nin danışmanlığında gerçekleşmektedir.

INTRODUCTION
Family has been a subject to many disciplines of social sciences. Dealing with family studies, the field
of psychiatry has flourished amongst the disciplines after the 1950s. In psychiatry, Murray Bowen
(1913-1990) was one of the leading scientists studying family interactions among its members. Also
called Bowen Family Systems Theory (henceforth BFTS) was designed to offer a new and alternative
look at family. According to BFTS, humans are not unique in their nature but products of evolution
taking place millions of years and share similar emotional systems that any other living organisms have;
similarly, human beings have been evolved and adapted themselves into the new environment and
individuals in families mutually live in a shared society (Kerr & Bowen, 1998, p. 10; Kerr, 2019, p. 1).
To put into a plainer ground, in Family Evaluation, Kerr and Bowen (1988) assert that:
[f]amily systems theory is based on the assumptions that the human is a product of evolution and that
human behaviour is significantly regulated by the same natural processes that regulate the behaviour of
all other living things. A corollary assumption is that clinical disorders are a product of that part of man
he has in common with the lower animals. The human's elaborately developed cerebral cortex and
complex psychology contribute to making him unique in some respects, but, despite these
specializations, systems theory assumes that homo sapiens is far more like other life forms than different
from them. (p. 3)
Being a part of nature, humans behave reciprocally. The emotional system that humans share with other
organism is described as a natural system that allows any organism “to receive information (from within
itself and from the environment), to integrate that information, and to respond on the basis of it” (Bowen,
1966, p. 354). Diverging from other leading family studies, the Bowen theory postulates that
individuals’ relationship processes are evolutionarily rooted and handed down from their ancestors.
BFTS conceptualizes the functioning of individuals depending on their interactions with others within
the family environment to highlight their interdependency. In accordance with the mutual interactions
taking place among family members, individuals influence each other’s functionality.
BFTS is built upon eight interlocking concepts that are closely knitted together. Bowen (1978) indicates
that “these concepts describe some overall characteristics of human relationships, the functioning within
the nuclear family system (parents and children), the way emotional problems are transmitted to the next
generation, and the transmission patterns over multiple generations” (p. 306). These concepts are namely
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differentiation of self, triangles, nuclear family emotional system, family projection process
multigenerational transmission process, sibling position, emotional cutoff, and societal emotional
process.
Differentation of self is the prominent interlocking concept in the Bowen theory that leads the way to
its other concepts. Bowen (1978) describes the differentiation of self as people’s capacity to differentiate
between their emotional and intellectual systems to be able to form a sense of self (p. 362). It refers to
acquiring the individual’s self-efficacy while having interactions with other family members. It is also
loosely defined as “a variety of behaviour is described to represent degrees of emotional strength of
self” (Hall, 2013, p. 55). Individuals who have high levels of differentiation of self function well in
times of anxiety in relationships; they can adapt into anxious family environment and avoid stressful
incidents. The degree of one’s differentiation determines their functionality in the family. The higher
individuals are differentiated, the more they function, have strong decision mechanisms and are
responsible for their decisions. Being the integral concept of BFST, the differentiation of self plays a
critical role in the patterns of nuclear family emotional system which is another interlocking concept
that focuses on nuclear family interactions. These patterns are the marital conflict, dysfunction in a
spouse, impairment of children, and emotional distance. Within the scope of this paper, the impairment
of children in Anne Tyler’s Dinner at the Homesick Restaurant is discussed, and it is aimed to show the
impact of parents’ poor functioning on children.
Impairment of one or more children is described as poor differentiated parents project their emotional
immaturity onto their children (Bowen, 1978, p. 379). Since they are poorly differentiatied and low
functioning individuals, parents focus their anxiety on children, and children acquire their dysfunctional
traits and are emotionally affected by these. The more children internalize familial anxiety, the more
they become poorly undifferentiatiated individuals and are vulnerable to their emotional dependence on
their parents (Kerr & Bowen, 1988, pp. 193-4).
Anne Tyler (1941-…) is an American novelist who has written books, short stories and book reviews
and is one of the leading and productive American authors who became popular in the 1980s. Dinner at
the Homesick Restaurant (1985/2008) is the most popular novel that focalizes the estrangement of the
family, disintegration of spouses and children. Set in Baltimore, Tyler characterizes the dysfunctionality
of the Tull family in the sense of being a closed system and detached from the outer world in which they
are aloof, living in their deadening cocoon. The abovementioned family bear typically dysfunctional
traits in which their members mostly suffer from issues such as lack of developed communication skills
and responding to one another. These family characteristics likely pass on to their offspring. This paper
analyses the adverse impact of the parents (Pearl and Beck) on the children (Cody, Ezra, and Jenny).
FINDINGS
The impairment of children is closely knitted with the presence of anxiety in the nuclear family. The
Tull family is a typical dysfunctional family that portrays physically and emotionally disintegrated
members. In the beginning of the story, it is revealed that Beck is constantly away from home, dealing
with his business. He is pictured as the “invisible man” (Tyler, 1982/2008, p. 20). Being unavailable to
his wife and children, Beck does not provide his parental duties towards his children. Therefore, Pearl
needs to hold the responsibility of being the mother and the father of the family. Being the only provider
for children after Beck’s desertion, Pearl, who suffers from emotional detachment from the family of
origin, struggles to continue to create the ideal family portrait. Her continuous attempts towards it result
in a more anxious family environment where three children feel emotionally homeless. The failures and
emotional suffering of home for children are evident in Pearl’s own narration. She admits that
“[s]omething [is] wrong with all of her children… [S]he sense[s] a kind of trademark flaw in each of
their lives. Cody [is] prone to unreasonable rages; Jenny [is] so flippant; Ezra [does not] really live up
to his potential” (Tyler, 1982/2008, p. 22). Each of the children suffer from parental deprivation from
both parents: Pearl’s present absence, Beck’s absent presence. Therefore, it is best to investigate the
impact of these parents on their children separately.
One of the significant signs of children’s impairment is resulted from the lack parents’ physical and
emotional nourishment to children. Pearl unsuccessfully feeds Cody, Ezra, and Jenny that each turns out
to be acquiring a different sense of food. Suggesting that food is essential –as the novel’s title
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emphasizes– in the novel, Croft (1994) supports that food is given as the “central metaphor for the
emotional status” of the family members (pp. 147-8). During their childhood, working in a grocery store
and being fed up with responsibilities, Pearl has difficulties in preparing food for them, what they eat is
meals that are uncarefully cooked suppers by a frustrated mother many times. The short of feeding and
emotional nourishment considerably affect children. Cody rarely eats his meals at a regular base; Jenny
suffers from anorexia, and Ezra owns a restaurant with the name homesick.
Pearl acknowledges that Cody, Ezra, and Jenny have some flaws and each of them grows up with a
severe defect: the absent father. Wanger (1990) explains that “the father hunger” in the Tull family
affects each child discretely: Cody, being highly aggressive, cuts off from Pearl; Ezra passively attaches
to Pearl; Jenny emotionally detaches from Pearl and fails to achieve a satisfying marriage in her three
trials (pp. 74-6). Furthermore, within the nuclear family, all the Tull children suffer from an angry
mother. Cody talks about Pearl in a disgraceful manner that she has been a “witch”; Jenny knows that
she is “a dangerous person”; Ezra feels the controlling and jealous way of her (Tyler, 1982/2008, pp.
294, 70, 94).
Cody
The most intensely visible impairment is that Cody suffers from low self-esteem. When his father Beck
leaves the family, Cody is only fourteen and tries to find some excuses for his father’s desertion. He
contemplates that his wrongdoings make Beck leave. Resulted in unresolved conflict, his thoughts are
centred around the yearning for his father. Unable to understand the reason behind his departure, Cody
grows aggression and jealousy towards his mother and brother. And Pearl deepens his hostility with her
harsh treatment of beating, slapping him. Ezra passively becomes the victim of his practical jokes. These
are inwardly caused by his guilt thoughts of being the reason of Beck’s leaving. Cody himself
emphasizes that Beck has “uprooted the family continually… [R]uined their lives… [f]irst in one way
and then in another” (Tyler, 1982/2008, p. 59). He is aware that being a fatherless child brings nothing
but misery. In his understanding, Beck is the one who is responsible for his miserable and destitute
childhood. In a complaining manner, he cries out to that “I’m in trouble; it’s all your fault. I’ve got a
bad name, I need to leave town, you’ll have to take me in” (Tyler, 1982/2008, p. 59).
The emotional destitution of being a fatherless child also shows in Cody’s own marriage. As he has
grown up with self-destructive attitudes and low self-esteem, he cannot trust his mother and brother.
Similarly, he has no trust in his wife Ruth and his son Luke.
Jenny
In Jenny’s case, Pearl’s unmotherly treatment and Beck’s departure are influential in her development
of emotional functioning. The lack of the emotional nourishment of Jenny can be best seen in the
reaction of Slevin –one of Jenny’s adopted children– towards Jenny’s childhood picture. Slevin
immediately frowns at the picture that is her thirteen-year-old picture. He glances over the picture and
unbelievably says, “[l]ook at it! Why, it’s like a . . . concentration camp person, a victim, Anne Frank!
It’s terrible! It’s so sad!” (Tyler, 1982/2008, p. 203). His claim is crucial to observe the lack of emotional
treatment of Pearl and Beck towards children. Just like Cody and Ezra, she has been raised in an unsecure
environment in which the parents project their dysfunctioning on them to a great extent. When she
becomes an adult, Jenny observes that she has acquired her mother’s way of failing in marriages and
treating children.
Jenny, the youngest child of the Tull family, also grows up with Pearl’s rage. She leaves the family for
college, becomes a paediatrician, and marries three times. As she has been raised by a fearful mother
who has a tendency towards injuring and by a missing father who makes here emotionally vulnerable,
she seeks emotional attachment from other people. During childhood, she suffers from Pearl’s severe
nature and lack of emotional nourishment. In Jenny’s view, Pearl is:
a dangerous person—hot breathed and full of rage and unpredictable… She[Jenny has] been called
‘serpent,’ ‘cockroach,’ ‘hideous little snivelling guttersnipe’ ....But she never feel[s] entirely secure, and
at night, when Pearl place[s] a kiss on the centre of Jenny’s forehead, Jenny [goes] off to bed and
dream[s] what she ha[s] always dreamed: her mother laugh[s] a witch’s shrieking laugh; drag[s] Jenny
out of hiding as the Nazis tramped up the stairs… [In Jenny’s dreams] Her mother [tells] her, in an
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informative and considerate tone of voice, that she [is] raising Jenny to eat her. (Tyler, 1982/2008, p.
70)
After Cody –for the college– and Ezra –for the army– leave the family, Jenny is left alone with their
mother and inwardly feels quite unwell in the house. Thus, she tries hard to achieve a college degree
outside of the home. And during her college education, she rarely visits home because of Pearl’s
oppression as college is the way-out for her freedom. While away from home, Jenny tries to replicate
what she is short of: emotional attachment through a series of unsuccessful marriages. When she is at
the college, she finds Harley Baines to get acquainted with and married to him. Observing his obsession
and unloving attitudes, Jenny breaks up with him and quickly marries to Sam Wiley. Sam acting
disloyally also deserts her before their daughter Becky is born. In her two failed marriages, she senses
the departure of Beck leaves the mark of being unloved and emotionally detached, and she has acquired
the emotional feeling of rejection. Jenny admits her failures in marriage and claims that she is somehow
short of quality that allow her to keep a husband because she is “doomed to fail… [U]nlovable” (Tyler,
1982/2008, p. 208). Just like her mother, she fails in forming familial relationships with happy a husband
that provides her with emotional support. The impact of lack of fatherly caring is the conflictual matter
as she seeks for emotional attachment that she has missed throughout her life. Jenny is in dire need of
affectionate affairs to replicate the emotional detachment from her father.
Ezra
Undoubtedly, the most severely impaired child from the emotional detachment is Ezra Tull who is the
most favoured and least separated child of the Tulls. Being unaware of his sibling rivalry, Ezra is
continuously competed and victimized by his older brother Cody, who is jealous of Pearl’s
overemotional treatment of Ezra, does dirty jokes, and finally steals his fiancé away. He continuously
attempts to gather all the family members at his homesick restaurant to emotionally nurture the Tull
family in which they suffer from throughout their lives. Every one of his attempts results in failures that
each time one of the members leaves the dinner table out of the blue. Being the child with whom Pearl
is most involved, Ezra is the least separated emotionally and physically from his mother. The favourite
child Ezra is always haunted by Cody as the mere rival to receive more attention from Pearl. Ezra is the
meek child and adult who goes through life as a liquid. Being deserted by Ruth the only woman he has
ever loved, Ezra never leaves his mother, never marries, and carries on managing a restaurant partnered
by Mrs. Scarlatti. Ezra takes the role of being the nurturer for his folk and others to make them feel the
sense of food and home.
As it is told that Pearl is ineffective in providing food for her children in her angrily prepared dishes,
Ezra has grown interest in being a feeder from his childhood and chooses a career of being the restaurant
owner instead of going to college. He deeply enjoys preparing fanciful dishes for the family, which
never manages to eat. He has therefore devoted his life to feed people. In fact, he has been driven by the
urge to fulfil the Tull family’s neediness of emotional nourishment. Spector (1997) claims that the
outstanding trait that Ezra has is that he strives for providing people “with what they themselves have
needed but never received” (p. 318). Thus, Ezra becomes the feeder of the family, seeing that Pearl used
to struggle with preparing food for them. Being the nurturer, it is told that Ezra is:
a feeder. He would set a dish before you and then stand there with his face expectant, his hands clasp
tightly under his chin, his eyes following your fork. There [is] something tender, almost loving, about
his attitude toward people who [a]re eating what he cook[s] them. (Tyler, 1982/2008, p. 161)
It is extensively visible in his choice of naming the restaurant. His deliberate selection openly comes out
from the lack of emotional attachment caused by the overly responsible mother and invisible father. The
name homesick is deliberately selected to highlight that the restaurant serves “what people feel homesick
for” (Tyler, 1982/2008, p. 122). What Ezra serves for is what people need from their childhood:
emotional attachment and family support. If anyone longs for home, the restaurant is the most homelike
place that they can sense the homeliness. However, it is portrayed that Ezra’s constant trials to reunite
the Tulls at the restaurant to demonstrate the complete family picture unavoidably result in failures due
to some trivial quarrels among them. As they cannot have a mere dinner finished together, the failed
dinners at the homesick restaurant display the Tulls’ emotional detachment and impairment transmitted
onto children.
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CONCLUSION
It is observed that the parents who have poor differentiation breed poorly differentiated children. As the
transmission process goes along with generations, the dysfunctionality of the nuclear families that
results in impaired children stem from the dysfunctional and non-nurturer parents. With three homesick
children that each is attributed by various connotations, the Tull family presents a good example of
dysfunctionality in terms of lack of emotional attachment and support. The lack of emotional
nourishment is the basic dysfunctional projection of the poor differentiation on the Tull children. Cody,
Ezra, and Jenny are intensely influenced by the severe nature of Pearl and absence of Beck. Each of the
children is emotionally distracted in childhood by their mother’s physical and verbal abuse. As it has
been discussed that Cody is the oldest child the most severely affected by his mother’s temper, Ezra and
Jenny are also involved in Pearl’s harsh treatment. Being the only available parent, Pearl transmits her
anger onto children to a great extent. Being the absent figure, Beck leads children to suffer from the
father hunger. It can be said that poorly differentiated offspring are products of poorly differentiated
parents.
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ÖZET
Bu çalışmada, Ni50Ti50 ve Ni50Ti40Ag10 alaşımları vakumlu ark ergitme tekniği kullanılarak üretilmiştir.
Bu alaşımın mikroyapısal özellikleri X-ışını kırınımı (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile
incelenmiştir. Alaşımların sertlik özellikleri Vickers mikrosertlik testi yapılarak incelenmiştir. XRD
analizinde, Ni50Ti50 alaşımında B19 (NiTi monoklinik) ve B2 (NiTi östenit) fazları tespit edilmiştir.
Ni50Ti40Ag10 alaşımında 38,13°, 42,37°, 43,07°, 44,18°, 46,21°, 61,67° ve 77,75° yeni pikler
gözlenmiştir. SEM analizde, Ni50Ti50 alaşımının ana matrisini B19 (NiTi monoklinik) fazı oluştururken
B2 (NiTi östenit) fazının dentritik yapıda olduğu ve Ni50Ti40Ag10 alaşımında, NiTi fazında Ag
çökeltilerinin homojen dağılımı tespit edilmiştir. Alaşımların Vickers mikrosertlik sonuçları Ni50Ti50
(573HV) ve Ni50Ti40Ag10 (718HV) olarak hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: NiTiAg alaşımı, mikroyapı, Vickers mikrosertlik.

ABSTRACT
In this study, Ni50Ti50 and Ni50Ti40Ag10 alloys were produced using the vacuum arc melting technique.
The microstructural properties of this alloy were investigated by X-ray diffraction (XRD) and scanning
electron microscopy (SEM). The hardness properties of the alloys were investigated by performing the
Vickers microhardness test. In XRD analysis, B19 (NiTi monoclinic) and B2 (NiTi austenite) phases
were determined in Ni50Ti50 alloy. In the Ni50Ti40Ag10 alloy observed new peaks at 38.13°, 42.37°,
43.07°, 44.18°, 46.21°, 61.67°, and 77.75°. The SEM analysis determined that the B19 (NiTi
monoclinic) phase constitutes the main matrix of the Ni50Ti50 alloy, while the B2 (NiTi austenite) phase
is in dendritic structure and the homogeneous distribution of Ag precipitates in the Ni 50Ti40Ag10 alloy.
The Vickers microhardness results of the alloys were calculated as Ni50Ti50 (573HV) and Ni50Ti40Ag10
(718HV).
Keywords: NiTiAg alloy, microstructure, Vickers microhardness.
GİRİŞ
Yüksek sıcaklıklarda ısıl dirençli ve yüksek mukavemet sağlayabilen nikel esaslı alaşımlar endüstriyel
olarak birçok uygulamada kullanılmaktadır [1]. Nikel esaslı alaşımların dikkat çeken özelliklerinin
başında iyi korozyon, oksidasyon direnci ve sürünme direnci olduğu bilinmektedir [2, 3]. Bu
özelliklerinden dolayı havacık sanayinde (örneğin uçakların ağırlık bakımından %50 Ni esaslı alaşımlar)
kullanılmaktadır. Nikel esaslı alaşımlar, yüksek nikel oranı sayesinde içyapı özellikleri kararlıdır. Bu
nedenle, yüksek sıcaklıklarda korozyon ve oksidasyon gibi durumlara karşı dayanımlarını kaybetmeyen
alaşımlar arasındadır. Nikel esaslı alaşımların mekanik özelliklerinin kullanım alanına uygun olarak
üretilebilmesi için nikel esaslı alaşımlara ilave olarak Co, Zr, ve B gibi elementler eklenmektedir. Nikel
esaslı alaşımları mukavemetlerini artırmak için yapılan çalışmalarda katı çökelti sertleştirmesi
yöntemleri gibi mekanizmalar tercih edilmektedir. Kanca ve ark., [4] Ni45Ti55 alaşımını ark ergitme
yöntemiyle üreterek, alaşımların faz dönüşümlerini DSC ve SEM ölçümleri ile incelemişlerdir.
Alaşımların sertlik gibi mekanik özelliklerini kristalit boyutun küçük olması, çökelme miktarı ve Ti2Ni
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gibi bileşiklernin de etkilediğini rapor etmişlerdir. NiTi alaşımlarına ilave element eklenerek sertlik
özelliklerinin geliştirilmesi amacı ile birçok araştıma yapılmıştır [1, 5, 6]. Bu çalışmada, Ni50Ti50 ve
Ni50Ti40Ag10 alaşımıları ark ergitme tekniği ile üretilerek mikroyapıları X ışını kırınımı (XRD) ve
taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve sertlik özellikleri Vickers mikrosertlik testi ile incelenmiştir.

MATERYAL METOD
Bu çalışmada, Ni50Ti50 ve Ni50Ti40Ag10 (% atomik) alaşımları Edmund Bühler MAM-1 marka ark
ergitme cihazı ile üretilmiştir. Alaşımların üretiminde %99,5 saflıkta nikel, titanyum ve gümüş
elementleri kullanılmıştır. Ergitme işleminin yapılacağı ortam vakumlandıktan sonra yüksek saflıkta
argon gazı ile doldurularak ortam inert hale getirilmiştir. Alaşımların homojenliğini sağlamak için
ergitme işlemi beş kez tekrar edilmiştir. Alaşımlar, analizler için uygun boyutlarda kesilerek, bakalite
alma, zımpara ve parlatma işlemleri yapılmıştır. Külçe halinde üretilen Ni50Ti50 ve Ni50Ti40Ag10
alaşımlarının faz analizi X-ışını kırınımı (XRD) Panalytical Philips X’Pert PRO marka cihaz ile, 40 kV
ve 30 mA, monokromotik CuKα radyasyonu (λ = 0.154056 nm), 20º den 90º’ ye kadar 0.01º adım
aralığında ve her adımda 1 s bekletilerek yapılmıştır. Alaşımların morfolojik özellikleri ZEISS EVO
LS10 marka taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile BSD detektörü kullanılarak incelenmiştir.
Alaşımların mikrosertliklerini ölçmek için Vickers uçlu Shimadzu HMV-2 model mikrosertlik cihazı
kullanılmıştır. Ölçümler, 100gr yükte 10 s bekletilerek gerçekleştirilmiştir. Her numune için 10 farklı
yüzeyden ölçüm yapılmış ve ortalamaları alınmıştır.
SONUÇLAR
Şekil 1’de Ni50Ti50 ve Ni50Ti40Ag10 alaşımının XRD deseni verilmiştir. XRD analizinde, Ni50Ti50
alaşımında B19 (NiTi monoklinik) ve B2 (NiTi östenit) fazları tespit edilmiştir. Ni50Ti40Ag10 alaşımında
38,13°, 42,37°, 43,07°, 44,18°, 46,21°, 61,67° ve 77,75° yeni pikler gözlenmiştir. Ni50Ti50 alaşımı
mantenzit yapıda iken Ni50Ti40Ag10 alaşımının östenit fazda dolduğu belirlenmiştir. Ni50Ti50 ve
Ni50Ti40Ag10 alaşımlarında Ti2Ni fazının varlığı tespit edilmiştir.
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Şekil 1. Ni50Ti50 ve Ni50Ti40Ag10 alaşımının XRD deseni
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Şekil 2’de Ni50Ti50 alaşımının ve Şekil 3’de Ni50Ti40Ag10 alaşımının SEM görüntüleri verilmiştir. SEM
analizde, Ni50Ti50 alaşımının ana matrisini B19 (NiTi monoklinik) fazı oluştururken B2 (NiTi östenit)
fazı dentritik yapıda olduğu ve Ni50Ti40Ag10 alaşımında, NiTi fazında Ag çökeltilerinin homojen
dağılımı tespit edilmiştir.

Şekil 2. Ni50Ti50 alaşımının SEM görüntüleri

Şekil 3. Ni50Ti40Ag10 alaşımının SEM görüntüleri
Şekil 4’de Ni50Ti50 ve Ni50Ti40Ag10 alaşımının Vickers mikrosertlik sonuçları verilmiştir. Ni50Ti50 ve
Ni50Ti40Ag10 alaşımlarının Vickers mikrosertlikleri sırasıyla 573HV ve Ni50Ti40Ag10 718HV olarak
hesaplanmıştır. Ni50Ti50 alaşımına gümüş ilavesi sertliği artırmıştır. XRD analizi ile tespit edilen Ti2Ni
fazı kırılgan bir bileşiktir, bundan dolayı NiTi alaşımlarına kırılgan özellik kazandırmaktadır.
Alaşımların sertlik gibi mekanik özelliklerini kristalit boyut, çökelme miktarı ve Ti 2Ni gibi bileşikler
etkileyebilmektedir. Ni50Ti40Ag10 alaşımının XRD grafiğinde Ti2Ni bileşiğini temsil eden pikin daha
keskin olduğu görülmektedir. Bu durum alaşımın sertliğini artıran neden olarak düşünülmektedir [7].
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Şekil 4. Ni50Ti50 ve Ni50Ti40Ag10 alaşımlarının Vickers mikrosertlik sonuçları
TARTIŞMA
Ark ergitme tekniği kullanılarak Ni50Ti50 ve Ni50Ti40Ag10 alaşımları üretilmiştir. Bu alaşımların
mikroyapı ve sertlik özellikleri incelenmiştir. Ni50Ti50 alaşımının XRD analizinde B19 (NiTi
monoklinik) ve B2 (NiTi östenit) fazları gözlenmiş ve ayrıca Ti2Ni fazının varlığıda belirlenmiştir.
Ni50Ti50 alaşımına gümüş eklenerek elde edilen Ni50Ti40Ag10 alaşımında 38,13°, 42,37°, 43,07°, 44,18°,
46,21°, 61,67° ve 77,75° açılarında yeni pikler tespit edilmiştir. Ni50Ti50 ve Ni50Ti40Ag10 alaşımlarının
morfojik yapısında ana matrisi B19 (NiTi monoklinik) fazı oluştururken B2 (NiTi östenit) fazının
dentritik yapıda olduğu belirlenmiştir. Ni50Ti40Ag10 alaşımında Ag çökeltilerinin NiTi fazında homojen
olarak dağılımı gözlenmiştir. Vickers mikrosertlik sonuçları Ni50Ti50 alaşımı için 573HV ve
Ni50Ti40Ag10 alaşımı için 718HV olarak hesaplanmıştır. NiTi alaşımına gümüş eklenmesi sertlik değerini
artırmıştır.
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ÖZET
Kura-Araxes kültürü olarak bilinen kültür, ismini aynı zamanda iki nehir olan Kura ve Araxes
nehirlerinden almıştır. Adını andığımız kültür, Erzurum Ovası’ndan başlayıp Filistin’e kadar devam
eden bir bölgedir. Aynı zamanda Suriye ve Filistin’i de kapsamaktadır. Kura Arexes kültürünün
Mezopotamya ile ticarete girdiğine ilişkin bazı kanıtlar da saptanmıştır. Mezopotamya inancında 7 sayısı
önemlidir. Mezopotamya inancı Elamit, Hürri, Ermeni ve İsraillileri de etkilemiştir. Babil’in 3 tanrılı
inancı, astrolojiyle oldukça sentezlenmiş ve Suriye’yi etkiler görünmüştür. Bu çalışmada, Kura-Arexes,
Mezopotamya inancı ve Babil inançlarının nasıl sentezlenebileceği üzerinde durulmuştur. Çalışma bir
nitel vaka çalışmasıdır. Çalışma sonucunda Alevilik inancının bölgede yeşerebileceği düşünülmüştür.
Hanefilik de benzer şekilde, bölgede yeşerebileceği düşünülen bir diğer mezheptir. Çalışmada nitel
yöntemlerden değerlendirme yöntemi gerçekleştirilmiş ve veriler nitel politika analizi ile analiz
edilmiştir. Mezheplerin yanında içinde yer alınan akademik sistemin sorunlarına da özetle yer verilmiş
ve konuyla ilgili öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: din, Kura Arexes, GAP, Mezopotamya, Babil, Hanefilik, Alevilik, Şafilik
ABSTRACT
The culture, known as the Kura-Araxes culture, took its name from the two rivers Kura and Araxes at
the same time. The culture we are commemorating is a region that starts from the Erzurum Plain and
continues to Palestine. It also includes Syria and Palestine. There is also some evidence that the Kura
Arexes culture entered into trade with Mesopotamia. The number 7 is important in Mesopotamian belief.
Mesopotamian belief also affected Elamites, Hurrians, Armenians and Israelis. Babylon's three-god
belief was highly synthesized with astrology and seemed to affect Syria. In this study, it is emphasized
how Kura-Arexes, Mesopotamian belief and Babylonian beliefs can be synthesized. As a result of the
study, it was thought that Alevism belief could flourish in the region. In the study, the evaluation method,
one of the qualitative methods, was carried out and the data were analyzed by qualitative policy analysis.
In addition to the sects, the problems of the academic system in which it is included are also briefly
included and suggestions about the subject are developed.
Keywords: religion, Kura Arexes, GAP, Mesopotamia, Babylon, Hanafism, Alevism, Shafi’ism

INTRODUCTION
The Kura–Araxes culture, also named as Kur–Araz culture, It has seen in Syria, Iran, eastern Turkey
and Caucasus, The name of the culture is derived from two river valleys. This culture has also seen in
Erzurum, in the area of Lake Van, and in Iran. Finally, it proceeded into the present-day in Syria and as
far as Palestine. Modern Georgia, Ingushetia, North Osetia, Dagestan, Azerbaijan, Armenia, Chechnya
and parts of Iran have been impressed by Kur-Araz culture (wikipedia.org)
The number seven was important in ancient Mesopotamian belief. In Sumerian religion, the most
powerful and important gods in the pantheon were sometimes called the "seven gods who decree".
Before the Christian era, behind Kur-Araz, Mesopotamian religion, beliefs and practices of the
Sumerians and Akkadians, and their successors, the Babylonians and Assyrians, who inhabited ancient
Mesopotamia (now in Iraq) were determinant in ancient times and still I guess at Iraq nowadays. These
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religious beliefs and practices form a single stream of tradition were from Sumerian, In many ways it
even influenced cultures outside from Mesopotamia like Elamites Hittites Israelites and Aramaeans. In
Mesopotamia, astral theology served as the theoretical point of the Babylonian religion and was equally
pronounced in the religious system of Syria. The essential feature of this astral theology is the
assumption of a close link between Heaven and Earth. The personification of the two great celestial
body—the sun and the moon (Shamash and Sin)—was the first step of the astral theology unfoldment.
Worship, originally an expression of animistic beliefs. The doctrines of the religion can be seen in three
gods: Anu, Enlil and Ea.
On the ethical side, the religion of Babylonia -more particularly, and to a less extent that of Syria-,
advances the qualities associated with the gods and goddesses. Occasionally a favored individual was
permitted to escape from the general fate and placed in a pleasant island as the belief
(newworldencylopedia.org). As the result of these religious beliefs, we may say, there is a religious
structure of Mesapotomian axis in GAP region but this religious beliefs have been changed in Sirnaq
province or district because of the borders to Syria and Iraq.

RELIGIOUS STRUCTURE IN SIRNAQ
The word Cûdî comes from the root cûd meaning “generosity” (Mustafavî, et-Taḥḳīḳ, “cvd” md.). It is
possible that the top of the mountain was like a palm, and it was named after the flood because of its
convenient location for the landing of the ship and the shelter of the people on the ship.
Mount Cûdî is located in the Southeastern Anatolia region, 15 km from the Turkey-Iraq border. away
from Cizre, on the banks of the Tigris river, 32 km. northeast, 17 km from the city center of Sirnaq. The
one is called “Noah's visitation hill”.
Therefore, there are pine and oak forests between 1500-2000 meters. There are forested areas on the
northern slope of the mountain, although still a lot of trees have been destroyed. On the southern slope,
there are oaks, albeit rarely.
Mount Cudi is important for the history of religions and especially for the religion of Islam. Because in
the Qur'an, it is stated that Noah's ark settled on Mount Cudi after the flood. Although the word Ararat
(Genesis, 8/4), which emerged as a result of the wrong pronunciation of the word "Rrt" by the Bible
writers, was misinterpreted (Dorme, p. 24) and Mount Ararat was shown as the place where Noah's ship
landed, but it is understood that this is not true. In fact, it is possible to determine with great certainty
that Mount Ararat was not related to the flood, based on the works of many Armenian authors and others
until the 10th century. There is no information in the old Armenian narrations that Noah's ark sat on a
mountain. XI and XII. about Noah's ark sitting on the summit of Masik Mountain. The information in
the Armenian literature in the 16th century is due to the Europeans' misinterpretation of the expression
in the Torah (Takwîn, 8/4) (İA, III, 223). (islamansiklopedisi.org.tr).

METHODOLOGY
Evaluation research, one of the qualitative research techniques, was used in the study. Evaluation is
goal-oriented. In terms of study design, no standard formula is applied other than a basic strategy to
produce a clear theory of the program mechanisms, contents and results of realistic research design (Sart,
2021: 173). Qualitative data has been collected and cast as a result of cultural studies (Sart, 2021:238)
by me, who has been in Şırnak since the end of 2017. Qualitative data analysis; content analysis
(Kızıltepe, 2021: 260), discourse analysis (Akar and Martı, 2021: 249), speech analysis (Martı, 2021:
275), document analysis (Ulutaş, 2021: 287) and qualitative policy analysis (Keser Aschenberg, 2021)
were analyzed with The collection of data was carried out within the framework of purely qualitative
policy analysis. Gathering the data, I used the online encylopedias.
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DISCUSSION
I personally did not like watching movies because movies came to me with religious motifs and I missed
them. It is something I wanted so much to meet, but couldn't. Politics was confined to the ballot box,
and politics emerged from the ballot box. Jafar Panahi was featured as an intellectual in the movie Üç
Hayat (Ayrıntı Magazine). A Hero Was Awakening From Dreams to Reality (Novel Heroes Issue 53).
We stayed together until death separated us, we couldn't get out of ourselves (Psikeart Magazine) We
were philosophizing about Death (Düşünbil Magazine). İlban Ertem was bringing us together in the
Misty Atlas of Continents.
Hanafism
The Hanafi school is one of the four traditional major Sunni schools of Islamic fıqh. Under the
patronage of the Abbasids, the Hanafi school flourished in Iraq. Turkish expansion introduced the
school to the Indian subcontinent and Anatolia, and it was adopted as the chief legal school of
the Ottoman Empire. The Hanafi school is the maddhab. It is prevalent .in Afghanistan, Bangladesh,
Turkey,Central Asia, Egypt, the Balkans Pakistan, Egypt, the Balkans, Levant and Pakistan, in addition
to parts of China, India, Russia and Iran.
Hanafi usul recognises the Quran, hadis, cima, kıyas, istihsan and örf as sources of the Sharia. Sharia
law based on Qanun which they call Qanun Jinayat.[20] This Hanafite law of Rejm has survived to
the 21st century as it was officially recognized by the Indonesian government in addition to
the Selangor state of Malaysia recognizing it in 1995. While the fundamentalist Taliban faction
reportedly used their own variant of Hanafite Qanun, and it is a sub-branch of the Afghani Qanun which
regulates the family matters, including the punishment for adulterers which also contains the traditional
Hanafite-Qanunite like stoning punishment for adulterers (en.wikipedia.org).
Alavism
Alevism is a local Islamic tradition, whose adherents follow the mystical Islamic teachings of Haji
Bektash Veli, who is supposed to have taught the teachings of Ali and the Twelve Imams. Differing
from Sunnism and other Twelver Shia, Alevis have no binding religious dogmas, and teachings are
passed on by a spiritual leader. The Twelve Imams are an Alevi belief and each Imam represents a
different aspect of the world. The Alevi spiritual path (yol) is commonly understood to take place
through four major life-stages, and Alevis give them the name “gates”. The first gate is about religious
rules.
The following are major crimes that cause an Alevi to be declared düşkün (shunned):killing a person,
backbiting or gossiping, committing adultery, stealing and divorcing ones wife without a just reason.
Most Alevi activity takes place in the context of the second gate (spiritual brotherhood), during which
one submits to a living spiritual guide. The existence of the third and fourth gates is mostly theoretical.
Alevi religious, cultural and other social activities take place in assembly houses name Cemevi.
The Cem ceremony features music, singing, and dancing in which both women and men participate.
Rituals are performed in Turkish, Zazaki, Kurmanji and other local languages.
There are twelve services performed by the twelve ministers of the Cem. These are dede, rehber, peyikçi,
sakacı, gözcü, kapıcı, çerağcı, ibrikçi, zakir, niyazcı, süpürgeci and meydancı. There are angels, jinn and
evil eye in this belief.
Inside, Alevis found a light representing the light of Muhammad and Ali. In Quran, Adam and Gabriela
have been accepted. As a result of the immense pressures to conform to Sunni Islam, Alevis developed
a tradition of opposition to all forms of external religion (en.wikipedia.org).
Shafii’sm
In the Anbiya Surah of the Holy Qur'an, the Surah is named after the Prophet in the first place. It takes
from seventeen prophets, including Abraham, and the name of the prophet is not mentioned in this
intensity in any other Surah except Surah An'am, where the names of eighteen prophets are mentioned.
The order of the nuzul of Surah Anbiya is 73 and in the last verse, it is narrated that we should turn to
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Allah, the possessor of boundless mercy. Sects such as Hanafism and Shafiism are common in Şırnak.
Hanafism is one of the 4 Sunni sects. The belief sects that Hanafis accept among the Sunni sects are
known as Maturidi. Shafi'i sect (Arabic:  )المذهب الشافعيor Shafi'i, a sect of Islamic religious follow fiqh
(Islamic law). It is also known the Shafi'i school is one of the four Sunni fiqh schools. The Shafi'i school
is widespread in Malaysia, Indonesia, Yemen and East Africa. It is more common among Kurds in
Turkey and is the most common Sunni sect after Hanafism. Imam-i Shafi'i, the founder of the Shafi'i
sect, was raised in the early days when the methods of the Maliki and Hanafi sects began to spread.
Therefore, Imam Shafii had the opportunity to follow the paths of the sects. And he followed a different
method from them. He wrote the book "Er-Risale", which is the first work on the methods of fiqh. In
time, the jurists gathered around him and gave fatwas according to the methods he developed. Thus the
Shafi'i school was born (en.wikipedia.org.tr). The districts where Kilis, Antep, Adıyaman, Şanlıurfa,
Diyarbakır, Mardin, Batman and Siirt intersect with Şırnak in the GAP region are Güçlükonak, İdil,
Cizre and Silopi. Therefore, there is a constant cultural, religious and commercial relationship. Şırnak,
fed by the rich Mesopotamian culture, also hosts different sects. It is possible to come across Syriac
churches in İdil and Şırnak. Hanafism, Shafiism and Syriac are the sects that keep religion alive in
Şırnak.
The Status of the Universities: A Generalization
Turkey has made progress in quite different fields in recent years. Global and local perspectives have
become quite karmic. But religion and state have now begun to display an inseparable whole.
Academic culture in Şırnak province is different. The academic culture, which started to form as of
2008, is about to complete its 14th year. As an academician working in the field of tourism in Şırnak,
since the opening of the in torism area. Tourism Management department in the field of tourism, it has
continued on his way with 5 students, the first 2 groups have graduated, and only 1 student is left who
takes lessons from below. The proposal to open a tourism guidance department was rejected by YÖK which is thought to be based on regional priorities.
The School of Tourism and Hotel Management continues its active education with 2 departments,
namely Gastronomy and Culinary Arts and Tourism Management Departments. There is no summer
school. Students are responsible for midterm, midterm and make-up exams. The quality of the tourism
management department is not sufficient, but the Department of Gastronomy and Culinary Arts attracts
enough students and can provide a quality education. The conclusion that I took from the English,
Occupational Health and Safety and Kitchen Management and Design courses I took in the previous
term in this department is that the lecturers suffer from a high level of language hunger. The crowded
classrooms can fill this gap. The point I have reached after the English and Countries and Cultures
courses I took this term in the tourism management department is that one out of three students could
not be trained in sufficient capacity. We are in a system that associates the decline in the quality of
education in universities with the educators. The educator has ceased to be an academician; started
teaching and with this perspective, the education quality has to be evolved.

CONCLUSION, LIMITATION AND SUGGESTIONS
Improving the quality of education will only be possible by making the rules of law more concrete.
Since each legal rule depends on the climate, the family in which life is lived or consumption habits;
Since legal rules are also divided into written and unwritten rules; We see that the law is also failing
when it comes to academia. As a suggestion; Trainings for academics should be designed according to
regional trends. Only in this way can the road to regional progress be opened. When it comes to the
question of whether a religious or cultural synthesis will be made, the GAP region is a region of critical
importance in answering this question. A healthy communication is essential for this critically important
region and it is my duty to invite everyone who listens to listen to the paper I will present at the 21st
Century Communication Congress.
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The limitation of the study is that the conceptual route was determined by the academic region and
university. Ongoing studies may seek to develop more comprehensive recommendations on the
subject.
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ÖZET
Günümüzde beyin veya böbrek tümörü vakalarına oldukça sık rastlanmaktadır. Bununla birlikte aile
bireylerinin genlerinden gelmiş bazı tümör türlerinin yanı sıra radyasyon bağlı olarak farklı tümör türleri
de ortaya çıkmıştır. Hastaların beyin bölgesindeki tümörleri büyüklük ve bölgesel olarak farklılık
gösterebilmektedir. Tümörün bir uzman tarafından doğru tespit edilememesi, geç teşhis ve erken tedavi
uygulanmaması halinde hastalar ölüm riskiyle karşı karşıyadır. Ayrıca ülkemizdeki beslenme
alışkanlıklarına bağlı olarak ya da çevresel faktörlerin etkisiyle böbrek taşı vakaları da sık sık
gözlenmektedir. Genel olarak böbrek taşları az sıvı tüketim veya dengesiz beslenmenin yanı sıra aileden
gelmiş bazı genlerden dolayıda ortaya çıkabilmektedir. Böbrek taşlarının erken ve doğru tespit
edilmemesi durumunda böbreğin işlevinin bozulmasına ya da böbrek kaybına yol açabilir, bunun
sonucunda hasta diyalize veya böbrek nakline ihtiyaç duyabilir. Böyle durumlarda teknolojinin ne kadar
önemli olduğu gün yüzüne çıkmaktadır. Artık teknolojinin hızla gelişmesi ile yapay zekâ kavramı da
son yıllarda hayatımızın merkezine yerleşmiştir. Tıp da bu kavramın en çok kullanıldığı alanların başını
çekmektedir. Teknolojisiyle birlikte bir tıbbi görüntüleme artık herhangi bir film şeriti alınmadan direk
olarak bilgisayar ortama aktarılabilmektedir. Böylelikle film maaliyeti ortadan kalkmış olmaktadır.
Günümüz tıp alanında tümörlerin veya böbrek taşlarının tespitinde bilgisayarlı tomografi tıbbı
görüntüleme cihazları yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu cihazlar hasta bireye ağrısız ve vücuduna
herhangi bir zarar vermeden tıbbi görüntüleme yapma yönemlerinden biridir. Bilgisayarlı tomografi
tarafından elde edilmiş görüntülerden derin öğrenme ile beyin/böbrek tümörlerinin ve böbrek taşların
tespit analizi yapılmıştır. Uygulamanın yazılım dili olarak Python yanı sıra Tensorflow, Keras ve
OpenCV kütüphaneleri kullanılmıştır. Eğitilecek veri setinin mimari katmanları sırasıyla Convolution,
MaxPooling2D, Dense, Flatten, Dropout ve Activation’dan oluşmaktadır. Eğitilen modellerin
performans ve tahmini kestirim türü olarak Precision, Recall, F1 Score ve Support mertikleri
kullanılarak kıyaslama işlemi yapılmıştır. Aktivasyon fonksiyonu olarak softmax ve sigmoid kullanıp
aralarındaki farklar bulunması sağlanmaktadır. Bununla birlikte CNN, VGG16, VGG19 ve ResNet50
Sınıflandırıcı aralarındaki performans farkları analiz edildi.
Anahtar kelimeler: Yapay Zekâ, Derin Öğrenme, Böbrek ve Beyin Tümörü, Böbrek Taşı
ABSTRACT
Today, cases of brain or kidney tumors are quite common. In addition to some tumor types that came
from the genes of family members, different types of tumors have also emerged due to radiation. Tumors
in the brain region of patients may vary in size and regionally. If the tumor cannot be detected correctly
by a specialist, late diagnosis and early treatment are not applied, patients are at risk of death. In addition,
kidney stone cases are frequently observed in our country, depending on the nutritional habits or the
effect of environmental factors. In general, kidney stones can occur due to low fluid consumption or
unbalanced diet, as well as some genes from the family. If kidney stones are not detected early and
correctly, it can lead to impaired kidney function or kidney loss, and as a result, the patient may need
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dialysis or kidney transplantation. In such cases, the importance of technology becomes clear. With the
rapid development of technology, the concept of artificial intelligence has become the center of our lives
in recent years. Medicine is also one of the areas where this concept is used the most. With its
technology, a medical imaging can now be transferred directly to the computer without taking any film
strip. Thus, the cost of the film is eliminated. Computed tomography medical imaging devices are widely
used in the detection of tumors or kidney stones in today's medical field. These devices are one of the
methods of making medical imaging painless and without any harm to the patient's body. Detection
analysis of brain/kidney tumors and kidney stones was performed by deep learning from images
obtained by computed tomography. In addition to Python, Tensorflow, Keras and OpenCV libraries
were used as the software language of the application. The architectural layers of the dataset to be trained
consist of Convolution, MaxPooling2D, Dense, Flatten, Dropout and Activation, respectively. The
performance and predictive estimation types of the trained models were compared using the Precision,
Recall, F1 Score and Support metrics. By using softmax and sigmoid as activation functions, the
differences between them are provided. However, the performance differences between CNN, VGG16,
VGG19 and ResNet50 Classifier were analyzed.
Keywords: Artificial Intelligence, Deep Learning, Kidney and Brain Tumor, Kidney Stone
GİRİŞ
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte yapay zekâ faaliyet alanı birçok farklı alanda destekleyici
haline gelmiştir. Sağlık hizmetleri alanı da bunlardan biridir. Tıbbi alanda kullanılan yapay zekâ,
medikal görüntüleme cihazlarından elde edilmiş görüntülerden çıkarım yapmamıza olanak
sağlamaktadır. Medikal görüntüleme tekniklerinde yapay zekâ ile birlikte klinikteki verimliği arttırıp
daha etkin kullanılması hedeflenmiştir.
Çevresel faktörlerin yanı sıra genetik olarak gelen bazı hastalıkların artmasıyla birlikte günümüzde
sağlık hizmetlerinde medikal cihazların da kullanımında artış olmuştur. Ayrıca herhangi bir hastalığı
olan bireyin medikal görüntüsünün uzman tarafından incelenmesi ve analiz edilmesi zor ve yapay zekâ
analizine göre uzun zaman alacaktır.
Radyoloji, tıbbın alt ve önemli dallarından biridir. Bu alanda içinde farklı problemler ve anormalliklerin
teşhislerine yardımcı olabilmek için hekimlerin kullandığı farklı tanısal medikal görüntüleme sistemleri
mevcuttur. Medikal görüntüleme sistemi tercihi, hastanın semptomlarına, yöntemin maliyetine ve
görüntüleme yapılan ilgili bölgeye ve kullanılabilirliğine bağlı olarak değişmektedir. Tespit edilen
tümör hücreleri, büyüklüğü ve kıvamı gibi birçok farklı morfolojik özelliğe sahip olmaktadır. Tümörlü
hücrelerin çoğunluğu beyin bölgesinde görülmekte olup, diğer hücrelere bakıldığında farklı bir yapıya
sahiptirler. Beyin bölgesinde bulunan tümörlerin analizi ve tespiti içi Bilgisayarlı Tomografi (BT)
taramaları ve Manyetik Rezonans (MR) taramaları en çok kullanılan medikal tespit görüntüleme
türlerindendir.
Genel olarak böbrek-beyin tümörleri iyi veya kötü olarak tanılandırılsa da aralarında birçok fark
bulunmaktadır. Bunların en önemli olanı iyi huylu tümörlerin kanserli hücreler olmamasıdır. Burada
iyi huylu olan böbrek veya beyin tümörlerinin boyutlarının belli olması, tedavi edilmesini daha
kolaylaştıracaktır. Diğer doku ve organlara dağılmayıp etkili oldukları alan kısıtlıdır. Böbrek veya beyin
tümörleri eğer kötü huylu bir tümör ise bunlar kanserli hücreler olmaktadır. Kanserli hücreler çok hızlı
bir şekilde büyüyüp çoğaldığı için bulundukları organda ve vücudun diğer alanlarında ciddi tahribata
neden olmaktadır.
LİTERATÜR TARAMASI
İlk görüntüleme sistemi olan lineer tarayıcılar, hastadaki izotop dağılımını hareket eden detektörün
organdan salınan ışınları nokta nokta detekte etmesi prensibine göre çalışmaktadırlar. Bu nedenle bütün
organın taranması için geçen süre çok fazladır. (Bayburt, 2000)
Alfa parçacıkları ve elektronlar (beta parçacıkları, Auger ve iç dönüşüm elektronları) görüntülemede
çok az kullanıma sahiptirler çünkü doku içerisinde birkaç milimetreden öteye penetre olamazlar. Bu
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yüzden yüzeysel organlar dışında vücuttan kaçamazlar ve dışarıda yeralan bir radyasyon dedektörü
tarafından dedekte edilemezler. Elektron emisyonu yolu ile oluşturulan Bremsstrahlung radyasyonu
oldukça girişken olmasına rağmen bu radyasyonun intensitesi çok zayıftır. Bu yüzden emisyon yöntemi
ile yapılacak görüntüleme işlemlerinde gama-ışınları tercih edilmektedir. (Cherry, 2003)
Derin öğrenme ifadesi 2012 yılında Hinton tarafından çok katmanlı yapay sinir ağlarının verimli bir
şekilde eğitilebileceği ortaya koyulduktan sonra literatürde kullanılmaya başlanmıştır (Hinton, 2012).
Derin öğrenme yöntemi çok büyük boyutlardaki etiketlenmiş eğitim verilerinden özellik çıkarımı
yapabilen sistemler oluşturabilmektedir. Bilgisayarla görme alanında dünyanın en prestijli yarışması
olan ImageNet sınıflandırma yarışmasında gerçekleştirilen çalışmalardan bir tanesi (Lawrence, 1997)
konvolüsyonel sinir ağını kullanarak birinci olmuştur. Ve birinci olan bu çalışmanın sınıflandırma hatası
%11 iken en yakın rakibinin yani ikinci olan yarışmacının sınıflandırma hatası %26 olmuştur. Bu durum
sonucunda 2013 yılında MIT teknoloji değerlendirme dergisi (MIT Technology Review) derin
öğrenmeyi en iyi atılım gösteren 10 yöntemden biri olarak belirlemiştir (MIT).
Ghosh ve Bandyopadhyay, hastaların MRI görüntüleri ile bulanık k-means kümeleme algoritmasını
kullanarak, beyinde ve beyinle ilgili diğer alanlarda %89,2 doğrulukla farklı tümör tiplerini
sınıflandırmıştır.
Bahadure vd. beyin MR görüntüleri için dalgacık segmentasyonu ve özellik çıkarma yöntemlerini
kullanarak doğruluk, duyarlılık ve özgüllüğü incelemiştir.
Mohsen vd., ayrık dalgacık dönüşümü özelliklerini ve derin öğrenme (DL) tekniklerini birleştiren bir
sistem önermiştir. Temel bileşen analiziyle özellik boyutunu azaltmış ve seçilen özellikler daha sonra
derin sinir ağlarıyla (DNN) sınıflandırılmıştır. %96,97 doğruluk oranına, %97 hassasiyete ve %98,4 eğri
altında kalan alan (AUC) değerine ulaşmışlardır.
Abidin vd.metastaz ve glioblastoma tümörlerini saptamak için AdaBoost sınıflandırma algoritmasını
kullandı ve 0,71 doğruluk elde etmiştir. Başka bir çalışmada Anaraki ve diğerleri, beyin tümörü
görüntülerini evrişimsel sinir ağları (CNN) ve genetik Algoritmalara dayalı olarak sınıflandırmak için
iki birleşik düzenlemenin bir modelini önermiş gliomun üç derecesinin sınıflandırılmasında %90,9
doğruluk elde etmiştir.
George vd. normal ve anormal beyin tümörlerini, radyomik şekil özelliklerine göre C4.5 karar ağacı ve
çok katmanlı algılayıcı (MLP) makine öğrenme 9 algoritmaları ile değerlendirmiştir. Sajjad vd. beyin
tümörü sınıflandırması için CNN ile birleştirilmiş kapsamlı bir veri büyütme yöntemi önermiştir. VGG19 CNN mimarisini kullanılarak geliştirilen model veri arttırmadan önce ve sonra veriler için sırasıyla
%87,38 ve %90,67 değerlerinde genel bir doğruluk elde etmişlerdir.
Nabizadeh vd. gabor dalgacık dönüşümü ve istatistiksel özellikleri kullanrak, MR görüntülerinde tümör
alanlarının özelliklerini çıkarmışlar ve farklı sınıflandırıcıların performanslarını karşılaştırmışlardır.
Lu vd. , TCIA'dan malign gliomalı 214 hastadan alınan geleneksel MRI verilerini çalışmalarında
kullanmışlardır. Test veri seti için farklı kurumlardan MRI verilerine sahip 70 hasta seçmişlerdir. IDH
genotipi ve 1p/19q durumu, sırasıyla %90 ve %80 tanısal doğruluklara sahip bir destek vektör makine
sınıflandırıcısına dayanan çok seviyeli bir makine öğrenimi modeli kullanılarak tahmin edilmiştir.
Chang vd. MR görüntüleme verileri ve moleküler bilgiler, düşük veya yüksek dereceli gliomalı 259
hasta için TCIA’dan geriye dönük olarak elde edilmiştir. IDH1 mutasyon ve 1p/19q kod çözme
durumunu sınıflandırmak için kıvrımlı bir sinir ağı eğitmiştir. Evrişimli sinir ağı katmanının temel
bileşen analizi sınıflandırma için kritik olan temel görüntüleme özelliklerini çıkarmada kullanılmıştır.
IDH1 mutasyon durumu %94 ve 1p/19q kod çözme durumunu %92 doğrulukla tahmin etmişlerdir.
Maksoud ve arkadaşları, çalışmalarında beyindeki kitle tümörünü tespit etmek için K-ortalamaları
(KM), Bulanık C-ortalamaları (FCM), Ortalama Kayma (MS) ve Maksimizasyon Beklentisi (EM)
algoritmasını kullanmış olup bunlar arasındaki sonuçlar kıyas edilmiştir. Çalışma için 22 tane
görüntüden oluşan DICOM veri seti, 152 görüntüden meydana gelen Brain Web veri kümesini ve 81
resimden oluşan BRATS veri kümesi olmak üzere üç tane veri setinden yararlanılmıştır. Çalışmalar
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neticesinde ilk veri seti için doğruluk oranları KM, EM, MS ve FCM için sırasıyla %85.7, %66.6, %85.7
ve %85.7 olarak bulunulmuştur.
BULGULAR
Derin Öğrenme Uygulaması
Bilgisayarlı tomografi cihazından elde edilmiş medikal görüntü veri setlerini uygulamaya eklendikten
sonra sınıflandırıcı model olarak CNN, aktivasyon fonksiyonu olarak softmax ve sigmoid kullanılıp
aralarındaki performans farkları tespit edildi. Sınıflandırıcı modellerin arasındaki performans analizini
tespit etmek için CNN, VGG16, VGG19 ve ResNET50 modelleri kullanılmıştır. Beyin veya böbrek de
oluşmaya başlamış tümörü tespit etmenin yanı sıra mesane, mesane yolu ve böbrek üzerinde oluşmuş
böbrek taşlarını tespit edilmesini sağlamaktadır. Böbrekte oluşan taşlara erken müdahale edilmediği
taktirde böbrek kaybı ile, beyinde oluşan tümöre ise erken müdahale edilmediğin taktirde ölümle
sonuçlanabilir. Uygulamada eğitilmiş verilerden elde edilen analiz sonuçlarını adım adım gösterilmiştir.
Sınıflandırıcı Mimari Belirlenmesi
Sınıflandırıcı mimari olarak evrişimli sinir ağı veya kısaca CNN, görüntüleri analiz edebilmek için
yaygın olarak kullanılan derin ağını tercih edilmiştir. Bu tür sinir ağlar, görüntü sınıflandırma ve
algılama, görüntü sınıflandırma gibi görevler için iyi çalışmaktadır. Bunlara ek olarak uygulamada
sınıflandırı model olarak 4 farklı sınnıflandırıcı model kullanılmıştır. Bunlar CNN, VGG16, VGG19 ve
ResNET50 sınıflandırıcılarıdır.
Aktivasyon Fonksiyonu Belirlenmesi
Fonksiyonda tüm modeller 2 çıkışlı olacak şekilde belirlenmiştir. Aktivasyon olarak softmax ve sigmoid
ayrı ayrı çalıştırılıp modeller üzerindeki performansları analiz edilmesi sağlanmıştır.
Parametrelerin Belirlenmesi
Uygulamada CNN, VGG16, VGG19 ve ResNet50 sınıflandırıcı modellerinin parametreleri Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Uygulamanın Giriş Parametreleri
Giriş
Boyutu

Model

Parti
Boyutu

256
224
224
224

CNN
VGG16
VGG19
ResNet50

20
20
20
20

Eğitim
Tur
Sayısı
5
5
5
5

Toplam
Sınıf
Sayısı
5
5
5
5

Ayrıntılı

Test
Boyutu

Rastgele
Durum

Karıştırma

1
1
1
1

0.3
0.3
0.3
0.3

0
0
0
0

false
false
false
false

Beyin Tümörü Softmax ile Model’in Eğitilmesi
Aktivasyon fonksiyonu softmax kullanarak CNN modeli eğitilmiştir. Eğitilen veri seti başlangıçta
ortalama %72’lük doğruluğa sahip olmasına karşın son aşamaya geldiğinde eğitilmiş veri seti %94
doğruluğa ulaşmaktadır. Kayıp değeri ise başlangıçta %54 olmasına karşın son aşamaya geldiğinde
%16’ya ulaşmıştır. CNN modeline ait eğitim sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Softmax ile Tümörlü Beyin Eğitim Sonuçları
Eğitim Tur Sayısı
1
2
3
4
5

FULL TEXTS BOOK

Kayıp Değeri
0.5466
0.4027
0.3168
0.2307
0.1653

Doğruluk
0.7271
0.8225
0.8692
0.9104
0.9408

389

Doğrulama Kaybı
0.4374
0.3498
0.2744
0.2070
0.2356

Doğrulama Doğruluğu
0.8100
0.8383
0.8717
0.9100
0.9117
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Beyin Tümörü Softmax ile Model’in Metrik Sonuçları
Softmax ile uygulamanın keskinlik, geri çağırma, f1 puanı ve destek metrik sonuçları Tablo 3’te
gösterilmiştir.
Tablo 3. Softmax ile Metrik Sonuçları
Sağlıklı
Tümörlü
Doğruluk
Makro Ortalama
Ağırlıklı Ortalama

Keskinlik
0.99
0.84
0.91
0.92

Geri Çağırma
0.85
0.99
0.92
0.91

F1 Puanı
0.92
0.91
0.91
0.91
0.91

Destek
343
257
600
600
600

Beyin Tümörü Sigmoid ile Model’in Eğitilmesi
Sigmoid aktivasyon fonksiyonu ile CNN modeli eğitilmiştir. Eğitilen veri seti başlangıçta %72’lük
doğruluğa sahip olmasına karşın son aşamaya geldiğinde eğitilmiş veri seti %94 doğruluğa
ulaşmaktadır. Kayıp değeri başlangıçta %54 olmasına karşında son aşamada %15’e ulaşmıştır. CNN
modeline ait eğitim sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Sigmoid ile Tümörlü Beyin Eğitim Sonuçları
Eğitim Tur Sayısı
1
2
3
4
5

Kayıp Değeri
0.5480
0.3955
0.3003
0.2176
0.1546

Doğruluk
0.7225
0.8325
0.8792
0.9217
0.9479

Doğrulama Kaybı
0.4479
0.3548
0.3048
0.2281
0.1620

Doğrulama Doğruluğu
0.8200
0.8467
0.8583
0.8967
0.9400

Beyin Tümörü Sigmoid ile Model’in Metrik Sonuçları
Sigmoid ile uygulamanın keskinlik, geri çağırma, f1 puanı ve destek metrik sonuçları Tablo 5’te
gösterilmiştir.
Tablo 5. Sigmoid ile Metrik Sonuçları
Sağlıklı
Tümörlü
Doğruluk
Makro Ortalama
Ağırlıklı Ortalama

Keskinlik
0.99
0.89
0.94
0.94

Geri Çağırma
0.91
0.98
0.95
0.94

F1 Puanı
0.95
0.93
0.94
0.94
0.94

Destek
343
257
600
600
600

Beyin Tümörü İçin Sınıflandırıcı Aralarındaki Performans Fark Analizleri
Uygulamada 4 farklı sınıflandırıcı modelin yanı sıra aktivasyon fonksiyonu softmax ve sigmoid
kullanılmıştır. Burada softmax aktivasyon fonksiyonu ile sınıflandırıcı modeller aralarındaki
performans analiz sonuçları Tablo 6’te gösterilmiştir. Sigmoid aktivasyon fonksiyonu ile sınıflandırıcı
modeller aralarındaki performans analiz sonuçları Tablo 7’te gösterilmiştir.
Beyin Tümörü Softmax ile Sınıflandırıcı Aralarındaki Performans Fark Analizleri
4 farklı sınıflandırıcı model ile softmax aktivasyon fonksiyonu kullanılarak sınıflandırıcı modeller
aralarındaki performans analiz sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.
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Tablo 6. Sınıflandırıcı Performans Sonuçları
Sınıflandırıcı
CNN
VGG 16
VGG 19
ResNet50

Kayıp Değeri
0.1653
0.1223
0.2391
0.5550

Doğruluk
0.9408
0.9695
0.9238
0.7157

Doğrulama Kaybı
0.2356
0.2341
0.2316
0.5937

Doğrulama Doğruluğu
0.9117
0.9189
0.9156
0.7089

Beyin Tümörü Sigmoid ile Sınıflandırıcı Aralarındaki Performans Fark Analizleri
Sigmoid aktivasyon fonksiyonu kullanılarak sınıflandırıcı modeller aralarındaki performans analiz
sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. Sınıflandırıcı Performans Sonuçları
Sınıflandırıcı
CNN
VGG 16
VGG 19
ResNet50

Kayıp Değeri
0.1546
0.0994
0.2035
0.5545

Doğruluk
0.9479
0.9724
0.9238
0.7195

Doğrulama Kaybı
0.1620
0.1591
0.2828
0.5841

Doğrulama Doğruluğu
0.9400
0.9478
0.8844
0.7178

Böbrek Tümörü Softmax ile Model’in Eğitilmesi
Aktivasyon fonksiyonu softmax kullanarak CNN modeli eğitilmiştir. Eğitilen veri seti başlangıçta
ortalama %59’lük doğruluğa sahip olmasına karşın son aşamaya geldiğinde eğitilmiş veri seti %79
doğruluğa ulaşmaktadır. Kayıp değeri ise başlangıçta %67 iken son aşamaya geldiğinde %47’lik bir
kayıp değerine ulaşmıştır. CNN modeline ait eğitim sonuçları Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Softmax ile Tümörlü Böbrek Eğitim Sonuçları
Eğitim Tur Sayısı
1
2
3
4
5

Kayıp Değeri
0.6731
0.6249
0.5724
0.5190
0.4778

Doğruluk
0.5971
0.6721
0.7259
0.7626
0.7912

Doğrulama Kaybı
0.6302
0.5926
0.5315
0.4746
0.4040

Doğrulama Doğruluğu
0.6566
0.6591
0.7855
0.8279
0.8532

Böbrek Tümörü Softmax ile Model’in Metrik Sonuçları
CNN modeli ve aktivasyon çıkış fonksiyonu softmax ile uygulamanın keskinlik, geri çağırma, f1 puanı
ve destek metrik sonuçları Tablo 9’da gösterilmiştir.
Tablo 9. Softmax ile Metrik Sonuçları
Sağlıklı
Tümörlü
Doğruluk
Makro Ortalama
Ağırlıklı Ortalama

Keskinlik
0.88
0.79
0.84
0.85

Geri Çağırma
0.90
0.77
0.83
0.85

F1 Puanı
0.89
0.78
0.85
0.84
0.85

Destek
805
421
1226
1226
1226

Böbrek Tümörü Sigmoid ile Model’in Eğitilmesi
Sigmoid aktivasyon fonksiyonu ile CNN modeli eğitilmiştir. Eğitilen veri seti başlangıçta %70’lik
doğruluğa sahip olmasına karşın son aşamaya geldiğinde eğitilmiş veri seti %91 doğruluğa
ulaşmaktadır. Kayıp değeri ise başlangıçta %57 iken son aşamaya gelindiğinde %24 olmuştur. Sigmoid
aktivasyon fonksiyonu ile eğitilen CNN modeline ait eğitim sonuçları Tablo 10’da gösterilmiştir.
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Tablo 10. Sigmoid ile Tümörlü Böbrek Eğitim Sonuçları
Eğitim Tur Sayısı
1
2
3
4
5

Kayıp Değeri
0.5784
0.4416
0.4013
0.2947
0.2428

Doğruluk
0.7056
0.7899
0.8300
0.8831
0.9109

Doğrulama Kaybı
0.5549
0.4972
0.3309
0.2559
0.1711

Doğrulama Doğruluğu
0.7136
0.7635
0.8695
0.8991
0.9480

Böbrek Tümörü Sigmoid ile Model’in Metrik Sonuçları
Sigmoid ile uygulamanın keskinlik, geri çağırma, f1 puanı ve destek metrik sonuçları Tablo 11’de
gösterilmiştir.
Tablo 11. Sigmoid ile Metrik Sonuçları
Sağlıklı
Tümörlü
Doğruluk
Makro Ortalama
Ağırlıklı Ortalama

Keskinlik
0.94
0.97
0.95
0.95

Geri Çağırma
0.98
0.88
0.93
0.95

F1 Puanı
0.96
0.92
0.95
0.94
0.95

Destek
805
421
1226
1226
1226

Böbrek Tümörü İçin Sınıflandırıcı Aralarındaki Performans Fark Analizleri
Uygulamada 4 farklı sınıflandırıcı modelin yanı sıra aktivasyon fonksiyonu softmax ve sigmoid
kullanılmıştır. Burada softmax aktivasyon fonksiyonu ile sınıflandırıcı modeller aralarındaki
performans analiz sonuçları Tablo 12’te gösterilmiştir. Sigmoid aktivasyon fonksiyonu ile sınıflandırıcı
modeller aralarındaki performans analiz sonuçları Tablo 13’te gösterilmiştir.
Böbrek Tümörü Softmax ile Sınıflandırıcı Aralarındaki Performans Fark Analizleri
4 farklı sınıflandırıcı model ve softmax aktivasyon fonksiyonu kullanılarak sınıflandırıcı modeller
aralarındaki performans analiz sonuçları Tablo 12’de gösterilmiştir.
Tablo 12. Sınıflandırıcı Performans Sonuçları
Sınıflandırıcı
CNN
VGG 16
VGG 19
ResNet50

Kayıp Değeri
0.4778
0.0952
0.0101
0.4559

Doğruluk
0.7912
0.9793
0.9991
0.7955

Doğrulama Kaybı
0.4040
0.0846
0.0088
0.4984

Doğrulama Doğruluğu
0.8532
0.9794
0.9980
0.7443

Böbrek Tümörü Sigmoid ile Sınıflandırıcı Aralarındaki Performans Fark Analizleri
Sigmoid aktivasyon fonksiyonu kullanılarak sınıflandırıcı modeller aralarındaki performans analiz
sonuçları Tablo 13’te gösterilmiştir.
Tablo 13. Sınıflandırıcı Performans Sonuçları
Sınıflandırıcı
CNN
VGG 16
VGG 19
ResNet50

Kayıp Değeri
0.2428
0.0879
0.0251
0.4568

Doğruluk
0.9109
0.9810
0.9963
0.7934

Doğrulama Kaybı
0.1711
0.0782
0.0231
0.4979

Doğrulama Doğruluğu
0.9480
0.9809
0.9960
0.7443

Böbrek Taşı Softmax ile Model’in Eğitilmesi
Aktivasyon fonksiyonu softmax kullanarak CNN modeli eğitilmiştir. Eğitilen veri seti başlangıçta
ortalama %74’lük doğruluğa sahip olmasına karşın son aşamaya geldiğinde eğitilmiş veri seti %81
doğruluğa ulaşmaktadır. Kayıp değeri ise başlangıçta %58 iken son aşamaya gelindiğinde kayıp değeri
%33 olmuştur. CNN ile modelin ait eğitim sonuçları Tablo 14’te gösterilmiştir.
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Tablo 14. Softmax ile Böbrek Taşı Eğitim Sonuçları
Eğitim Tur Sayısı
1
2
3
4
5

Kayıp Değeri
0.5828
0.5251
0.4561
0.3970
0.3375

Doğruluk
0.7478
0.7698
0.7698
0.7753
0.8187

Doğrulama Kaybı
0.5236
0.4558
0.4095
0.3333
0.2790

Doğrulama Doğruluğu
0.7958
0.7958
0.7958
0.8424
0.9019

Böbrek Taşı Softmax ile Model’in Metrik Sonuçları
Softmax ile uygulamanın keskinlik, geri çağırma, f1 puanı ve destek metrik sonuçları Tablo 15’te
gösterilmiştir.
Tablo 15. Softmax ile Metrik Sonuçları
Sağlıklı
Tümörlü
Doğruluk
Makro Ortalama
Ağırlıklı Ortalama

Keskinlik
0.90
0.93
0.92
0.90

Geri Çağırma
0.99
0.56
0.77
0.90

F1 Puanı
0.95
0.70
0.90
0.82
0.89

Destek
495
127
622
622
622

Böbrek Taşı Sigmoid ile Model’in Eğitilmesi
Sigmoid aktivasyon fonksiyonu ile CNN modeli eğitilmiştir. Eğitilen veri seti başlangıçta %74’lük
doğruluğa sahip olmasına karşın son aşamaya geldiğinde eğitilmiş veri seti %89 doğruluğa
ulaşmaktadır. Kayıp değeri ise başlangıçta %56 iken 5. aşamaya gelindiğinde %27 olarak bulunmuştur.
CNN ile modele ait eğitim sonuçları Tablo 16’da gösterilmiştir.
Tablo 16. Sigmoid ile Böbrek Taşı Eğitim Sonuçları
Eğitim Tur Sayısı
1
2
3
4
5

Kayıp Değeri
0.5699
0.5076
0.4263
0.3476
0.2735

Doğruluk
0.7491
0.7698
0.7926
0.8629
0.8980

Doğrulama Kaybı
0.4976
0.4529
0.3415
0.2932
0.2086

Doğrulama Doğruluğu
0.7958
0.7958
0.8698
0.9196
0.9260

Böbrek Taşı Sigmoid ile Model’in Metrik Sonuçları
Sigmoid ile uygulamanın keskinlik, geri çağırma, f1 puanı ve destek metrik sonuçları Tablo 17’de
gösterilmiştir.
Tablo 17. Sigmoid ile Metrik Sonuçları
Sağlıklı
Taşlı
Doğruluk
Makro Ortalama
Ağırlıklı Ortalama

Keskinlik
0.92
0.97
0.94
0.93

Geri Çağırma
0.99
0.66
0.83
0.93

F1 Puanı
0.96
0.79
0.93
0.87
0.92

Destek
495
127
622
622
622

Böbrek Taşı İçin Sınıflandırıcı Aralarındaki Performans Fark Analizleri
Uygulamada 4 farklı sınıflandırıcı modelin yanı sıra aktivasyon fonksiyonu softmax ve sigmoid
kullanılmıştır. Burada böbrek taşı için softmax aktivasyon fonksiyonu ile sınıflandırıcı modeller
aralarındaki performans analiz sonuçları Tablo 18’te gösterilmiştir. Sigmoid aktivasyon fonksiyonu ile
sınıflandırıcı modeller aralarındaki performans analiz sonuçları Tablo 19’te gösterilmiştir.
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Böbrek Taşı Softmax ile Sınıflandırıcı Aralarındaki Performans Fark Analizleri
Softmax aktivasyon fonksiyonu kullanılarak sınıflandırıcı modeller aralarındaki performans analiz
sonuçları Tablo 18’te gösterilmiştir.
Tablo 18. Sınıflandırıcı Performans Sonuçları
Sınıflandırıcı
CNN
VGG 16
VGG 19
ResNet50

Kayıp Değeri
0.3375
0.0747
0.0239
0.4144

Doğruluk
0.8187
0.9879
0.9946
0.8197

Doğrulama Kaybı
0.2790
0.0596
0.0101
0.3535

Doğrulama Doğruluğu
0.9019
0.9908
0.9989
0.8485

Böbrek Taşı Sigmoid ile Sınıflandırıcı Aralarındaki Performans Fark Analizleri
Böbrek taşı analizi için sigmoid aktivasyon fonksiyonu kullanılarak sınıflandırıcı modeller aralarındaki
performans analiz sonuçları Tablo 19’da gösterilmiştir.
Tablo 19. Sınıflandırıcı Performans Sonuçları
Sınıflandırıcı
CNN
VGG 16
VGG 19
ResNet50

Kayıp Değeri
0.2735
0.2022
0.0211
0.4156

Doğruluk
0.8980
0.9412
0.9961
0.8180

Doğrulama Kaybı
0.2086
0.1801
0.0191
0.3567

Doğrulama Doğruluğu
0.9260
0.9426
0.9983
0.8468

TARTIŞMA VE SONUÇ
Derin öğrenme ve yapay zekâ günümüz teknolojisinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Birçok alanda
kullanıldığı gibi tıp alanındaki uygulamalarında başarılı sonuçlar üretmektedir. Görüntü işleme, yapay
zekâ ve derin öğrenme doğru bir şekilde uygulandığında tıp alanındaki uygulamalarda çok başarılı
sonuçlar verebilir.
Tıbbi kaynakların kısıtlı ve radyologların yetersiz olduğu yerlerde geliştirilen derin öğrenme
uygulamalarıyla beyin, böbrek tümörü veya böbrek taşını tespit etme çabasını en hızlı ve en doğru ortaya
çıkartmasına yardımcı olabilir. Günümüzde de çevresel faktörlerin yanı sıra nüfusun fazla olmasıyla
birlikte hastaneler de doktorların muayene yoğunluklarından dolayı ya da muayene sırasında doktorun
gözden kaçabilecek bulguların önüne geçebilir. Bu sayede daha doğru sonuçlar elde edilip, hızlıca tedavi
sürecine başlanacaktır.
Bu çalışmasında beyin tümörü olan bireylerin yanı sıra, böbrek taşı, böbrek tümörünü ile sağlıklı
bireylerin toplam 3000 adet bilgisayarlı tomografi görüntü içeren veri seti kullanılıp derin öğrenme ile
analiz edilmesi sağlanmıştır. Uygulamada beyin tümörü için parti boyutu 20, eğitim tur sayısı 5 olarak
belirlendikten sonra CNN sınıflandırıcı model ile softmax aktivasyon fonksiyonu kullanılarak 1. adım
da doğruluk başarımı %72 olarak hesaplanmıştır. Daha sonra veri eğitim setinin tur sayısı 5. adıma
geldiğinde %94’lük doğruluğa ulaşmıştır. Aynı model ile sigmoid aktivasyon fonksiyonuyla birlikte
eğittiğimizde 1. adımda %72 doğruluk başarımı hesaplanmıştır. Son adıma gelindiğinde ise %94 olarak
hesaplanmıştır. Aynı model kullanılarak böbrek tümör verisini softmax aktivasyon fonksiyonu ile
eğittiğimizde başlangıçta %59 doğruluk olmasına karşın son aşamaya gelindiğinde %79’luk bir
doğruluğa ulaşılmıştır. Modeli sigmoid aktivasyon çıkış fonksiyonu ile eğitiğimizde ise başlangıçta %71
doğruluk değerine sahipken son aşamaya gelindiğinde %91 olarak bulunmuştur. Böbrek taşı analizinde
CNN model ve aktivasyon fonksiyonu softmax ile eğittiğimizde başlangıçta %74’lük doğruluğa
sahipken son aşamaye gelindiğinde %94’lük bir doğruluğu ulaşılmıştır. Son olarak aynı model
kullanılarak ve aktivasyon fonksiyonu olarak sigmoid uyguladığımızda başlangıçta %74 doğruluğa
sahipken son aşamaya gelindiğinde %89 doğruluğa ulaşılmıştır. Parti boyutunu arttırdığımızda doğruluk
değeri yüksek çıktığı görülmüştür. Doğruluk değerini yükseltmek için eğitim tur sayısını ve parti boyunu
arttırabiliriz. Fakat uygulamanın kurulduğu ortama veya performansına bağlı olarak eğitim zamanı
uzadığı görülmüştür.
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Sonuç olarak derin öğrenme ve medikal görüntülerden beyin, böbrek tümörü ve böbrek taşlarını tespit
etmek için ikili sınıflandırıcı oluşturuldu. Sınıflandırıcı olarak CNN, aktivasyon transfer fonksiyonu
olarak ise softmax ve sigmoid kullanıldı. Bununla birlikte VGG16, VGG19 ve ResNet50 sınıfladırıcı
modelleri kullanılarak aralarındaki performans farkları bulunması sağlandı. Gelecekte derin öğrenme ve
medikal görüntüleme analiz yapıları tıp alanın vazgeçilmez bir parçası haline gelecektir.
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KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DIŞ PARAZİTLERİN VERİM VE REFAH
ÜZERİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF EXTERNAL PARASITES ON PRODUCTION AND WEALTH IN SHEEP AND
GOAT BREEDING
Dr. Öğr. Üyesi Hacer TÜFEKCİ
Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Yozgat, Türkiye.
Yüksek Lisans Öğrencisi Aslı ASLAN
Yozgat Bozok Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Yozgat.

ÖZET
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir ve elde edilen et, süt,
yün, kıl, tiftik, deri vb. ürünlerin oldukça geniş bir kullanım alanı vardır. Hayvancılık işletmelerinde
karlılık temel hedef durumundadır. Bu nedenle önemsiz gibi görünse de bu hayvanların
davranışlarındaki ani değişimler, ekonomik değerler açısından belirleyici olabilmektedir. İşletmelerde
gerekli kontrollerin ve uygulamaların yapılmaması durumunda hayvanlarda birçok paraziter hastalıklar
ortaya çıkmaktadır. Bu paraziter hastalıklar arasında da dış parazitler oldukça önemlidir. Dış parazitler,
omurgalı hayvanların vücut yüzeylerine yerleşerek yaşamını devam ettiren ve ortama çok iyi uyum
sağlayan hayvanlardır. Genellikle konakçılarında geçici olarak yaşar ve uygun çevre koşullarında başka
konakçıya geçerek yaşamlarını sürdürebilmektedirler.
Küçükbaş hayvanlarda zararlı etkilere sahip dış parazitlerin en önemlileri pire, bit, keneler, çeşitli uyuz
etkenleri ve parazit olarak yaşayan sinek türleridir. Dış parazitler özellikle ekstansif yetiştiricilik yapan
küçükbaş hayvancılık işletmelerinde doğrudan ya da dolaylı olarak; verimlerde azalmaya ölüm oranının
artmasına, üreme kusurlarına ve büyüme performansında belirgin düşüşlere neden olabilmektedir.
Ayrıca deri ve yapağıda da önemli zararlar meydana getirebilmektedir. Hastalıklardan gelen hayvan
kayıplarının en aza indirilmesi ve yüksek verim elde edilmesi için hayvanlara uygulanacak sağlık
koruma programının mutlaka yapılması gereklidir. Etkili bir dış parazit kontrolü, koyun ve keçilerde
verimliliğin artırılması ve hayvan refahı açısından oldukça önemli bir konudur. Bu çalışmada koyun ve
keçi yetiştiriciliğinde dış parazitlerin verim ve refah özellikleri üzerine etkileri ve öneminin ortaya
konulması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Koyun, keçi, dış parazit, et verimi, süt verimi.

ABSTRACT
Sheep and goat breeding has an importance in the Turkish economy and the meat, milk, wool, hair,
mohair, leather and so on. The products have many uses. Profitability is the main target in livestock
enterprises. For this reason, even if it may seem insignificant, sudden changes in the behavior of these
animals can be decisive in terms of economic values. In the absence of necessary controls and practices
in livestock enterprises, many parasitic diseases occur in animals. External parasites are also very
important among parasitic diseases. External parasites are animals that settle on the body surfaces of
vertebrate animals and survive and adapt very well to the environment. They usually live temporarily in
their hosts and can survive by moving to another host under suitable environmental conditions.
The most important external parasites that have hazardous effects on small ruminants are fleas, lice,
ticks, various scabies and fly species that live as parasites. It can also cause significant damage to leather
and wool. In order to minimize animal losses from diseases and to obtain high production, a health
protection program should be applied to animals. An effective external parasite control is a very
important issue in terms of increasing productivity and animal welfare in sheep and goats. In this study,
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it is aimed to reveal the effects and importance of external parasites on yield and welfare characteristics
in sheep and goat breeding.
Keywords: Sheep, goat, external parasıte, meat yield, milk yield.
GİRİŞ
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, genel olarak zayıf meralar ile nadas, anız ve bitkisel üretime uygun
olmayan alanları değerlendirerek et, süt, yapağı, kıl ve deri gibi ürünlere dönüştüren bir hayvancılık
faaliyetidir. Ülkemizde çayır-mera alanlarının koyun ve keçi türlerine daha uygun oluşu ve halkın
tüketim alışkanlıkları gibi etmenler, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için uygun bir ortam oluşturmaktadır
(Kaymakçı ve ark., 2000). Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinden elde edilen ürünler oldukça geniş bir
kullanım alanına sahiptir. Hayvancılık işletmelerinde karlılık temel hedef durumundadır. Bu nedenle
önemsiz gibi görünse de bu hayvanların davranışlarındaki ani değişimler, ekonomik değerler açısından
belirleyici olabilmektedir (Paksoy ve Özçelik, 2008).
Hayvancılık işletmeleri, hayvan sayıları ve hayvanların doğal davranışlarını gösterebilmesi göz önüne
alınarak hazırlanmalıdır. Bu sayede hayvanlardan istenen refah düzeylerine ulaşılabilecek, bu olumlu
durum da kendisini hayvanlardan elde edilecek verimlerdeki artışla gösterebilecektir (Ünal, 2010).
Hayvan refahının varlığı için, hayvanların doğal davranışlarını gösterebilmesine olanak tanınmalıdır.
Hayvan refahı değerlendirilirken; hayvanların sağlık durumları, hayvanların acı çekeceği bir takım dış
etkenlere maruz kalıp kalmadığı, hayvanın bulunduğu ortama ne oranda uyum sağlayabildiği gibi bazı
durumlar detaylı olarak incelenmelidir. Özetle hayvan refahı, hayvanların her yönüyle iyi olma yani
sağlıklı olma durumudur (Metin ve Asan, 2016). Küçükbaş hayvanlarda en sık rastlanan sağlık
problemlerinin başında dış parazitler gelmektedir. Paraziter hastalıklar hayvanlarda dikkat çekmeden
seyreden ve ciddi verim kayıplarına yol açan önemle üzerinde durulması gereken bir konudur (Ünal,
2010; Oldo, 2003).
Ülkemizde 57.519.204 baş küçükbaş hayvan olup bu sayının 45.177.690 başını koyunlar
oluşturmaktadır. Mevcut hayvan sayısı ile ülkemizde toplam süt üretimi içerisinde koyunlardan
1.521.456 ton süt ve toplam et üretimi içerisinde ise 385.933 ton et elde edilmektedir. Son verilere göre
ülkemizde kırkılan hayvan sayısı 42.126.781 baş olup elde edilen yapağı miktarı ise 79.755 tondur.
Küçükbaş hayvan varlığı içerisinde 12.341.514 baş keçi bulunmakta olup toplam süt üretiminde
%2,5’lik bir paya ve toplam et üretiminde ise %4,8’lik bir paya sahiptir (TÜİK, 2022). Koyun ve
keçilerden elde edilen ürünler ekonomik olarak ve halkın hayvansal besin ihtiyacının karşılanmasında
önemli bir yere sahiptir.
Dış parazitler özellikle ekstansif yetiştiricilik yapan küçükbaş hayvancılık işletmelerinde doğrudan ya
da dolaylı olarak; verimlerde azalmaya ölüm oranının artmasına, üreme kusurlarına ve büyüme
performansında belirgin düşüşlere neden olabilmektedir. Ayrıca deri ve yapağıda da önemli zararlar
meydana getirebilmektedir. Etkili bir dış parazit kontrolü, koyun ve keçilerde verimliliğin artırılması ve
hayvan refahı açısından oldukça önemli bir konudur. Bu çalışmada koyun ve keçi yetiştiriciliğinde dış
parazitlerin verim ve refah özellikleri üzerine etkileri ve öneminin ortaya konulması amaçlanmıştır.
KOYUN VE KEÇİLERDE GÖRÜLEN DIŞ PARAZİT ÇEŞİTLERİ
Küçükbaş hayvanlarda zararlı etkilere sahip dış parazitlerin en önemlileri pire, bit, keneler, çeşitli uyuz
etkenleri ve parazit olarak yaşayan sinek türleridir.
Pireler
Pireler sıcak kanlı hayvanlarda ve insanlarda ken emerek yaşayan hızlı hareket edebilen küçük
parazitlerdir (Şekil 1). Basık ve kanatsızdırlar dişiler daha büyük yapılıdır ve zıplayarak hareket ederler.
Pireler tüm yaşamını konak üzerinde geçirir (Williams, 2010). Pire türlerine göre konakları özel
olmasına rağmen Ctenocephalides felis felis’in buzağı, kuzu, keçi ve oğlaklarda, C. canis’in ise keçi ve
koyunlarda görülebildiğini bildirilmiştir (Aksın ve ark 2004, Tınar ve Umur 2015, Vuruşaner ve
Gülanber 2015). Talley (2015) en çok C. felis felis ve Echidnophaga gallinacea ’nın koyunları
etkilediğini bildirmiştir. Pireler uzun süre hayatta kalmak için konağa ihtiyaç duyar. Konakta pire
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sayısının artmasıyla oluşan kaşınma ve temizlenme çabası sonucu yer değiştiren pireler her seferinde
yeniden kan emer dolayısı ile kan kaybı ve deride oluşan hasarda artarak devam eder.

Şekil 1. Pire ve hayvanlar üzerinde örnekleri
Bitler
Bit türlerinin bazıları üzerine yerleştiği konakçının kanını emmerek bazı türleri ise yapağı, kıl ve deri
atıkları ile beslenirler. Mallophaga (Isırıcı bitler, yün, kıl, tüy yiyen bitler) ve Anoplura (Kanla beslenen
bitler) alt türleri vardır. Bitler daimi dış parazitlerdendir (Durden, 2002). Ağız ısırmaya ve sokmaya
elverişlidir. Koyunlarda eklem bölgeleri cidago ve sırtta bulunurlar. Bütün gelişme dönemleri konak
üzerindedir (Mullen ve Durden 2009). Yumurtaları tüylere bırakırlar temas yoluyla bulaşır, yapağı tüy
kıl ve deride kaşıntı, kızarıklık ve döküntü meydana getirir (Şekil 2).

Şekil 2. Bit ve canlı hayvan üzerinde örnekleri
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Keneler
Keneler, yaşamlarını sürdürebilmek için mutlaka bir canlıya tutunarak kan emmek zorunda olan dış
parazitlerdir (Wall ve Shearer 2001). Kenelerin vücutları tek bir parçadan oluşmaktadır. (Şekil 3).
Keneler, gelişim evreleri ve yapısal özelliklerine bağlı olarak sert keneler (Mera keneleri), yumuşak
keneler (Ahır keneleri) olarak iki ana gruba ayrılır (Mullen ve Durden 2009).

Argasidae (Ahır) Keneleri

Ixodidae (Mera) Keneleri

Capitulum (baş) ventrale yerleşmiş olup üstten
bakıldığında görülmez.

Capitulum (baş) üstten bakıldığında öne doğru
uzamış olarak görünür.

Vüvutları yumuşak derimsi bir yapı ile kaplı olup Vücutlarında scutum adı verilen kitin tabakası
kitin tabakası yoktur.
vardır.
Ayak sonunda (pulvillum) mahmuz olmadığı için
düz yüzeylere tırmanamaz.

Ayak sonunda (pulvillum) mahmuz olup düz
yüzeylere tırmanabilir.

İki ya da daha fazla nimf safhası vardır.

Nimf safhası tektir.

Şekil 3. Ahır keneleri ve mera keneleri arasındaki farklar
Uyuz Etkenleri
Uyuz bütün hayvan türlerinde şiddetli kaşıntı ve tüy dökükmeleriyle karakterize bulaşıcı bir deri
hastalığıdır. Ortaya çıkmasında bakım ve besleme önemli rol oynar Oldukça küçük yapıda parazitler
olup bazıları deride tüneller açarak bazıları ise deri yüzeyinde yaşayabilmektedir. Derinin içinde veya
üzerinde yaşayıp dokulardan sızan lenf doku sıvısı ve deri döküntüsü ile beslenirler (Şekil 4).
Koyunlarda ve keçilerde uyuza neden olan etkenler Sarcoptes, Psoroptes, Chorioptes ve Demodextir
(Arslan ve Sarı 2015; Tınar ve Umur 2015). Baş, göz ve boyun çevresinde Sarcoptes ovis, sırt, karın ve
ayaklar bölgesinde Psoroptes ovis-caprea, ayak bölgesinde Chorioptes ovis-caprea ve kıl folikülleri ile
yağ bezlerinde ise Demodex ovis-caprea uyuz hastalığını oluşturan türlerdir (Kozat ve Serdar, 2003).
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Sarcoptes Cinsi Uyuz
Etkenleri

Psoroptes Cinsi Uyuz Chorioptes Cinsi uyuz Demodex Cinsi Uyuz
Etkenleri
etkenleri
Etkenleri

Şekil 4. Uyuz etkenleri ve hayvanlar üzerinde örnekleri
Parazit Olarak Yaşayan Sinek Türleri
Birçok hastalığa vektörlük yapan sineklerin ağızları yalayıcı emici ve sokucu tarzdadır. Culicoidesler
delici emici ağız yapısına sahiptirler, gün batımında ve doğumunda daha aktiftirler. Bataklıklarda, tuzlu
su kenarlarında, ahırlarda, kümeslerde bulunurlar. Sivrisinekler (Culex, Anopheles, Aedes) delici emici
ağız yapısına sahiptirler (Şekil 5). Dişiler kanla erkekler bitki öz suyuyla beslenir. Larva pupa ve ergin
dönemleri vardır. Birçok parazit hastalıklara vektörlük yaparlar (Borkent A., 2016; Dzhafarov SM.,
1976). Tatarcık geceleri kan emer nemli ve sulu ortamlara yumutasını bırakır larva pupa ve ergin
dönemleri vardır (Çetin ve Özbek, 2017). Tabanidae dişileri kan emer erkekleri bitki öz suyuyla beslenir
en güneşli saatlerde aktiftirler. Haemotopota, Tabanus, Chrysops türleri vardır (Chvala, 1972; Olsufjev,
1977). Muscidae ovipar sineklerdir. Musca, Stomoxys, Haemotobia cinsleri vardır. Musca Domestica
(kara sinek) yalayıcı emici tiptedir. Bakteri virüs protozoon ve helmintleri taşır ve mastitis vb birçok
hastalığa vektörlük yaparlar. Haemotobia baş ve meme sineğidir. Mastitisi nakleder kanla beslenir.
Stomoxys kan emer baldır ısıran diye bilinir bazı parazit (Trypanosoma) hastalıklarına vektörlük yapar
(Oğuz ve ark., 2016). Melophagus ovinus koyunların daimi parazitidir. Kanla beslenir, bit sineği, yün
biti olarak bilinir. Kanatsızdır ve tutunduğu için zor çıkartılır. Myiasis sinekleri; hayvanlarda, deride,
doğal boşluklarda, yaralarda bazı sinek larvalarının parazitlenmesi olayıdır. Ülkemizde koyunlarda sık
rastlanan myiasis sinekleri Oestrus Ovis’tir. Hayvanların burun ve ağız boşluğuna yerleşerek myiasise
neden olur. Özellikle yaz aylarında görülür (Şaki ve Özer, 1999).

Culicoides
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Tatarcıklar

Tabanidae Türleri

Muscidae Türleri

Oestrus Ovis (Myiasis Sinekleri)
Şekil 5. Parazit olarak yaşayan bazı sinek türleri
KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DIŞ PARAZİTLERİN VERİM VE REFAH
ÜZERİNE ETKİLERİ
Dış parazitler koyun ve keçilerde büyüme, gelişme ve üretim performanslarında belirgin bozulmaya
neden olmakta ve aynı zamanda hayvancılıkta elde edilen karlar önemli ölçüde azalmaktadır. Hayvan
yetiştiricilerine verdiği doğrudan zararın yanısıra hayvanlara çeşitli bakteriyel, viral, protozoal vb
hastalıkların bulaşmasında da dolaylı olarak etkilidirler. (Yılmaz ve ark, 2017). Zorunlu dış parazit olan
keneler, her gelişme dönemlerinde mutlaka kan emmek zorundadırlar. Kan emme sırasında bazı
protozoon, bakteri, virüs ve helmint gibi hastalık etkenlerine vektörlük yaparlar. Çok sayıda olmaları
halinde küçükbaş hayvanlarda kansızlık, salgılarıyla kaşıntı ve yaralamalara neden olurlar (Yay ve ark.,
2004). Kan emerken çıkardıkları salgıda bulunan maddeler, kanın pıhtılaşmasını önlediği gibi yerel
olarak ağrıya ve yangılara sebep olur. Ayrıca bu salgıda bulunan toksinler kana karışarak konakçıyı
zehirleyebilir ve bazen de felçlere neden olabilir. Kenelerin dünya genelinde insan ve hayvan
hastalıklarına sivrisineklerden sonra en çok vektörlük yaptıkları bildirilmiştir (Özcel ve Daldal 1997,
Kutzer 2000, Karaer ve ark 2009).
Koyunlarda uyuz; et ve süt veriminde azalmaya, kilo kaybına, ayrıca yapağı kalitesinin düşmesine ve
yapağı
kaybına neden olabildiği gibi, derinin deri endüstrisinde gerektiği şekilde
değerlendirilememesine de yol açmaktadır (Şahal, 1990). Koyunlarda uyuz etkenleri tarafından
meydana getirilen uyuz hastalığı, şiddetli bulaşma özelliği olan, kaşıntı, kepeklenme, kabuklanma,
deride kalınlaşma, sulu akıntı, yapağı dökülmesi (Şekil 6) ile karakterize bir hastalıktır (Kozat ve Serdar,
2003). Sarkoptik uyuzun; deride kaşıntı, kepeklenme, kabuklanma, kuruma, kalınlaşma ve çatlama gibi
birtakım bozukluklara ve hayvanlarda verim kayıplarına neden olduğu bildirilmektedir (Gürgöze ve
ark., 2003).
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Şekil 6. Koyunlarda uyuz hastalığı örnekleri
Bit enfeksiyonlerına bağlı olarak hayvanlarda tüy dökülmesi, huzursuzluk, kaşeksi, deride alerjik
reaksiyonlar, kılların birbirine karışarak mat bir görünüm meydana gelmektedir (Akdemir ve ark.,
2000). Bitlerle enfekte hayvanlarda iştahsızlık, durgunluk, yem tüketiminde azalma, zayıflama, kaşıntı
ve deride yaralanmalar görülmektedir (Abdurrahman ve Kılıç, 2016). Pirelerin ısırmalarına bağlı olarak
hayvanlarda şiddetli bir kaşıntı, tüy dökülmesi, kızarıklık, deride soyulma, aşırı zayıflık ve kabuklu
yapılar ile ayaklarda keratinleşme meydana geldiği bildirilmektedir. Yoğun pire enfeksiyonu, önemli
düzeyde kansızlığın yanı sıra kuzu-oğlak ölümlerine de neden olmaktadır (Aksın ve ark., 2004;
Kandemir ve ark., 2019; Christodoulopoulos ve Theodoropoulos, 2003).
Myiasisin hayvanlarda özellikle koyunlarda iştahsızlık, huzursuzluk, kilo kaybı, kansızlık gibi birçok
sağlık problemine yol açtığı, ayrıca verim kaybı ve tedavi masraflarından dolayı ülke ekonomilerine
ciddi zararlar verdiği bildirilmiştir. Yapılan araştırmalar, myiasislerin yıllık milyonlarca dolarlık
kayıplara sebep olduğunu göstermektedir (İpek, 2010). Yapılan bazı çalışmalarda; O. ovis
enfeksiyonlarının koyunlarda et veriminde 4.6 kg, yapağı veriminde 200-500 gr, süt veriminde ise %10
kayba neden olduğunu belirtmişlerdir (Uslu ve Dik, 2006). Oestrus ovis larvalarının koyunlarda et, süt
ve yapağı verimlerinde %10’lara varan ekonomik kayıplara sebep oldukları, bu hayvanların burun
boşluklarını tıkayarak solunum güçlüğüne, sinirsel belirtilere ve ağır enfeksiyonlarda ölüme neden
olabildikleri bilinmektedir (Dik, 2003).
DIŞ PARAZİT MÜCADELESİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER VE KORUNMA YOLLARI
Etkili bir dış parazit mücadelesi için hayvanların ilaçlanması yanında mutlaka hayvan barınakları ve
yoğun olarak bulundukları alanlar da ilaçlanmalıdır. Hayvanlara uygulanacak ilaçların dökme, daldırma,
enjeksiyon veya sprey formülasyonlarından en uygunu kullanılmalıdır (Karaer 2013, Dik 2015). Dökme
formülasyonlar kullanıma hazır olarak imal edilmektedir. Koyun ve keçilerde eğer kırkılmışlarsa
sırtlarına, kırkılmamışlarsa karın altına, bacak aralarına akıtıp dağıtarak kullanılır. Daldırma yönteminde
hayvanlar ilaçlı su ile doldurulmuş havuzun içine, göz ve kulaklar da suyun içine girecek şekilde
batırılır. Bu işlem birkaç kez tekrarlandıktan sonra hayvanlar havuzun diğer kenarından çıkartılır (Şekil
7). Toz şeklindeki uygulamada dış parazit ilaçları hayvanın derisi üzerine serpilir. Enjeksiyon şeklinde
uygulanan formülasyonlarda kullanılmaktadır.

Şekil 7. Küçükbaş hayvanlarda dış parazit mücadelesinde uygulanan bazı yöntemler
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Parazitlerin gelişmesi için gerekli olan üç koşula hava, nem ve sıcaklığa sahip olan bölgelerde, etkili bir
sağlık koruma programının uygulanması, paraziter hastalıklardan ileri gelen ekonomik kayıpları önemli
bir ölçüde azaltacaktır (Zeybek, 1980). Bu da hayvanlardaki paraziter hastalıkları meydana getiren ve
hayvanların verim yönüne etkiyen türlerin yayılım göstermeye başlama ve yüksek düzeyde bulundukları
ayların saptanması ve bu aylarda hayvanlara bilinçli olarak antiparaziter ilaçların uygulanması ile
olabilir.
Kenelerden korunmada barınaklar düzenli olarak ilaçlanmalıdır. Ayrıca mera ve otlakların kontrol
altında tutulması gereklidir. Meralar, çok yoğun kene içeriyor ise genel açık alan ilaçlamaları ile kene
yoğunluğu kontrol altına alınmalıdır. Özellikle hayvanların yoğun olarak kullandığı dinlenme ve sulama
alanları, ağıl ve ahırlar ilaçlanmalıdır. Kene yaygınlığı ve aktivasyon dönemleri tespit edilmelidir.
Bölgelerin iklim ve coğrafik özellikleri dikkate alınarak ilaçlama dönemleri ve tekrar oranları
ayarlanmalıdır (Yılmaz ve ark., 2017). Bitlerde ve pirelerde insektisid banyo şeklinde ya da sprey
şeklinde uygulanır. Bazı bölgelerde belirli aralıklarla tedavi tekrarlanabilir (Campbell ve ark 2001).
Dökme şeklinde uygulanan tedaviler keçilerde farklı kıl yapısından dolayı daha az etkilidir. Bu
kimyasallar kullanılırken direnç oluşmaması adına değiştirilerek kullanılmalıdır. Kırkım sonrası bit-pire
yumurtaları ortadan kaldılırıldığı için ve kullanılan insektisiklerle temas artacağından daha iyi sonuç
alınabilmektedir (Tahor ve ark., 2016).
Sivrisineklerle mücadelede değişik yöntemler uygulanabilir. Larva ve pupayla mücadele yapılmalıdır.
Mücadele yöntemlerinde önemle üzerinde durulması gereken kalıcı yöntem üreme alanlarının ortadan
kaldırılmasıdır. Tatarcıkla mücadele için yoğun olan bölgelerde geceleri ilaçlama yapılabilir. Hayvan
barınaklarına ve diğer barınma alanlarına püskürtme yöntemi ile ilaçlama yapılabilir. Muscaidae ile
mücadelede çevre temizliğine de dikkat edilmelidir (Yaman, 2008). Koyun biti (Melaphagus ovinus)
tedavisinde ilaçların banyo sprey ya da dökme şeklinde ve kırkım zamanı uygulanması tedavide olumlu
sonuçlar verdiği bildirilmektedir (Tahor ve ark., 2016).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Türkiye ekonomisinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önemli bir yere sahiptir. Küçükbaş hayvan
yetiştiriciliği gerek bölge gerekse ülke ekonomisine olan katkısı, diğer hayvan türlerine göre
azımsanmayacak düzeydedir. Gerekli sağlık kontrollerinin yapılmaması ve sağlık koruma önlemlerinin
alınmaması durumunda hayvanlarda pek çok paraziter hastalıklar meydana gelmekte, bu durumda çeşitli
şekillerde ekonomik olarak kayıp meydana getirmektedir. Dolayısı ile pazariter hastalıklar içerisinde dış
parazitler oldukça önemlidir. Ayrıca dış parazit türleri ve konakçılarının doğru belirlenerek seçilecek
etkin mücadele yöntemleri, bazı zoonoz hastalıkların kontrolüne de önemli katkılar sağlayacaktır (Akgül
ve ark., 2019). Etkili parazit kontrolü, koyun ve keçilerde verimliliğin artması ve refahı açısından
üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu nedenle hem insan hem de hayvan sağlığına olumsuzlukları
olan dış parazitlerle mücadele çalışmalarında dağılım gösterme, nedenlerini belirleme, nedenleri
netleştirme ve çözüm yolları bulma şeklinde planlamalar yapılarak mücadele edilmesine önem
verilmelidir. Dış parazitler işletmelerde verim kayıpları ve hayvan kayıplarına neden olmanın yanı sıra
yapağı, kıl ve deride de önemli zararlar verebilmektedir. İşletmelerde uygulanacak doğru sağlık koruma
ve yetiştiricilik uygulamaları ile bu kayıplar azaltılabilir.

KAYNAKLAR
Abdurrahman, G.Ü.L., Kılınç, Ş.G. (2016). Bingöl belediye mezbahasında kesimi yapılan kıl
keçilerinde bit türlerinin yaygınlığının araştırılması. Dicle Üniv. Vet. Fak. Derg., (2), 48-53.
Akdemir, C., Biçek, K., Değer, M.S. (2000). Van ve yöresi koyun ve keçilerinde bit (phthiraptera)
enfestasyonları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Derg., 11(1), 5-7.
Akgül, G., Bilen, K, E., Ün, C., Kandemir, Ç., Taşkın, T. (2019). A Study on the problem of flea and
struggle methods in small ruminats: the case of sirvan district in Siirt province, Ege Univ. Ziraat Fak.
Derg., 56 (2):195-204, DOI: 10.20289/zfdergi.477620.

FULL TEXTS BOOK

403

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Aksın, N., Erdoğmuş, Z., Aksın, E. (2004). İki koyun çiftliğinde yaşayan insan ve hayvanlarda bulunan
pire türleri ve bunların kontrolleri. Türkiye Parazit. Derg., 28(3):146-149.
Arslan, M.Ö., Sarı, B. (2015). Astigmata, In: Arthropodoloji. Eds: Karaer Z, Dumanlı N, 1st, Ankara,
Medisan Pres, p. 115-31.
Asan, H., Özçelik Metin, M. (2016). Sütçü sığırlarda refah kalitesinin değerlendirilmesi 1 iyi beslenme,
iyi barınak. Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University, 1(2), 55-63.
Borkent, A. (2016) World species of biting midges (Diptera: Ceratopogonidae). http://
www.inhs.illinois.edu/research/FLYTREE/CeratopogonidaeCatalog.pdf. Accessed on: 01.01.2022.
Campbell, J.B., Boxler, D.J., Davis, R.L. (2001). Comparative efficacy of several insecticides for control
of cattle lice (Mallophaga: trichodectidae and Anoplura: haematopinidae). Vet. Parasitol. 96, p.155-64.
Christodoulopoulos, G., Theodoropoulos, G. (2003) Infestation of dairy goats with the human flea,
Pulex irritans, in central Greece. Vet Rec 152:371–372
Chvala, M., Lyneborg, L and Moucha, J. (1972). The Horse Files ai Europe (Dıptera: Tabomdae). Ent
Soc Copenhagen: E W Classey Ltd Hampton, p. 502.
Çetin, H., Özbel, Y. (2017). Kum sinekleri (Yakarca, Tatarcık) ve kontrol yöntemleri. Türkiye Parazitol
Derg, 41, 102-13.
Dik, B. (2015). Veteriner Entomoloji, S.Ü. Bas., Konya,57-79, 80-87, 190-214, 215-36.
Dik, B. (2003). Veteriner Entomoloji. Ders Kitabı, Selçuk Üniv. Basımevi, Konya.
Durden, L.A. (2002). Lice (Phthiraptera), eds. Durden LA, Mullen GR. Medical and Veterinary
Entomology, Academic Press, 45-65.
Dzhafarov, S.M., 1976. Biting Midges (Diptera, Heleidae) of Transcauca- sus (Morphology, Biology,
Ecology, Geographical Distribution, and Harmfulness, Control, Fauna of the Genera Culicoides,
Leptoconops and Lasiohelea). Franklin Book Programs, Cairo, 525.
Gürgöze, S.Y., Şahin, T., Sevgili, M., Özkutlu, Z., Ozan, S.T. (2003). Sarkoptik uyuzlu koyunlarda
ivermektin ve doramektin tedavisinin bazı antioksidan enzim ve lipid peroksidasyon seviyeleri üzerine
etkileri. Yüzüncü Yıl Üniv. Vet. Fak. Derg. 14(2), 30-34.
İpek, D.N.S. (2010). Diyarbakır ve çevresinde eksternal myiasis etkenlerinin yayılış, gelişme ve
mevsimsel aktiviteleri, sığır, koyun ve keçilerde myiasis vakalarının tespiti, tedavisi ve bazı
parametrelerin araştırılması. Fırat Üniv. Sağ. Bil. Enst. Parazitoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 166
sy.
Kandemir, Ç., Taşkın, T., Koşum, N., Cemal, Ü.N. (2019). Keçi ve koyun yetiştiriciliğinde pirenin
önemi ve mücadele şekilleri. Hayvansal Üretim, 60(1), 75-88.
Karaer, Z. (2013). Kene Kaosu, 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 29 Eylül- 5 Ekim, Denizli, Bildiri
Özetleri, KONF04. 7-8.
Karaer, Z., Kar, S., Düzgün, A., Güven, E., Çakmak, A., Emre, Z., Nalbantoğlu, S., Sarıbaş, T., Akçay,
A. (2009). Caesium-137 Kaynaklı gamma radyasyonla ışınlanmış hyalomma anatolicum anatolıcum
erkeklerinin bir arada bulundukları ışınlanmamış erkekler ile dişileri dölleme yetilerinin
karşılaştırılması, Türkiye Parazitoloji Derg. 33 (1), 37-42.
Kaymakçı, M., Eliçin, A., Tuncel, E., Pekel, E., Karaca, O., Işın, F., Taşkın, T., Aşkın, Y., Emsen, H.,
Özder, M., Selçuk, E., Sönmez, R. (2000). Türkiye’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği. Türkiye Ziraat
Mühendisliği V. Teknik Kongresi, 2. Cilt, ZMO Yayını.
Kozat, S., Serdar, D. (2003). Koyunlarda doğal psoroptes ovis uyuzunun moxidectin ile sağaltımı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14(1): 19-23.
Kutzer, E. (2000). Arthropodenbefall bei Wiederkauern. Rommel M, Eckert J, Kutzer E, Körtig W,
Schneider T. Eds. Veterinarmedizinische Parasitologie. Auflage, Parey Buchverlag, Berlin, 296-337.

FULL TEXTS BOOK

404

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Mullen, G.R., Durden, L.A. (2009). Medical and Veterinary Entomology. Second, Ed. Academic Press.
Elsevier, 45-64, 103-124, 449-510, 518-556.
Odo, B.I. (2003). Comparative study of some prevalent diseases of ecotype goats reared in southeastern
Nigeria. Small Rum Res., 50: 203-207
Oğuz, B., Özdal, N., Değer, M.S. (2016). Stomoxys (Diptera, Muscidae) sinekleri ve taşıdığı bazı önemli
paraziter hastalıklar. Kocatepe Veterinary Journal, 9(2), 97-104.
Olsufjev, N.G. (1977). Faune de J 'u.R.SS lnsectes Diptera Vll, 2: Tabanıdae. Acad Sçi LJRSS Trav
7001, 113, 1- 436.
Özcel, M.A., Daldal, N. (1997). Parazitoloji'de Artropod Hastalıkları ve Vektörler. Türkiye Parazitoloji
Derneği, Yayın no: 13, 265-81, 527.
Paksoy, M., Özçelik, A. (2008). Kahramanmaraş ilinde süt üretimine yönelik keçi yetiştiriciliğine yer
veren tarım işletmelerinin ekonomik analizi. Ankara Tarım Bilimleri Dergisi, 14: 420-427.
Şahal, M. (1990). Koyunlarda doğal sarcoptes uyuzu enfestasyonunda ıvermectın ve fenvalerate ile
sagaltım denemelerı. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03)
Şaki, C.E., Özer, E. (1999). Morphology and development of several external myiasis larvae recorded
in Elazığ. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sci., 23(10), 723-732.
Tahor, M. A., Coop, R. L., Wall, R. L. (2016). Veteriner Parazitoloji. 3. Baskı, Türkçe çeviri, Yıldız K,
ed. Malatya/Turkey: Medipress Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Talley, J. (2015). Oklahoma Cooperative Extension Fact Sheets are also available on our website at:
Department of Entomology and Plant Pathology, http://osufacts.okstate.edu.
Tınar, R., Umur, Ş. (2015). Veteriner Parazitoloji Hayvan Türlerine Göre. Ankara: Güneş Kitapevi, 5668, 108-118, 205-16.
TÜİK. (2022). Türkiye İstatistik Kurumu hayvancılık istatistikleri. https://www.tuik.gov.tr/ Erişim
Tarihi: 01.02.2022.
Uslu, U., Dik, B. (2006). Bir koyunda çok sayıda Oestrus ovis (Linnaeus, 1761, Diptera: Oestridae)
larvasından kaynaklanan kavikol myiasis olgusu. Türkiye Parazitol Derg, 30(2), 132-134.
Ünal, N. (2010). Yetiştiricilikte hayvan refahının ölçülmesi. III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi,
Afyon, s.100.
Vuruşaner, C., Gülanber, A. (2015). Siphonaptera (Pireler), In: Arthropodoloji. Eds: Karaer Z, Dumanlı,
1st, Ankara, Medisan Pres, 265-79.
Wall, R., Shearer, D. (2001). Veterinary Ectoparasites: Biology, Pathology and Control. Second Edition.
Blackvell Science Ltd. Osney Mead, Oxford OX2 OEL, 25 John Street, London WCI 2BS, UK, 23-54,
55-82, 143-161, 162-178, 190-202, 211-215.
Williams, R.E. (2010). Veterinary Entomology. Livestock and Companion Animals. CRC Pres Taylor
& Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, 91- 192.
Yaman, M. (2008) Tatarcıklarla mücadele ve bu alandaki son gelişmeler. Türkiye Parazitol Derg., 32(3):
280-287.
Yay, M., Yazar, S., Aydın, L., Şahin, İ. (2004). Kayseri Yöresi’nde sığır ve koyunlarda kene türlerinin
araştırılması. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13:25-9
Yılmaz, A.B., Denizhan, V., Göz, Y. (2017). Van ili Erciş ilçesi Kıl keçilerinde bulunan bit
(Mallophaga, Anoplura) ve pire (Siphonaptera) türleri. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,
10(2), 138-143
Zeybek, H. (1980). Samsun yöresi koyun ve kuzularında paraziter fauna saptama çalışmaları. Ankara
Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 27: 215-236.

FULL TEXTS BOOK

405

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

ÇOCUK-ERGEN ZORBALIK ÖLÇEĞİ-9 KISA FORM: TÜRKÇE GEÇERLİK VE
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
CHILD-ADOLESCENT BULLYING SCALE-9 SHORT FORM: A VALIDITY AND
RELIABILITY STUDY INTO TURKISH
Şeymanur KIRICI1
1

Psikolojik Danışman, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Bölümü, İstanbul, Türkiye.
1

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-2682-7105
Halil EKŞİ 2

2

Profesör, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü,
İstanbul, Türkiye.
2

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7520-4559

ÖZET
Bu çalışma ile Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formunun Türkçe formunun psikometrik
özelliklerini ortaya koymak amaçlanmıştır (Vessey et al., 2019). Zorbalık mağduriyetini ölçmeyi
amaçlayan bu ölçek, toplam 9 maddeden oluşmaktadır. Çalışmaya 10-18 yaş aralığında (Ort. = 14,06,
SS = 3,13) 210’u (%55,9) kız ve 166’sı (%44,1) erkek olmak üzere toplam 376 kişi katılmıştır. Ölçek
için gerekli izinler alındıktan sonra ölçme aracı, İngilizce diline hakim beş uzman tarafından Türkçeye
çevrilmiş ve daha sonrasında alandaki üç uzman tarafından panel yapılarak bu çeviriler arasından uygun
seçenekler belirlenmiştir. İki dil uzmanı, oluşan son formun ters çevirisini yapmış ve orijinal çalışma ile
kıyaslamıştır. Formun Türkçe hali bir dil uzmanı tarafından tekrar değerlendirilerek ölçeğin nihai
Türkçe formu oluşturulmuştur. Ölçeğin bu çeviri formu çalışma grubunda yer alan 376 kişiye çevrimiçi
formlar aracılığıyla uygulanmıştır. Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formunun yapı geçerliği için
bu gruptan elde edilen verilere Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Analiz sonucunda,
uyum indeksi değerleri için χ²/df=3.947, p<.001, RMSEA=.083, SRMR=.044, CFI=.943, TLI=.923 ve
GFI=.939 oldukları bulunmuştur. Bu değerler kabul edilebilir oldukları için ölçeğin orijinalinde
gözlemlenen tek faktörlü yapının korunduğu varsayımının doğrulandığı söylenebilir. İç tutarlılık
güvenirliği için Cronbach alfa katsayısının .88 olduğu bulunmuştur. Ölçek geçerliği için Çok Boyutlu
Zorbalık Mağduriyeti Ölçeği (İme ve ark., 2020) kullanılmıştır. ÇEZÖ-9 ve ÇBZMÖ arasında p<.01
önem düzeyinde rho=.72 pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Çocuk-Ergen Zorbalık
Ölçeği-9 Kısa Formuna ilişkin uyum ve hata indeksleri incelendiğinde ölçeğin yapı geçerliği sağlanmış
ve elde edilen sonuçlar Türkiye’deki 10-18 yaş arasındaki bireyler için modeli doğrulamıştır.
Anahtar kelimeler: Zorbalık, mağduriyet, ölçek uyarlaması, güvenirlik, geçerlik

ABSTRACT
With this study, it was aimed to reveal the psychometric properties of the Turkish form of the ChildAdolescent Bullying Scale-9 Short Form (Vessey et al., 2019). This scale, which aims to measure
bullying victimization, consists of 9 items in total. A total of 376 people, 210 (55.9%) girls and 166
(44.1%) boys, participated in the study between the ages of 10-18 (Avg. = 14.06, SD = 3.13). After
obtaining the necessary permissions for the scale, the measurement tool was translated into Turkish by
five experts who were fluent in English and then panelled by three experts in the field and appropriate
options were determined from these translations. The two linguists translated the final form and
compared it with the original study. The Turkish version of the form was re-evaluated by a language
expert and the final Turkish form of the scale was created. This translation form of the scale was applied
to 376 people in the study group through online forms. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was applied
to the data obtained from this group for the construct validity of the Child-Adolescent Bullying Scale-9
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Short Form. As a result of the analysis, the fit index values were found to be değerleri χ²/df=3.947,
p<.001, RMSEA=.083, SRMR=.044, CFI=.943, TLI=.923 and GFI=.939. Since these values are
acceptable, it can be said that the assumption that the single-factor structure observed in the original
scale is preserved is confirmed. Cronbach's alpha coefficient for internal consistency reliability was
found to be .88. Multidimensional Bullying Victimization Scale (İme et al., 2020) was used for scale
validity. It was observed that there was a significant positive correlation between ÇEZÖ-9 and ÇBZMÖ
at p<.01 significance level rho = .72. When the fit and error indices of the Child-Adolescent Bullying
Scale-9 Short Form were examined, the construct validity of the scale was ensured and the results
obtained confirmed the model for individuals between the ages of 10-18 in Turkey.
Keywords: Bullying, victimization, scale adaptation, reliability, validity
GİRİŞ
Zorbalık, Olweus tarafından ilk kez tanımlanmasının ardından geçen 50 yıl boyunca siber zorbalık gibi
yeni boyutlar da eklenerek kapsamını genişletmiş ve güncel bir problem olarak önemini hala
korumaktadır (Menesini & Salmivalli, 2017; Li, 2007; Olweus, 1978; Smith et al., 2008). Saldırgan
davranışın bir alt kümesi olan okul zorbalığının kelime anlamı ilk olarak Olweus (1978) tarafından
“mobbing” sözcüğü ile tanımlanmış ve zamanla şekillenen bu tanım, “Bir veya daha fazla sayıdaki
öğrencinin bir başka öğrenciye sürekli ve kasıtlı olarak olumsuz eylemlerde bulunması” halini almıştır
(Pişkin, 2002; Olweus, 2013). Literatürde bulunan okul zorbalığına ilişkin tanımlarda genel olarak;
kasıtlılık, asimetrik güç ilişkisi ve bir miktar da tekrarlılık gibi belirli spesifik saldırgan davranış
özellikleri belirtilmiştir (Besag, 1989; Roland, 2002, Olweus 1993). Böylesine zorlu bir durumun
çocukların üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalara bakıldığında ise sosyallikte azalma; akademik
performansta, kaygı, kızgınlık ve çaresizlik duygularında, devamsızlık sayısında artış ve özsaygı
üzerinde olumsuz bir gidişatın belirtildiği görülmüştür (Borg, 1998; Furniss, 2000; He, 2021). Bu
derecede olumsuz etkilerle mücadele etmekte olan kurban durumundaki çocuğun deneyimleyebileceği
depresyon ve düşük öz saygının yetişkinlik yıllarında dahi olumsuz birtakım etkilere sahip
olabileceğinden bahsedilmiştir (Garcia-Continente et al., 2013; Olweus, 1993).
Çoğu çocuk ve ergenin içinde gelişim gösterdiği ev, okul ve mahalle gibi sosyal ve fiziksel ortamlarda
(Patchin & Hinduja, 2006) belli bir derecede saldırgan davranışa maruz kalmak normal olarak
değerlendirilirken bazı çocuklar, çevresinde bulunan akranları tarafından tekrarlı bir şekilde istismara
uğrayabilmektedir (Iyer et al., 2013). Zorba davranışlara maruz kalan çocukların psikosomatik
şikayetlerle birlikte yüksek derecede depresyon ve anksiyete oranlarına sahip oldukları (Fekkes et al.,
2004) ve daha düşük derecede akademik kazanım, benlik saygısı ve sosyal işlevsellik içinde
bulundukları bilinmektedir (Hawker & Boulton, 2000; Schwartz et al., 2005). Aynı zamanda, erkeklerin
kızlara göre daha fazla zorbalık yapma olasılığının olduğu da bildirilmektedir (Espelage et al., 2014;
Jenkins et al., 2018).
Zorbalık; isim takma ve tehdit etme gibi sözel saldırılar; vurma, tekmeleme ve mağdurun malına zarar
verme gibi fiziksel davranışlar; sosyal dışlama, dedikodu yayma gibi ilişkisel/sosyal saldırganlık olarak
da ortaya çıkabilmektedir (Monks et al., 2009). Bir öğrencinin tekrarlı olarak diğer öğrenciler tarafından
olumsuz davranışlara maruz kalması olarak tanımlanan zorbalık kavramı (Olweus, 1993); her ne kadar
daha çok fiziksel, sözel ve sosyal bağlamlarda (Barzilay et al., 2017; Cho & Lee, 2018; Chung & Lee,
2020) incelense de bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının hızlı bir şekilde artması ve yayılmasıyla
yeni bir tür olan siber zorbalık kavramı da ortaya çıkmıştır (Slonje et al., 2013). Modern teknoloji ile
öğrenciler, fiziksel ortamın ötesine geçerek saldırgan ve tehdit edici davranışlarını genişletebilme
olanağına erişmiştir (Patchin & Hinduja, 2006). Gelişen teknoloji ile çocukların saldırgan
davranışlarının farklı bağlamlarda yeni bir ifade bulduğu söylenebilir.
Zorba ve mağdurların özelliklerini inceleyen bir çalışmaya göre mağdurlar; aşırı kilo, obezite,
depresyon, geleceğe dair umutsuzluk ve uyku problemleri ile ilişkilendirilirken zorbalar; eşyaları kırma
ve çalma, sarhoş olma ve sık sık yorgun, canı sıkkın veya gergin hissetme ile ilişkilendirilmiştir (GarciaContinente et al., 2013). Akranlarından farklı, zorbadan daha zayıf, sosyal olarak yalıtılmış, daha az
popüler ve daha az arkadaşa sahip veya kişisel olarak kendini yetersiz hisseden çocukların mağdur
durumunda bulunmalarına neden olabilecek risk faktörlerine sahip oldukları söylenebilmektedir. Aynı
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zamanda; giderek daha saldırgan davranışlar sergileyen, kolayca sinirlenebilen, kendi sorunları için
diğerlerini suçlama eğilimine sahip, hareketlerinin sorumluluğunu alamayan, aşırı rekabetçi, itibarı
hakkında oldukça endişelenen, diğerlerine zorbalık yapan arkadaşlara sahip, diğerlerinin davranışlarında
düşmanca bir niyet algılayan, güç veya üstünlük arzusu olan çocuklar zorba kavramını karşılayan
özelliklere sahip olabilmektedir (Waseem & Nickerson, 2021).
Bu çalışmanın amacı, Vessey ve arkadaşları tarafından 2019 senesinde geliştirilen Çocuk-Ergen
Zorbalık Ölçeği-9’ni Türk kültürüne uyarlamaktır. Zorbalık mağduriyetinin ölçülmesinde Türk
kültüründe kullanılan araçlara bakıldığında Akran Zorbalığı Ölçeği (Kutlu ve Aydın, 2010), Kaliforniya
Zorbalık Mağduriyeti Ölçeği (Atik ve Güneri, 2012) ve Çok Boyutlu Zorbalık Mağduriyeti Ölçeğine
(İme ve ark., 2020) rastlanmaktadır. Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9’nde yer alan 9 maddelik yapı,
kalabalık okullarda kullanılması için işlevsel bir araç görevi üstleneceği düşünülmektedir. Zorbalığın
olumsuz etkileri düşünüldüğünde, Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 zorbalığa maruz kalan öğrencilerin
fark edilmesi ve buna bağlı olarak yapılacak müdahale etkinlikleri için oldukça önemlidir. Vessey ve
arkadaşlarının 2019 senesinde geliştirdiği bu ölçek, tek faktörlü ve ters kodlanmış herhangi bir
maddenin olmadığı toplam 9 maddeden oluşmakta ve zorbalığa mağdur kalan öğrencilerin
belirlenmesini amaçlamaktadır.
YÖNTEM
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu, yaşları 10 ve 18 arasında değişen 210’i (%55,9) kız ve 166’sı (%44,1)
erkek olmak üzere toplam 376 katılımcıdan oluşmuştur. Katılımcıların yaş ortalaması 14,06 iken
standart sapması 3,13’tür. Çalışmada yer alan katılımcıların %31,1’i ilkokul, %13,3’ü ortaokul ve
%55,6’sı lise öğrencisidir. Çalışma grubunu oluşturan kişiler gönüllü olarak çalışmaya katılmış ve
çevrimiçi formlar aracılığıyla veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarını
oluşturan ölçekleri uygulamak katılımcıların yaklaşık olarak 4 dakikasını almıştır.
Veri Toplama Araçları
Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form (CABS-9). Vessey ve arkadaşları (2019) tarafından
geliştirilen Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form (CABS-9), 4 aralıklı (1 = Kesinlikle
Katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3= Katılıyorum, 4 = Kesinlikle Katılıyorum) tek faktörün altında
Likert tipi ölçek ile değerlendirilen 9 maddeden oluşmakta ve zorbalık mağduru olan çocukları
belirlemeyi amaçlamaktadır. Ölçeğin puanları, her bir madde için belirlenmiş olan sayısal puanlar
toplanarak hesaplanmaktadır. Alınan yüksek puan, yüksek düzeyde zorbalığa maruz kalındığını
belirtmektedir. “Çocuklar farklı olduğum için beni dışlar ya da görmezden gelir.” ifadesi ölçeğin örnek
bir maddesini oluşturmaktadır. Ölçeğin orijinal halinin (CABS) (Vessey et al., 2018) geliştirilme
aşamasında gençlerin zorbalığa uğrama deneyimlerini değerlendirmek için ilk olarak 22 maddelik bir
ölçek oluşturulmuştur. Burada yer alan 20 madde hesaplamaya dahil iken bir madde zorbalığa maruz
kalma sıklığını ölçmekte ve bir madde ise cevaplayıcının zorba ile arasındaki güç farkı algısına ilişkin
değerlendirmesini ölçmektedir. Daha sonrasında yine aynı araştırma grubu (Strout et al., 2019),
kalabalık uygulama ortamlarımda kullanışlı bir işlev görmesi adına bu ölçeği 9 maddeden oluşan daha
kısa bir format haline getirmiştir. Ölçeği orijinal versiyonu yaşları 10-18 yaşları arasında değişen 352
çocuk ve ergen üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması asıl
halinde olduğu gibi 10-18 yaş arasındaki kişilerden elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, ölçeği
tek boyuttan oluştuğu ve ölçek maddelerinin faktör yüklerinin .54 ile .76 arasında değişmekte olduğu
bilinmektedir. Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9’un Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .88 olarak
bulunmuştur.
Ölçek standart çeviri-tekrar çeviri yöntemi ile uzmanlar tarafından Türkçeye çevrilmiş ve 4 aralıklı (1 =
Hiç Katılmıyorum ve 4 = Tamamen Katılıyorum) Likert tipi değerlendirme ile kullanılmıştır (Bkz. Ek1).
Çok Boyutlu Zorbalık Mağduriyeti Ölçeği. Harbin ve arkadaşlarının (2018) Çok Boyutlu Zorbalık
Mağduriyeti Ölçeği 11-19 yaş aralığındaki toplam 623 çocuk ve ergenin zorbalık mağduriyetini
değerlendiren 24 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan maddeler 4 aralıklı (0 = Asla, 1 = Bazen, 2
= Sık Sık, 3 = Çok Sık) Likert tipi derecelendirme üzerinden değerlendirilir. Ölçeğin 3 alt boyutu
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bulunmaktadır. Bu alt boyutlar; “Doğrudan Mağduriyet”, “Dolaylı Mağduriyet” ve “Değerlendirilen
Mağduriyet” olarak yer almaktadır. “Bana kötü lakap takarlar.” ifadesi ölçeğin doğrudan mağduriyet alt
boyutuna dahil olan örnek bir maddesini oluşturmaktadır.
Ölçeğin Türkçe uyarlaması İme, Erden-Çınar, Keskinoğlu ve Kütük (2020) tarafından yapılmıştır.
Yapılmış olan doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ölçekte doğrudan mağduriyet, dolaylı
mağduriyet ve değerlendirilen mağduriyeti temsil eden 3 temel boyutun olduğu bulunmuştur. Doğrudan
mağduriyet boyutu 11 maddeden oluşurken dolaylı mağduriyet boyutu 6 madde ve değerlendirilen
mağduriyet boyutu 7 maddeden oluşmaktadır. Ölçek mevcut çalışmada 11-18 yaş aralığındaki 723
çocuk ve ergen tarafından değerlendirilmiştir. Cronbach alfa katsayısı ölçeğin geneli için .84 iken
doğrudan mağduriyet, dolaylı mağduriyet ve değerlendirilen mağduriyet alt boyutları için .92, .88 ve
.88 olarak saptanmıştır. Ölçeğin uyum değerleri
/df = 2.90, CFI = .91, TLI = .90, SRMR = .04,
RMSEA = .07 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test korelasyon katsayısı ise ölçeğin tümü için .88 olarak
saptanırken her bir alt boyut için sırasıyla .87, .85 ve .82 olarak bulunmuştur.
İşlem Yolu
Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formu’nun uyarlama çalışması için öncelikle ölçeği geliştiren
kişilerle iletişime geçilmiştir. Araştırmacıların kendisinden yapılan uyarlama çalışmasını yürütebilmek
adına gerekli olan izinler alınmıştır. Sonrasında özgün hali İngilizce olan bu ölçek, iyi düzeyde İngilizce
ve Türkçe bilen altı bağımsız uzman tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonrasında psikolojik
danışmanlık ve rehberlik alanında uzman 3 kişi tarafından elde edilen çevirilerde yer alan her bir
maddenin en iyi ifade edildiği düşünülen maddeler seçilmiş ve bir Türkçe form oluşturulmuştur. Bu
Türkçe form iki uzman tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiş ve özgün formda yer alan maddelerle
karşılaştırması yapılarak aralarındaki tutarlılık incelenmiştir. Oluşan yeni formun anlam ve dilbilgisi
açısından orijinal formdan farklı olmadığı bulunmuştur. Son olarak ise elde edilen Türkçe form bir dil
bilgisi uzmanı tarafından tekrar gözden geçirilmiş ve ölçeğe son hali verilmiştir.
Kişilerden çalışmaya gönüllü olarak katıldıklarına dair onay alındıktan sonra dil açısından
anlaşılabilirliğin saptanması amacıyla ölçeğin son hali pilot çalışma çerçevesinde toplam 30 kişiye
uygulanmıştır. Pilot çalışma sonrasında anlaşılabilirliğin yeterli olduğu saptanmış ve ardından ölçeğin
veri toplama aşamasına geçilmiştir. Ölçeğin son hali çevrimiçi formlar oluşturularak internet aracılığıyla
uygulanmıştır. Yapı geçerliğinin test edilmesi amacıyla bu gruptan elde edilen verilere Doğrulayıcı
Faktör Analizi (DFA) uygulanmış ve güvenirlik için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı kullanılmıştır.
Araştırmadaki verilerin analiz edilmesi için SPSS 26 ve AMOS 24 kullanılmıştır.

BULGULAR
Doğrulayıcı Faktör Analizi Uygulaması
ÇEZÖ-9 Kısa Formun yapı geçerliğini daha ayrıntılı incelemek amacıyla AMOS 24 programı
kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen verilere uygulanan DFA sonucunda uyum
indeksi değerleri χ²/df=3.947, p<.001, RMSEA=.083, SRMR=.044, CFI=.943, TLI=.923 ve GFI=.939
olarak bulunmuştur (Bkz. Tablo.1).
Elde edilmiş olan DFA sonucu, öncelikle ki kare değerinin serbestlik derecesine bölünmesiyle
hesaplanmıştır. Ki kare değerinin serbestlik derecesine oranı 5’ten küçük olması gerektiği belirtilmiştir
(Kline, 2005). Bu çalışmada elde edilen oran 3,97 olarak bulunmuştur. Tabachnick ve Fidel (2001),
uyum iyiliği indekslerinde TLI, GFI ve CFI için .90 ve üzerindeki uyum değerlerinin kabul edilebilir
olduğunu ve RMSEA ve SRMR için ise .08 ve daha düşük olması gerektiğini belirtmiştir. Belirtilen
kriterler çerçevesinde modelin iyi uyum gösterdiği görülmüştür.
Tablo 1. Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formunun Uyum İyiliği İndekslerine İlişkin Değerleri
Model

χ²/df

RMSEA

SRMR

CFI

TLI

GFI

Türkçe Form

3.97

.08

.04

.94

.92

.93
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Not: The chi-square goodness (χ²/df), root mean square error of approximation (RMSEA), standartdized
root mean squared residual (SRMR), comparative fit index (CFI), Tucker-Lewis Fit Index (TLI) ve
Goodness of Fit Index (GFI).

Şekil 1. Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formuna İlişkin Ölçüm Modeli ve Faktör Yükleri
Şekil 1’de görüldüğü üzere ölçeğin yapı geçerliğinin test edildiği bu uygulama sonrasında 9 maddeli
ölçeğin tek boyutlu bir yapısı olduğu doğrulanmış ve uygulanan doğrulayıcı faktör analizi sonrasında
madde faktör yük değerlerinin (λ) .54 ile .76 arasında olduğu belirlenmiştir.
Çok Boyutlu Zorbalık Mağduriyeti Ölçeğinin Yordayıcı Geçerlik Analizleri
ÇEZÖ-9 Kısa Formun yordayıcılık geçerliliğini incelemek için 51 kişilik grup ile Çocuk-Ergen Zorbalık
Ölçeği-9 Kısa Form ve Çok Boyutlu Zorbalık Mağduriyeti Ölçeği arasındaki ilişki düzeyleri Pearson
korelasyon testi ile incelenmiştir. ÇEZÖ-9 Kısa Form ve ÇBZMÖ arasında p <.01 önem düzeyinde r =
.721 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (Bkz. Tablo 2).
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Tablo 2. Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği ile Çok Boyutlu Zorbalık Mağduriyeti Ölçeği Arasındaki
İlişkilere Yönelik Korelasyon Katsayıları
Değişkenler

1

2

1.

ÇEZÖ-9 Kısa Form

1

.72**

2.

ÇBZMÖ

.72**

1

Ortalama (X̄)

18,88

11,94

Standart Sapma (SS)

6,80

13,25

**p<0.01
Tablo 2’de görüldüğü üzere Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formunun toplam puanı ile Çok
Boyutlu Zorbalık Mağduriyeti Ölçeği’nin toplam puanı arasında anlamlı düzeyde .72 pozitif bir ilişki
bulunmuştur.
Güvenirlik
Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formun güvenirlik çalışması ölçeğin tümü için Cronbach alfa
katsayısı kullanılarak incelenmiştir. Ölçeği tümü için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise .88 olarak
hesaplanmıştır. Cronbach alfa değerinin 0,70 ve üstünde olması bir ölçme aracının güvenirliği için
yeterli olduğu belirtilmiştir (Büyüköztürk, 2010). Bu nedenle Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa
Formunun güvenilir bir ölçme aracı olduğu kabul edilmiştir.
Madde Analizi
Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formun madde analizleri, madde toplam korelasyonlarına ve alt
%27 grup-üst %27 grup madde ayırt edicilik indeks değerlerine bakılarak incelenmiştir. Testte yer alan
herhangi bir maddeden alınan puan ile test sonucunda elde edilen toplam puan arasındaki ilişkinin
incelenmesi ve maddenin toplam elde edilen puan ile aynı doğrultuda hareket edip etmediğini
saptanması amacıyla madde toplam korelasyonları analizi yapılmaktadır. Bir maddenin madde toplam
korelasyonu yapılan analizde yüksek olarak bulunursa o maddenin toplam ile aynı doğrultuda hareket
ettiği sonucuna varılabilmektedir. Böylece testin iç tutarlılığının yüksek olduğu söylenebilmektedir.
Madde toplam korelasyonuna ilişkin olarak .30 ve üzerinde olan maddelerin kabul edilebilir olduğu
belirtilmiştir (Büyüköztürk, 2010). Çocuk-Ergen Zorbalığı Ölçeği-9 Kısa Formunun madde toplam
korelasyonları .50 ile .71 arasında değişmektedir. Bu bilgi doğrultusunda ölçeğin tüm maddelerinin
toplam ile aynı yönde hareket ettiği söylenebilir. Aynı zamanda ölçekte yer alan her madde için alt %27
grup-üst %27 grup madde ayırt edicilik indeks değerleri incelenmiştir. Buna bağlı olarak t değerlerine
bakıldığında tüm değerlerin anlamlı olduğu ve -13.31 ile -22.59 arasında değiştiği gözlemlenmiştir
(Tablo 3).
Tablo 3. Madde Analizi Değerleri
Madde
Numarası

Düzeltilmiş
Madde
Toplam Korelasyon

Madde 1

.50

Madde 2
Madde 3

Standart Sapma

Alt – Üst %27 Madde
Ayırt Edicilik İndeksi
(t)

2,01

.98

-13.31**

.53

2,33

.97

-14.44**

.66

2,09

.94

-19.89**
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Madde
Numarası

Düzeltilmiş
Madde
Toplam Korelasyon

Madde 4

.68

Madde 5

– Ortalama

Standart Sapma

Alt – Üst %27 Madde
Ayırt Edicilik İndeksi
(t)

2,08

1,01

-22.59**

.65

2,46

1,04

-19.27**

Madde 6

.67

2,20

1,01

-19.03**

Madde 7

.66

2,03

.91

-18.97**

Madde 8

.71

2,07

.98

-21.46**

Madde 9

.59

2,43

1,02

-15.46**

**p<0.01
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Bu çalışmanın amacı, Vessey ve arkadaşları tarafından 2019 senesinde geliştirilmiş olan Çocuk-Ergen
Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formun Türkçe uyarlamasını ve bu ölçeğin psikometrik özelliklerini
araştırmaktır. Zorbalık mağduriyetini ölçmeyi amaçlayan bu ölçeğin toplam 9 madde ile tek bir alt
boyuttan oluşan yapısı yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda doğrulanmıştır. Ölçeğin uyarlama
çalışmasında elde edilen analiz sonuçlarına bakıldığında ise ölçeğin kabul edilebilir uyum indeks
değerlerine sahip olduğu söylenebilmektedir.
Ölçeğin güvenirlik çalışmasında elde edilen Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, ölçeğin toplam puanı
için .88 olarak hesaplanmıştır. Bu bulgular ışığında ölçeğin toplam puanı için elde edilen bu değerin
kabul edilebilir aralıklar içinde olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2010).
Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formunun benzer ölçek geçerliğini belirlemek için Çok Boyutlu
Zorbalık Mağduriyeti Ölçeği kullanılmıştır. Toplam puanlar arasındaki ilişkiye bakıldığında ise
aralarında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formunun
daha sonrasında yapılacak bilimsel çalışmalarda 9 maddelik kısa yapısı ile işlevsel bir ölçme aracı
olması nedeniyle özellikle okul ortamlarında çocuk ve ergenler için zorbalık durumunun
belirlenmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olacağı söylenebilir.
Sonuç olarak Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Formunun Türk katılımcılarla gerçekleştirilen
geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda elde edilen veriler, ölçeğin kabul edilebilecek aralıklarda
geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu ölçeğin, daha fazla sayıda katılımcının yer
aldığı daha geniş örneklem grupları ile geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılabilir. Yapılacak olan
çalışmalarda daha fazla sayıda ortaokul öğrencisine yer verilerek örneklem geliştirilebilir. Bu çalışma,
zorbalığın tanımı ve kişiler üzerinde bıraktığı etkinin aydınlatılmasıyla eğitimciler için risk faktörlerinin
tespiti ve etkili bir yol izlemek adına alınabilecek değerli bir önlem işlevi görecektir. Bununla beraber,
zorbalık üzerinde sosyal duygusal becerilerin etkisini araştıran bir çalışmaya göre öğrencilerin
zorbalıkla mücadele ederken sosyal duygusal becerilerinin gelişmiş olması zorbalığın olası etkilerinden
çocukları koruyabilmektedir (Oliveira et al., 2018). Bu nedenle, zorbalığı önleme çalışmalarında,
zorbalığın tespiti için böylesine bir ölçeğin işe koşulması ve devamında sosyal duygusal becerileri
geliştirmeye aracı olan unsurların kullanılması ile etkili bir programın elde edilmesi sağlanabilir.
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EK-1
ÇEZÖ-9 Kısa Form – Çocuk-Ergen Zorbalık Ölçeği-9 Kısa Form
Açıklama: Lütfen aşağıda bulunan soruları dürüstçe cevaplayınız. Cevaplamak istemediğiniz soruları boş bırakabilirsiniz. Yanıtlarınız size özeldir ve kimse ile
paylaşılmayacaktır. Adınızı veya başka bir kişisel bilginizi yazmanıza gerek yoktur.
Bunlar okulda ve diğer aktivitelerde çocukların başına
gelebilecek bazı durumlardır. Lütfen size en yakın gelen
seçeneği daire içine alınız.
1.
Çocuklar internette hakkımda kötü, kırıcı mesajlar,
yorumlar veya fotoğraflar paylaşır.
2.
Zorbalık konusunda o kadar çok endişelenirim ki
okulda dikkatimi toparlayamam.
3.
Çocuklar farklı olduğum içim beni dışlar ya da
görmezden gelir.
4.
Başka bir öğrenci tarafından kötü veya kırıcı bir şekilde
tehdit edildim.
5.
Başka bir öğrenci tarafından bilerek incitildim.
6.
Okulumdaki çocuklar diğerlerini bana karşı kışkırtmaya
çalışır.
7.
Okulumdaki çocuklar beni bilerek görmezden gelir.
8.
Okulumdaki çocuklar benimle rahatsız edecek şekilde
alay edip dalga geçer.
9.
Okulumdaki çocuklar arkamdan konuşur, sırlarımı
paylaşır ya da hakkımda dedikodu yayar.
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ABSTRACT
In this study, firstly, the design, synthesis and characterization of a new boronic acid-containing polymer
(1) by condensation reaction of mPEG-NH2 and 4-FPBA under suitable conditions was reported. In the
latter case, the catechol-based new boron containing polymers (2 and 3) which have novel the threecoordinate boron polymers were designed and synthesized by the condensation of catechol derivate and
1.0 mol equivalent of the corresponding boronic acid-based polymer (1) at room temperature in dry
toluene/THF solvent inside respectively. In the light of this information, as shown boronic acidcontaining polymer (1) and catechol-based new boron-containing polymers (2 and 3) has been
successfully synthesized and NMR (1H, 13C and 11B), FT-IR and LC-MS/MS has been characterized by
various spectroscopic techniques, including spectroscopy. However, for the boronic acid-containing
polymer (1) and catechol-based new boron-containing polymers (2 and 3) targeted in this study,
although single crystal structures were not obtained in various solvents and under suitable conditions,
other spectroscopic results showed that the targeted molecules were consistent with the proposed
structures. On the other hand, boron-containing polymers have recently paved the way not only in
academia but also in boron polymer chemistry due to their unique properties, different chemical
structures, spectroscopic properties and rich history in other fields of science.
Keywords: Catechol, Boronate ester, Boron polymers, Synthesis, Spectroscopy
INTRODUCTION
Boronic acids, one of the important compounds of boron chemistry, have been in the literature for many
years, although they constitute an important part of synthetic intermediates due to their chemical stability
and lewis acid properties (Frankland, 1860). Boronic acids contain trivalent boron atoms by the
attachment of two hydroxyl groups to an alkyl or aryl substituent (Hall, 2011). Structurally, tricoordinated boron compounds have an empty p-orbital, are inherently electron deficient, and are
therefore a strong electron pair acceptor. These compounds have rich and versatile reactivity models
with unique and attractive properties and have recent years received increasing attention in organic,
materials, polymers, catalysis and pharmaceutical chemistry (Kilic, 2022; Kilic, 2021). Therefore, boron
compounds have a tremendous effect, especially in the synthesis of new organic compounds. Recently,
studies involving the interactions between boronic acid-containing polymers and diol-containing
compounds have attracted more and more attention (Sek, 2021). Boronic acid-containing polymers have
proven to have several potential applications due to their unique reactivity and stimulus-sensitive
behavior (Tanaka, 2021). However, boron-containing polymers are advantageous due to cyclic rigidity
and improved solubility (Cheng, 2011). In the light of this information, we report the synthesis and
spectroscopic studies of boron-containing polymer (1) and catechol-based boron-containing polymers
(2 and 3). For this purpose, the boron-containing polymer (1) and catechol-based boron-containing
polymers (2 and 3) successfully were prepared and characterized by various spectroscopic techniques
including NMR (1H, 13C, and 11B), FT-IR, and LC-MS/MS spectrometer.
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MATERIALS AND METHODS
All organic solvents and starting materials used for the synthesis of the boronic acid-containing polymer
(1) and their corresponding catechol-based new boron containing polymers (2 and 3) were commercially
available, and used without any additional purification and any additional chemical process. FT-IR
spectra were obtained in the range of 4000-400 cm-1 using the ATR accessory using a Perkin-Elmer
Two UATR-FT spectrophotometer. 1H, 13C, and 11B NMR spectra were recorded on an Agilent
Technologies (1H: 400 MHz, 13C: 100 MHz and 11B: 192.5 MHz) in CDCl3 using TMS as internal
standard. The mass spectra (LC-MS/MS) were obtained through using an Agilent LC-MS/MS
spectrometer by ESI technique.
Synthesis of boron containing polymer (1)
35 mL of ethanol was added into a 50 mL mL round-bottom flask. Then 2.0 g, 2.66 mmol mPEG-NH2
was added to the balloon by stirring slowly. Afterwards, 0.4 g, 2.66 mmol 4-FPBA was added to the
mixed solution by calculating 1:1 mmol. After the solution was stirred for 1 hour at room conditions, 12 drops of acetic acid were added to this mixture as a catalyst. The mixture was refluxed for 18 hours.
After the boiling process of these reactions was finished, the solvents in the two mixtures were
evaporated, the resulting substance was washed with n-hexane and left to crystallize.
Synthesis of catechol-based new boron containing polymers (2 and 3)
40 mL of dry toluene/tetrahydrofuran was placed in a 100 ml round-bottom flask and the Dean-Stark
system was installed to remove the H2O formed during the reaction. Then, 0.4 g, 0.45 mmol of boron
containing polymer was first added to this system, which was continuously mixed with a magnetic
mixer. After mixing a certain period of time, the reaction of catechol-based boron-containing polymer
(2), 0.06 g, 0.45 mmol 4-methyl-1,2-benzenediol and catechol-based boron-containing polymer (3) for
0.09 g, 0.45 mmol 3,5-diisopropylbenzene-1,2-diol was added slowly to the reaction media. These
reactions were stirred at room conditions for a certain time and then boiled in the Dean-Stark system for
18 hours. After the boiling process of these reactions was finished, the solvents in the two mixtures were
evaporated, the resulting substance was washed with n-hexane and left to crystallize.

Scheme 1. Synthesis route of proposed catechol-based new boron containing polymers (2 and 3)

FULL TEXTS BOOK

418

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Figure 1. FT-IR spectrum of boron containing polymer (1)

Figure 2. 1H-NMR spectrum of catechol-based new boron containing polymer (2)
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Figure 3. 13C-NMR spectrum of catechol-based new boron containing polymer (2)

Figure 4. 11B-NMR spectrum of catechol-based new boron containing polymer (3)
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Figure 5. LC-MS/MS spectrum of catechol-based new boron containing polymer (3)
RESULTS and DISCUSSION
In the first step, the boron-containing polymer (1) was synthesized by refluxing mPEG-NH2
corresponding to 4-FPBA in ethanol for 18 hours. Then, the boron-containing polymer (1) was converted
into catechol-based boron polymers (2 and 3) by reacting with 4-methyl-1,2-benzenediol and 3,5diisopropylbenzene-1,2-diol, respectively, in toluene/THF (see Scheme 1). All boron polymers (1-3),
NMR (1H, 13C and 11B), FT-IR, LC-MS/MS spectroscopy techniques were characterized (Figure 1-5).
Attempts at growing crystals of the boron-containing polymer (1) and catechol-based boron polymers
(2 and 3) suitable for single-crystal XRD were not successful. But, the obtained spectroscopic results of
the boron-containing polymer (1) and the corresponding catechol-based boron polymers (2 and 3) are
consistent with the proposed structure. The infrared data of all boron polymers (1-3) show very similar
stretching vibrations probably due to similar chemical environment of the boron center, as expected.
The characteristic band indicating that the boronic acid-based polymer (1) was formed in the infrared
spectrum can be attributed to the imine υ(C=N) stretching band, which appeared at 1664 cm-1 (Kilic,
2021). However, the typical hydroxyl group band of the 4-FPBA backbone is in the range of 3591-3107
cm-1, which is evidence showing that the boron-containing polymer is formed (see Figure 1). The
spectral results of boron-containing polymer (1) and catechol-based boron-containing polymers (2 and
3) in CDCl3 using TMS as standard in nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H, 13C and 11B NMR)
were in agreement with the proposed structure. The difference between the boron-containing polymers
(2 and 3) based on catechol and the boron-containing polymer (1) 1H NMR spectrum is revealed as new
chemical shift values with the disappearance of OH signals and the binding of the catechol group. In
addition, when the 13C NMR spectra of boron-containing polymers (1) and catechol-based boroncontaining polymers (2 and 3) were examined, it was seen that the results obtained were consistent with
1
H NMR studies. In this study, new characteristic carbon resonances emerged, which confirmed the
binding of the catechol group to boron and the formation of catechol-based boron-containing polymers
(2 and 3). In the 13C NMR spectra of the catechol-based boron-containing polymers (2), all aromatic
carbon resonances and aliphatic carbon resonances of the catechol group and the boron-containing
polymer (1) were observed in the range of 143.19-111.34 and 71.51-21.34 ppm, respectively (see Figure
3). However, analysis of 11B NMR results was also performed to demonstrate the formation of the
proposed catechol-based boron-containing polymers (2 and 3). In the 11B NMR spectrum of the catecholbased boron-containing polymers (2 and 3), CDCl3 showed broad single signals at 29.72 and 28.60 ppm,
respectively (Kilic, 2022; Kilic, 2022). The formation of the catechol-based boron-containing polymers
(2 and 3) and boron containing polymer (1) synthesized in this study was confirmed by molecular ion
peak and LC-MS/MS results since the boron atom has two isotopes.
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CONCLUSION
In this study, the new boron containing polymer (1) and catechol-based new boron containing polymers
(2 and 3) were successfully synthesized and characterized by means of NMR spectroscopy (1H, 13C, and
11
B), FT-IR, LC-MS/MS. Following a full characterization, the study of spectroscopic properties of all
polymers were done in detail. When comparing other applications, it is thought that low-cost, easilysynthesizable and modifiable boron containing polymers will have potential practical applications in
science and other field when detailed research and applications are made in the future.
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ÖZET
Ülkelerin lojistik alanındaki performanslarını belirleyebilmeleri, kendi performanslarını diğer ülkelerle
kıyaslayabilmeleri ve gelişime açık yönlerini tespit edebilmeleri amacıyla kullanılan uluslararası
ölçütlerden biri Lojistik Performans Endekstir. Dünya bankası tarafından iki yılda bir yayınlanan bu
endeks, gümrük, altyapı, uluslararası gönderiler, lojistiğin kalitesi, izleme ve takip ile zamanında teslim
olmak üzere altı adet alt göstergeden oluşmaktadır. Endeksin hesaplanmasında her bir alt göstergeye
eşit ağırlık atanmaktadır. Bu çalışmada, lojistik performans endeksinin alt göstergelerinin farklı önem
ağırlıklarına sahip olabileceği düşüncesiyle, alt göstergeler arası korelasyona dayalı bir ağırlıklandırma
yöntemi olan CRITIC yöntemi kullanılarak lojistik performans endeksinin altı alt göstergesi yeniden
ağırlıklandırılmıştır. Yeni ağırlıklar kullanılarak, TOPSIS yöntemi ile ülkeler yeniden puanlandırılmış
ve sıralanmıştır. Daha önce eşit ağırlığa (%16,6) sahip olan göstergelerden gümrük göstergesinin ağırlığı
yeniden ağırlıklandırma sonunda değişmemiştir. Uluslararası gönderiler (%22,2) ile en yüksek ağırlığa
sahip gösterge olurken onu zamanında teslim (%18,5) izlemektedir. Yeniden ağırlıklandırma sonucunda
altyapı (%14,5), lojistiğin kalitesi (%13,4) ile izleme ve takip (%15) göstergelerinin ağırlığı azalmıştır.
CRITIC ile elde edilen ağırlıklar TOPSIS yöntemine girdi oluşturmuş ve ülkeler TOPSIS yöntemi ile
yeniden sıralanmıştır. Dünya Bankası’nın orijinal sıralaması ile CRITIC tabanlı TOPSIS yöntemi ile
yapılan sıralama arasında hesaplanan spearman korelasyonu 0,999145 bulunmuştur (p<0.01). Bu sonuç,
önerilen yeni yöntem sonucunda oluşan sıralamaların Dünya Bankası sıralaması ile tutarlı olduğunu
göstermektedir. Diğer taraftan önerilen yöntemin, göstergelerin ağırlıklandırılmasında ve ülkelerin
sıralanmasında göstergeler arası korelasyonu hesaba katması bakımından daha avantajlı olduğu
söylenebilir. Özellikle uluslararası gönderiler ve zamanında teslim göstergelerinde daha iyi performansa
sahip olan ülkeler yeni sıralamada daha üst sıralarda yer almıştır. Yeni sıralama ile birlikte 38 ülkenin
sıralaması değişmezken, 61 ülkenin sıralaması düşmüş ve 61 ülkenin de sıralaması yükselmiştir.
Sıralaması en çok düşen ülkeler 7 sıra birden gerileyen Özbekistan, Belarus ve Çad olurken, sıralaması
en çok yükselen ülke ise 16 sıra birden yükselen Zambiya olmuştur. Yeni sıralamanın daha çok az
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeleri etkilediği, gelişmiş ülkelerin sıralamalarındaki değişkenliğin ise
daha az olduğu söylenebilir. Göstergelerin farklı yöntemler ile ağırlıklandırılması sonucunda, önemi
artan gösterge(ler) bakımından iyi olan ülkeler üst sıralara çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler hemen hemen
her bir alt göstergede iyi performans sergiledikleri için sıralamaları az gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkelere göre yeni ağırlıklandırmalardan daha az etkilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: CRITIC, TOPSIS, Lojistik Performans Endeks.
ABSTRACT
One of the international criteria used for countries to determine their performance in the field of logistics,
to compare their own performance with other countries and to identify their areas of improvement is the
Logistics Performance Index. This index, published biennially by the World Bank, consists of six subindicators: customs, infrastructure, international shipments, logistics competence, tracking and tracking,
and timeliness. Equal weight is assigned to each sub-indicator in the calculation of the index. In this
study, six sub-indicators of the logistics performance index were re-weighted using the CRITIC method,
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which is a weighting method based on correlation between sub-indicators, with the thought that the subindicators of the logistics performance index may have different importance weights. Using the new
weights, countries were re-scored and ranked with the TOPSIS method. The weight of the customs
indicator unchanged at the end of the reweighting. International shipments are the indicator with the
highest weight (22.2%), followed by timeliness (18.5%). As a result of the reweighting, the weight of
infrastructure (14.5%), logistics competence (13.4%), and tracking and tracking (15%) indicators
decreased. The weights obtained with CRITIC formed the input to the TOPSIS method and the countries
were reordered with the TOPSIS method. The Spearman correlation calculated between the original
ranking of the World Bank and the ranking made by the CRITIC-based TOPSIS method was found to
be 0.999145 (p<0.01). This result shows that the rankings resulting from the proposed new method are
consistent with the World Bank rankings. On the other hand, it can be said that the proposed method is
more advantageous in terms of taking into account the correlation between indicators in weighting the
indicators and ranking the countries. With the new ranking, the ranking of 38 countries did not change,
while the ranking of 61 countries decreased and the ranking of 61 countries increased. While Uzbekistan,
Belarus, and Chad were the countries that dropped the most in the ranking, which dropped 7 places at
once, Zambia was the country with the highest rising, which rose 16 places. It can be said that the new
ranking affects less developed or developing countries, while the variability in the rankings of developed
countries is less. As a result of the weighting of the indicators with different methods, the countries that
are good in terms of the indicator(s) whose importance is increasing rise to the top. As developed
countries perform well in almost every sub-indicator, their rankings are less affected by the new
weightings than less developed or developing countries.
Keywords: CRITIC, TOPSIS, Lojistik Performance Index.
GİRİŞ
Ticaret anlayışının küreselleşme ile birlikte değişmesiyle gidererek daha rekabet odaklı bir duruma
gelen lojistik sektörü, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır (Eygü & Kılınç, 2020). Üretici
ve tüketici arasındaki sirkülasyonun yönetiminde daha rekabetçi davranabilen ülkeler, küresel ticarette
daha yüksek karlara ulaşmaktadır (Cansız & Ünsalan, 2020). Bu nedenle ülkeler açısından, lojistik
performanslarını ölçmek, kendi performanslarını diğer ülkeler ile kıyaslayabilmeleri ve lojistik
alanındaki iyileştirme fırsatlarını belirleyebilmeleri bakımından önemlidir.
Dünya bankası lojistik performansın ölçülmesinin öneminden hareketle, ülkeler için lojistik performans
endeksi (LPI) oluşturmuştur. Bu endeks eşit ağırlıklandırılan gümrük, altyapı, uluslararası gönderiler,
lojistiğin kalitesi, gönderilerin izlenme ve takibi, gönderilen ürünlerin zamanında teslimi olmak üzere
altı adet alt göstergeden oluşmaktadır. Ülkeler iki yılda bir bu endekse göre sıralanmaktadır
(https://lpi.worldbank.org/international/global, 2021).
Literatürde LPI’ya ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar üç grupta toplanabilir. İlk grupta, LPI’nın
makroekonomik göstergeler ile ilişkisini araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar çoğunlukla,
LPI ile ülkelerin makroekonomik göstergelerinin ilişkili olduğunu göstermektedir. (Uca, Civelek, &
Çemberci, 2015) (Uca, Civelek, & Çemberci, 2019) (Başar & Bozma, 2017) (Bozma, Başar, & Aydın,
2017) (Wong & Tang, 2018) (Jhawar, Garg, & Khera, 2014).
İkinci grupta, LPI’nın farklı endeksler ile ilişkilendirildiği çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalarda,
ülkelerin lojistik performansları ile çevre, rekabet, inovasyon, finans, pazarlama gibi farklı alanlardaki
performanslarının ilişkili olduğu görülmektedir. (Buramoğlu, 2012) (Altintas, 2020) (Cengiz &
Çetinceli, 2020) (Akdoğan & Durak, 2017) (Green, Whitten, & Inman, 2008) (Yu & Hsiao, 2016).
Son grupta ise ülkelerin lojistik performans endeksine göre kümelendiği, sınıflandırıldığı ve etkinlik
ölçümü yapıldığı çalışmalar yer almaktadır (Sternad, Skrucany, & Jereb, 2018) (Markovits-Somogyi &
Bokor, 2014) (Martí, Martín, & Puertas, 2017).
Bu çalışmanın amacı ise LPI’nın hesaplanma yöntemine ilişkindir. Bir endeks oluşturulurken en önemli
problem endekste yer alan değişkenlerin (göstergelerin) önem ağırlıklarının ne olacağı sorunudur. LPI
hesaplanmasında her bir alt göstergeye eşit ağırlık (%16,6) atanmaktadır.
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Bu çalışmada, LPI’nın alt göstergelerinin farklı önem ağırlıklarına sahip olabileceği düşüncesiyle, alt
göstergeler arası korelasyona dayalı sübjektif bir ağırlıklandırma yöntemi olan CRITIC yöntemi
kullanılarak lojistik performans endeksinin altı alt göstergesi yeniden ağırlıklandırılmıştır. Yeni
ağırlıklar kullanılarak, TOPSIS yöntemi ile ülkeler yeniden puanlandırılmış ve sıralanmıştır.
Literatürde, kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak CRITIC yönteminin ve sıralama yöntemi olarak
TOPSIS yöntemlerinin kullanıldığı pek çok çalışma bulunmaktadır (Abdel-Basset & Mohamed, 2020)
(Babatunde & Ighravwe, 2019) (Kazan & Ozdemir, 2014) (Mohamadghasemi, Hadi‐Vencheh, & Lotfi,
2020) (Bhadra, Dhar, & Salam, 2022).
VERİ VE YÖNTEM
Veri Seti
Bu çalışmada Dünya Bankası’nın iki yılda bir yayınladığı lojistik performans endeksinin (LPI) 2018 yılı
verileri kullanılmıştır. Gümrük, altyapı, uluslararası gönderiler, lojistiğin kalitesi, izleme ve takip ile
zamanında gönderim olmak üzere altı adet alt göstergesi bulunan endekste, her bir alt gösterge 1 ile 5
arasında puanlanmaktadır (Martí, Martín, & Puertas, 2017). Bir ülkenin LPI skoru, altı göstergesinin
aritmetik ortalamasıdır (Jhawar, Garg, & Khera, 2014).
TOPSIS Yöntemi
TOPSIS yöntemi (Hwang & Yoon, 1981) tarafından önerilmiş olup uzlaşma çözümü kavramına
dayanarak seçenekler arasından en iyi alternatifin belirlenmesini amaçlamaktadır. Çok değişkenli
veriden ideal çözüm elde etmek için TOPSIS yöntemi için geliştirilen algoritmanın altı basamağı
aşağıdaki gibi gösterilmiştir.
Algoritma 1. TOPSİS yöntemi için geliştirilen algoritma ve basamakları
1.Adım

Karar Matrisi

2.Adım

Normalize Matris

𝐴 = [𝑎𝑖𝑗 ]

𝑚𝑥𝑛

2
𝑟𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 ⁄√∑𝑚
𝑖=1 𝑎𝑖𝑗

oluşan 𝑁 = [𝑟𝑖𝑗 ]
3.Adım

Ağırlıklandırılmış Normalize Matris

𝑚𝑥𝑛

elemanlarından
matrisidir.

∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑗 = 1 ve 𝑟𝑖𝑗 ∈ 𝑁 olacak şekilde
𝑣𝑖𝑗 = 𝑤𝑗 𝑟𝑖𝑗 elemanlarından oluşan 𝑉 =
[𝑣𝑖𝑗 ]
matrisdir.
𝑚𝑥𝑛

4.Adım

İdeal ve İdeal olmayan Çözümler

𝑆𝑖+ = √∑𝑛𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗+ )
√∑𝑛𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗− )

2

2

ideal

𝑆𝑖− =

negatif ideal ayrım

ölçüleri olarak ağırlıklandırılmış matrisin
elemanlarından hesaplanan değerlerdir.
5.Adım

0 ≤ 𝐶𝑖+ ≤ 1
olmak
üzere
𝐶𝑖+ =
−⁄ −
+
𝑆𝑖 (𝑆𝑖 + 𝑆𝑖 ) oranı ile optimum çözüm
belirlenir.

İdeal Çözüme Benzerlik ölçüsü

CRITIC Ağırlıklandırma Yöntemi
Kriterler arası Korelasyon Yoluyla Kriterlerin Önem Tespiti (Criteria Importance Through Intercriteria
Correlation-CRITIC) kullanılarak normalize matrislerin olasılık ağırlık katsayıları elde edilir
(Diakoulaki, Mavrotas, & Papayannakis, 1995). CRITIC yöntemi ile olasılık ağırlıklarının aşamaları
aşağıdaki gibi gösterilmiştir. erek 𝑁 = [𝑛𝑖𝑗 ]
Normalize matris elde edilir.
𝑚𝑥𝑛
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𝐴 = [𝑎𝑖𝑗 ]

1.
𝑎𝑖𝑗 −𝑎𝑗

𝑚𝑥𝑛

𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙−

+

𝑎𝑗 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 −𝑎𝑗 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙

−

karar matrisi fayda ve maliyet kriterlerine göre ayrı ayrı normalleştirilerek 𝑎̅𝑖𝑗 =

optimum kriterleri belirlenir.

Her bir kriter için 𝑟𝑖𝑗 ∈ 𝑁 olmak üzere standart sapma değerleri 𝜎𝑗 = √

2.

2

1
𝑘−1

∑𝑚
𝑖=1(𝑟𝑖𝑗 − 𝑟𝑗 )

şeklinde elde edilir.
𝑎𝑖𝑗

𝑛𝑥𝑛 simetrik matris için 𝑟𝑖𝑗 = ∑𝑚

3.

𝑖=1 𝑎𝑖𝑗

normal değerleri hesaplanır.

4.
Diğer kriterlere göre belirlenen karar matrisinin elemanları ile ilgili olarak 𝑗 kriteri tarafından
üretilen çatışma (zıtlık) ölçüsü ∑𝑚
𝑖=1(1 − 𝑟𝑖𝑗 ) elde edilir.
Her bir kritere göre Normalleştirilmiş matrisin her bir elemanı için bilgi miktarı

5.

𝑐𝑗 = 𝜎𝑗 ∑𝑚
𝑖=1(1 − 𝑟𝑖𝑗 ) elde edilir.
𝑐𝑗

Bilgi miktarı kullanılarak olasılık ağırlıkları 𝑤𝑗 = ∑𝑚

6.

𝑖=1 𝑐𝑗

elde edilir.

BULGULAR
Bu bölümde öncelikle LPI’nın 6 alt göstergesinin Critic yöntemi ile yeniden ağırlıklandırılması ve Critic
yönteminden elde edilen ağırlıklardan hareketle TOPSIS yöntemiyle ülkelerin yeniden sıralanması
adımları izlenmiştir.
CRITIC Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi
Tablo 1.’de çalışmada kullanılan orjinal veri matrisinden bir kesit verilmiştir. LPI’nin 6 alt göstergesi
için incelenen 160 ülkenin ilk 9 ülkesi ile son 4 ülkesi Tablo 1.’de görülmektedir.
Tablo 1. Orjinal Veri Matrisi
Ülkeler

Gümrük

Altyapı
4,37

Uluslararası
Gönderiler
3,86

Lojistiğin
Kalitesi
4,31

İzleme ve
Takip
4,24

Zamanında
Teslim
4,39

1

Germany

4,09

2

Sweden

3

Belgium

4,05

4,24

3,92

3,98

3,88

4,28

3,66

3,98

3,99

4,13

4,05

4,41

4

Austria

3,71

4,18

3,88

4,08

4,09

4,25

5

Japan

3,99

4,25

3,59

4,09

4,05

4,25

6

Netherlands

3,92

4,21

3,68

4,09

4,02

4,25

7

Singapore

3,89

4,06

3,58

4,1

4,08

4,32

8

Denmark

3,92

3,96

3,53

4,01

4,18

4,41

9

United Kingdom

3,77

4,03

3,67

4,05

4,11

4,33

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

157

Niger

1,77

2

2

2,1

2,22

2,33

158

Burundi

1,69

1,95

2,21

2,33

2,01

2,17

159

Angola

1,57

1,86

2,2

2

2

2,59

160

Afghanistan

1,73

1,81

2,1

1,92

1,7

2,38

Critic yönteminde orjinal veri matrisinden hareketle, normalleştirilmiş veri matrisi elde edilir. LPI’daki
tüm kriterler fayda yönlüdür. Başka bir deyişle, kriterlerin yüksek değerler alması ülkeler için olumlu
görülmektedir. Tablo 2.’de normalleştirilmiş veri matrisinden bir kesit görülmektedir.
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Tablo 2. Normalleştirilmiş Veri Matrisi
Ülkeler

Gümrük

Altyapı

Uluslararası
Gönderiler

Lojistiğin
Kalitesi

İzleme ve
Takip

Zamanında
Teslim

1

Germany

1

1

0,940

1

0,970

0,991

2

Sweden

0,984

0,954

0,968

0,864

0,835

0,945

3

Belgium

0,829

0,861

1

0,925

0,899

1

4

Austria

0,849

0,932

0,949

0,905

0,914

0,932

5

Japan

0,960

0,957

0,817

0,909

0,899

0,932

6

Netherlands

0,932

0,943

0,858

0,909

0,888

0,932

7

Singapore

0,921

0,889

0,812

0,913

0,910

0,962

8

Denmark

0,932

0,854

0,789

0,876

0,947

1

9

United Kingdom

0,873
⋮

0,879
⋮

0,853

0,893
⋮

0,921
⋮

0,966

⋮

⋮

⋮

157

Niger

0,079

0,156

0,091

0,090

0,216

0,122

158

Burundi

0,047

0,138

0,187

0,185

0,138

0,054

159

Angola

0

0,106

0,182

0,049

0,134

0,232

160

Afghanistan

0,063

0,088

0,136

0,016

0,022

0,143

Tablo 3.’de kriterler arasındaki korelasyon katsayılarını (𝑟𝑖𝑗 ) gösteren ilişki matrisi verilmiştir. LPI’daki
6 kriterin ikili korelasyonları incelendiğinde tüm kriterler arasında pozitif yönlü ve çok güçlü bir
ilişkinin varlığı görülmektedir.
Tablo 3. İlişkiVeri Matrisi
Kriterler

Gümrük

Altyapı
0,932

Uluslararası
Gönderiler
0,848

Lojistiğin
Kalitesi
0,929

İzleme ve
Takip
0,922

Zamanında
Teslim
0,888

Gümrük

1

Altyapı

0,932

1

0,871

0,955

0,925

0,912

Uluslararası
Gönderiler
Lojistiğin
Kalitesi
İzleme ve
Takip
Zamanında
Teslim

0,848

0,871

1

0,898

0,875

0,880

0,929

0,955

0,898

1

0,944

0,918

0,922

0,925

0,875

0,944

1

0,898

0,888

0,912

0,880

0,918

0,898

1

Critic yöntemi adımları gereği, ilişki matrisinin elde edilmesinin ardından (1-𝑟𝑖𝑗 ) matrisi elde edilmiş
ve ardından Tablo 4.’de görüldüğü gibi kriter ağırlıkları hesaplanmıştır.
Tablo 4. Kriterlere ilişkin wj (ağırlık) değerleri
Gümrük

Altyapı
0,145

Uluslararası
Gönderiler
0,222

Lojistiğin
Kalitesi
0,134

İzleme ve
Takip
0,150

Zamanında
Teslim
0,183

wj

0,166

wj (%)

%16,6

%14,5

%22,2

%13,4

%15

%18,3

Tablo 4.’de Critic yöntemi ile yeniden ağırlıklandırılan kriterler incelendiğinde, en yüksek ağırlığa sahip
kriterin ulusalararası gönderiler kriteri olduğu (%22,2) ve en düşük ağırlığa sahip kriterin lojistiğin
kalitesi kriteri olduğu (%13,4) görülmektedir. LPE’nin orjinal hesaplanmasında kriterler eşit
ağırlıklandırılmakta ve her bir kriter (%16,6) ağırlığa sahip olmaktadır. Bu durumda, gümrük kriterinin
yeni ağırlıklandırma yönteminde de ağırlığının değişmediği görülmüştür. Uluslararası gönderiler ve
zamanındalık göstergeleri, orjinal LPE’ye göre daha önemli hale gelmiş; Altyapı, lojistiğin kalitesi,
izleme ve takip göstergelerinin ise önem ağırlıkları azalmıştır.
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TOPSIS Yöntemi ile Ülkelerin Yeniden Puanlanması
Critic yöntemi ile elde edilen yeni ağırlıklardan hareketle ülkelerin yeni sıralamalarını belirlemek için
TOPSIS yönteminin adımları izlenmiştir. Tablo 5.’de normalleştirilmiş veri matrisi verilmiştir.
Tablo 5. Normalleştirilmiş Veri Matrisi
Ülkeler

Gümrük

Altyapı

Uluslararası
Gönderiler

Lojistiğin
Kalitesi

İzleme ve
Takip

Zamanında
Teslim

1

Germany

0,118

0,123

0,106

0,118

0,113

0,106

2

Sweden

0,117

0,120

0,108

0,109

0,103

0,103

3

Belgium

0,106

0,112

0,110

0,113

0,108

0,106

4

Austria

0,107

0,118

0,107

0,112

0,109

0,102

5

Japan

0,115

0,120

0,099

0,112

0,108

0,102

6

Netherlands

0,113

0,119

0,101

0,112

0,107

0,102

7

Singapore

0,112

0,114

0,098

0,113

0,109

0,104

8

Denmark

0,113

0,112

0,097

0,110

0,111

0,106

9

United Kingdom

0,109
⋮

0,114
⋮

0,101

0,111
⋮

0,110
⋮

0,104

⋮

⋮

⋮

157

Niger

0,051

0,056

0,055

0,058

0,059

0,056

158

Burundi

0,049

0,055

0,061

0,064

0,054

0,052

159

Angola

0,045

0,052

0,060

0,055

0,053

0,062

160

Afghanistan

0,050

0,051

0,058

0,053

0,045

0,057

Normalleştirilmiş veri matrisinin elemanlarının Critic yöntemiyle elde edilen ağırlıklar ile çarpılmasıyla
elde edilen ağırlıklandırılmış normalize veri matrisi Tablo 6.’da verilmiştir.
Tablo 6. Ağırlıklandırılmış Normalize Veri Matrisi
Ülkeler

Gümrük

Altyapı

Uluslararası
Gönderiler

Lojistiğin
Kalitesi

İzleme ve
Takip

Zamanında
Teslim

1

Germany

0,020

0,018

0,024

0,016

0,017

0,019

2

Sweden

0,019

0,017

0,024

0,015

0,015

0,019

3

Belgium

0,018

0,016

0,024

0,015

0,016

0,019

4

Austria

0,018

0,017

0,024

0,015

0,016

0,019

5

Japan

0,019

0,017

0,022

0,015

0,016

0,019

6

Netherlands

0,019

0,017

0,022

0,015

0,016

0,019

7

Singapore

0,019

0,017

0,022

0,015

0,016

0,019

8

Denmark

0,019

0,016

0,022

0,015

0,017

0,019

9

United Kingdom

0,018
⋮

0,017
⋮

0,022

0,015
⋮

0,016
⋮

0,019

⋮

⋮

⋮

157

Niger

0,008

0,008

0,012

0,008

0,009

0,010

158

Burundi

0,008

0,008

0,013

0,009

0,008

0,010

159

Angola

0,008

0,008

0,013

0,007

0,008

0,011

160

Afghanistan

0,008

0,007

0,013

0,007

0,007

0,011

Tablo 7.’de her bir değişkenin maksimum ve minimum değerlerinden oluşan ideal ve ideal olmayan
çözümler tablosu sunulmuştur. Tablo 8.’de ise ideal çözüme göreli yakınlıklar hesaplanmış ve buna göre
ülkeler yeniden puanlanmıştır.
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Tablo 7. İdeal ve İdeal olmayan Çözümler
V+ 0,019597 0,017915 0,024355 0,015834 0,017214 0,019458
V- 0,007523 0,006395 0,010987 0,006907 0,006535 0,009001
Tablo 8. İdeal çözüme göreli yakınlıklar ve ülkelerin yeniden puanlanması
Ülkeler
1
Germany
2
Sweden
3
Belgium
4
Austria
5
Japan
6
Netherlands
7
Singapore
8
Denmark
9
United Kingdom
⋮

S+

S-

P

0,00086
0,00232
0,00290
0,00253
0,00296
0,00269
0,00323
0,00359
0,00314
⋮

0,02704
0,02581
0,02544
0,02525
0,02507
0,02505
0,02468
0,02466
0,02463
⋮

0,96919
0,91757
0,89776
0,90876
0,89452
0,90291
0,88410
0,87288
0,88698
⋮

157
158
159
160

0,02420
0,02417
0,02435
0,02525

0,00365
0,00379
0,00395
0,00271

0,13093
0,13566
0,13961
0,09679

Niger
Burundi
Angola
Afghanistan

Tablo 9.’da, orijinal lojistik performans endeksi değerleri (LPI), Critic ve TOPSIS yöntemi sonucu elde
edilen yeni değerler (C+T), ülkelerin orijinal sıralamaları (LPI_R) ve yeni yöntem sonucu elde edilen
sıralamaları (C+T_R) verilmiştir.
Tablo 9. LPI puan ve sıralamaları ile C+T puan ve sıralamalarının karşılaştırılması
Ülkeler
1
Germany
2
Sweden
3
Belgium
4
Austria
5
Japan
6
Netherlands
7
Singapore
8
Denmark
9
United Kingdom
⋮

LPI

C+T

LPI_R C+T_R

4,2
4,05
4,04
4,03
4,03
4,02
4
3,99
3,99
⋮

0,969186
0,917575
0,897755
0,908762
0,894517
0,90291
0,884102
0,872876
0,886982
⋮

1
2
3
4
5
6
7
8
9
⋮

⋮

157
158
159
160

2,07
2,06
2,05
1,95

0,130934
0,135655
0,139614
0,096794

157
158
159
160

159
158
157
160

Niger
Burundi
Angola
Afghanistan

1
2
5
3
6
4
8
11
7

Tablo 10.’da orijinal LPI sıralamaları ile yeni yöntem ile elde edilen sıralamalar arasındaki ilişki
Spearman korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, önerilen yeni yöntem sonucunda
oluşan sıralamaların Dünya Bankası sıralaması ile tutarlı olduğunu göstermektedir.
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Tablo 10. LPI Sıralamaları ile C+T Sıralamaları Arasındaki İlişki
LPI_R
C+T_R
Spearman korelasyon katsayısı LPI_R 1
0,999145*
C+T_R 0,999145* 1
*Spearman korelasyon katsayısı α=0,01 için anlamlı.
SONUÇ
Lojistik performans endeksi, ülkelerin lojistik alanındaki performanslarını takip etmelerini sağlayan ve
ülkelere benchmarking imkanı sunan önemli uluslararası ölçütlerden biridir. Altı alt göstergeden oluşan
bu endeksin hesabında tüm alt göstergelere eşit ağırlık verilmesi, diğerlerinden daha önemli olabilecek
göstergelerin göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Bu çalışmada, lojistik performans göstergesinin alt
göstergelerinin önem ağırlıkları yeniden elde edilmiş ve lojistik performans endeksi belirlenen yeni
ağırlıklar kullanılarak her bir ülke için yeniden hesaplanmıştır. Alt göstergelerin ağırlıklandırılmasında
CRITIC yöntemi, ülkelerin yeniden puanlandırılması ve sıralanmasında ise TOPSIS yöntemi
kullanılmıştır. Yeniden ağırlıklandırma sonucunda, gösterge ağırlıkları en yüksekten en düşüğe;
Uluslararası gönderiler, zamanında teslim, gümrük, altyapı, lojistiğin kalitesi, izleme ve takip şeklinde
sıralanmıştır. Ülkeler yeni ağırlıklara göre sıralandığında 160 ülkeden 38’inin sıralaması değişmemiştir.
Diğer taraftan 61 ülkenin sıralaması yükselmiş, 61 ülkenin de sıralaması düşmüştür. Dünya Bankası’nın
orijinal sıralaması ile CRITIC tabanlı TOPSIS yöntemi ile yapılan sıralama arasında hesaplanan
spearman korelasyonu 0,999145 bulunmuştur (p<0.01). Bu sonuç, önerilen yeni yöntem sonucunda
oluşan sıralamaların Dünya Bankası sıralaması ile tutarlı olduğunu göstermektedir. Literatürde,
kriterlerin ağırlıklandırılması amacıyla çok sayıda farklı yöntem kullanıldığı bilinmektedir. Bu
çalışmada CRITIC yönteminin tercih edilmesinin nedeni, göstergeler arasındaki korelasyonu dikkate
alan objektif bir yöntem olmasıdır. Nitekim lojistik performans indeksinin alt göstergeleri arasında güçlü
ilişkiler bulunmaktadır.
Yeni sıralamanın daha çok az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeleri etkilediği, gelişmiş ülkelerin ise
sıralamalarında büyük farklılıklar olmadığı görülmüştür. Gelişmiş ülkeler, lojistik alt göstergelerinin
hemen hemen hepsinde yüksek puanlara sahip olduğu için göstergelerin önem ağırlıklarının değişmesi
bu ülkeleri etkilemektedir. Ağırlıkların değişmesiyle birlikte puanı daha çok değişen ülkelerin alt
göstergelerde aldıkları puanların değişkenliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, az gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerin lojistiğin alt göstergelerinde ilgili süreçlerini standartlaştırması
önerilmektedir.
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ABSTRACT
Boron minerals are widely used in chemistry, automotive, health, glass industry, energy, agriculture,
medicine, textile, electronics, and communication sectors. Boron is one of the rare elements with
biological functions in living things. Recent studies with boron are generally in the direction of
investigating the anticancer activity, antimicrobial effect, drug administration, and protein-biomolecular
interactions of newly synthesized molecules containing boron. Boronate esters are one of the boroncontaining compounds used in many application areas. Boronate esters have received much attention
for use in organic synthesis, due to their excellent ability to form C-C bonds via metal-catalyzed
crosslinking. In this work, a novel series low-cost, easily-synthesizable and modifiable a novel boronate
ester compounds were designed using the click approach to use different application areas in future. For
this purpose, initially, boronate ester (1) have been synthesized by the reactions of Pentaerythritol and
3-(Bromomethyl) phenylboronic acid in the Dean-Stark system at reflux conditions. After that, the
reaction of boronate ester (1) and NaN3 in DMF gave the boronate ester (2). In the final stage of the
study, the reaction of boronate ester (2) and propargyl alcohol in mild conditions gave the boronate ester
(3), respectively. The target boronate ester compounds (1-3) were characterized by using a combination
of NMR spectra, UV-Vis spectra, FT-IR spectra, mass spectrometry, elemental analysis measurement
and melting point measurements will be made to elucidate the structures of the synthesized compounds.
Keywords: Boronic acid, Boron containing compounds, Click chemistry, Synthesis, Spectroscopy.
INTRODUCTION
Boron is one of the most promising materials that can be synthesized from many inorganic substances
of this century, ranging from the aviation industry to the field of pharmaceutical applications. Boron has
many outstanding properties such as high mechanical rigidity, high thermal, chemical stability and very
low coefficient of friction, providing more opportunities to explore different applications in the Boron
material field as well. (Saint-Gobain 2020, Maity et al., 2020). Boron's different applications include,
but are not limited to, high temperature ceramics and insulators, cooling of electronic packages,
lubricants and adhesives (can work in vacuum and high temperatures), fillers for epoxy resins;
corrosion-resistant paints and coatings, fillers for cosmetics (eye and skin care as slip modifier), neutron
detectors for geothermal and nuclear reactors (Ryzhii et al., 2020), water treatment, drug delivery, and
neutron capture cancer therapy (BNCT) (Nedunchezhian et al., 2016) also plays an important role in the
fields. The therapeutic potential of boron-containing compounds in the true sense includes antibacterial,
antifungal, antimalarial, antimycobacterial, anticancer, anti-HIV activities, as well as bacterial antiinducer involved in nucleation detection. For example, Velcade, a boron-based proteasome inhibitor,
has been used successfully in the treatment of relapsing and resistant multiple myeloma (cancer of
plasma cells and mantle cell lymphoma). Also, boronate esters of carbohydrates were first reported
about fifty years ago and acted as protecting groups. (Kuivila et al. 1954, Sugihara et al., 1958). It has
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also been demonstrated that the cis 1,2- or 1,3-diol functionalities of carbohydrates form cyclic esters
with boronic acids, making them more lipophilic and also improving transport through liquid organic
membranes. (Reichvilser et al., 2010). Interestingly, boron-carbohydrate conjugates have found
applications in the prevention and treatment of various types of cancer (Scorei et al., 2010). When the
literature is scanned, there are many studies on boron complexes synthesized with new ligands. Studies
on click chemistry structures with boronate esters are very scarce. In this thesis, it is aimed to explain
the structures of new boronate esters by synthesizing new boronate esters in order to support the policies
related to increasing the importance of boron reserves in our country. When we look at the world boron
market, the market share of our country has increased to approximately 38% in recent years. We think
that this market share will gradually increase when the boron strategy in the country is considered.
Therefore, synthesizing new boron compounds and their derivatives, elucidating the structures of the
synthesized compounds and determining their application areas will provide important benefits in the
development of our chemical industry and literature.

METHOD
In this study, firstly, boronic acid with different chemical structure will be determined. In the first step,
boronate ester (1) have been synthesized by the reactions of pentaerythritol and 3-(Bromomethyl)
phenylboronic acid in the Dean-Stark system in toluene and in a reflux conditions for 24 hours. After
that, the reaction of boronate ester (1) and NaN3 in DMF at room temperature for 48 hours to synthesize
boronate ester azide group containing (2). In the final stage of the study, the reaction of boronate ester
(2) and propargyl alcohol in mild conditions gave the boronate ester (3), respectively. The reaction
monitoring of the compounds and whether the reaction took place were checked by TLC method. If
problems were encountered in synthesizing the considered substances, the solvent system would be
changed. In addition, reactions were carried out in an airless environment if needed. Different
spectroscopic techniques (NMR, LC-MS, UV-Vis, FT-IR, elemental analysis) were used for the
characterization of the synthesized substances. In addition, studies will be conducted for new application
areas when the results of the synthesized substances show that the target products are synthesized. If
good results are obtained in the application studies of the target compounds obtained, our study will be
fully realized.

RESULTS
The reactions of boronate ester (1-3) (Figure 1) compounds were monitored by the TLC technique and
obtained in the of 80-88% yields after chemical purification. The synthesized boronate ester (1-3)
compounds were soluble in most organic solvents, including CH3CN, C2H5OH, CH3OH, DMF, and
DMSO. The target boronate ester (1-3) compounds were purified by column chromatography and their
structures were characterized by the main elements analyses, and with various spectroscopic techniques
(1H, and 13C NMR, FT-IR, UV-Vis, LC-MS/MS, and elemental analysis). As a result of the
spectroscopic analyses, it was seen that the synthesized target compounds were compatible with the
proposed structures and these results confirmed the formation of the targeted compounds.
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Figure 1. Schematic diagram showing the synthesis of proposed boronat esters (1-3)
DISCUSSION AND CONCLUSION
Structural characterization of target boronat ester (1-3) compounds was made by spectroscopic
techniques and mass spectrometry. FT-IR spectroscopic technique was first used to characterization of
synthesized boronat esters (1-3) and the obtained FT-IR data of stretching and bending vibration bands
provides valuable information about the formation of the target compounds (Figure 2). The stretching
and bending vibrations attributed to aromatic and aliphatic groups indicate the preparation of the
boronat esters (1-3) compounds and the obtained FT-IR results are in good agreement with the
proposed molecular structures (Kilic et al., 2021 and 2011).

Figure 2. FT-IR spectra of boronate ester (1) compound
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The electronic spectra for target boronat ester (1-3) compounds were recorded at a region of 200-1100
nm in CH3CN and C2H5OH) (~ 4.8x10-6 M) solvents. The target boronat ester (1-3) compounds
showed a similar absorption band in CH3CN and C2H3OH, respectively, corresponding to π→π* or
n→π* transition energy of aromatic ring (intra ligand charge transfer) or imine (N=N) groups (Kilic et
al., 2019 and 2020), which confirmed the successful formation of boronat ester (1-3) compounds.
The formation of the target boronat ester (1-3) compounds was further confirmed by 1H and 13C NMR
spectra in DMSO-d6 at roomtemperature (Figure 3). The obtained NMR chemical shift results show that
the 1H and 13C NMR chemical resonances are in the expected region and indicate the the successful
formation of boronat ester (1-3) compounds, respectively (Kilic et al., 2021 and 2019).
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Figure 3. 1H and 13C NMR spectra of boronate ester (1) compound
To better understand the formation of the target boronat ester (1-3) compounds, LC-MS/MS
spectrometric detection was performed using positive ionization electrospray (ESI-MS) mode in
methanol by SIM method and the proposed molecular formulae of target compounds were confirmed
by comparing their molecular formula weights with the m/z values (Figure 4).

Figure 3. LC-MS spectra of boronate ester (3) compound
As a result, a novel series low-cost, easily-synthesizable and modifiable boronat ester (1-3) compounds
were successfully prepared and characterized in detail using melting point, elemental analysis, 1H and
13
C NMR spectra, FT-IR spectra, UV-Vis spectra, and LC-MS/MS spectrometer. As a result of the
spectroscopic analyzes, it was seen that the synthesized target compounds were compatible with the
proposed. When comparing other rich commercial boron compounds, it is thought that low-cost, easilysynthesizable and modifiable boronat ester (1-3) compounds as sensors, drug or materials will have
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potential practical applications in science and medicine when detailed research and applications are
made in the future.
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ABSTRACT
Especially the economic fish species living in Atatürk Dam Lake are exposed to increasing pressures
day by day due to factors such as overfishing, invasive species becoming dominant and habitat loss.
Achantobrama marmid Heckel 1843, which lives in the Euphrates river systems and in the Atatürk Dam
Lake, has an economic importance as it is a species of fish consumed by humans. In this study, fish
samples of the A. marmid species caught in Adıyaman Region were taken as material and brought to the
laboratory in boxes containing ice packs. An average of 2 mg of muscle tissue was taken from each
sample and total DNAs were obtained using a commercial kit. Then, the gene region was amplified by
applying PCR through primers specific to the mtDNA COI region. Sequences of individuals were
obtained by purchasing services for sequence analysis. A phylogenetic tree was created by comparing
them with similar sequences in the NCBI gene bank. Genetic distances between species were calculated
and similarities were determined.
Keywords: Phylogenetics, Adıyaman, Atatürk Dam Lake, Achantobrama marmid
INTRODUCTION
Acanthobroma marmid, which belongs to the Cyprinidae family, is one of the characteristic monotypic
and endemic species of Asia Minor (Karaman, 1971). Generally, the distribution areas are the Tigris
and Euphrates river systems, and Acanthobroma marmid (Heckel, 1843), which is especially found in
the Southeastern Anatolia region of our country, is also in the second place after Capoeta trutta among
the economical fish caught in Atatürk Dam Lake (Şevik and Yüksel 1997).
Acanthobrama marmid (colloquially known as woodfish) is of economic importance because it is
consumed as food. For this reason, in order to maintain the fish stocks living in a region and to obtain
high yields from these stocks, the genetic structure of the fish should be known very well (Stabile et al.,
1996).
mtDNA is used in the study of origins of living things, migration maps, forensic medicine, research of
the causes of degenerative diseases and cancer studies (Rokas et al., 2003). mtDNA is mostly used to
detect recombination deficiency and to determine the inheritance of genetically cloned organisms
(Rokas et al., 2003). A good understanding of the variation in the coding region of mtDNA is helpful in
determining the phylogenetic history of populations (Finnilä et al., 2001).
The aim of this study is to perform phylogenetic analyzes of A. marmid species living in Atatürk Dam
Lake based on the sequences of the mtDNA COI region.

MATERIAL AND METHODS
10 individuals caught by fishermen from Atatürk Dam Lake, Adıyaman locality and sold at their stalls
constitute the material of our study. The purchased fish samples of the A. marmid species were brought
to the laboratory in protective containers containing ice chips.
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The muscle tissue at the base of the pectoral or dorsal fins was taken from the captured samples, placed
in 1.5 ml microcentrifuge tubes containing 95% Ethyl alcohol, and stored in the refrigerator at +4 °C
until DNA isolation.
Total DNA isolation in this study; It was done using the GeneJET Genomic DNA Purification Kit
(Thermo Scientific). 2 μl of the isolated DNA samples were taken and SYBR Green was added in 0.8%
agarose gel, and it was carried out in electrophoresis at 120 Volts for 30 minutes and visualized in an
ultraviolet (UV) light-emitting device.
The primer used for amplification of the mtDNA COI gene region was taken from the study by Folmer
(1994) and its sequences are as follows:
LCO1490 (5’-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’)
HCO2198 (5’-TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’)
PCR process was carried out using BIO-RAD T100TM Thermal Cycler device. PCR conditions; A total
of 35 cycles were performed, including 3 minutes of initial denaturation at 95°C, 30 seconds of
denaturation at 95°C, 45 seconds of bonding at 48°C, and 1 minute extension at 72°C. It was terminated
by keeping it for 10 minutes. The amount of DNA used in amplification reactions with PCR, the
concentrations of chemicals and the annealing temperatures of the primers were optimized in a gradient
PCR device. The PCR mixture used in the reproduction of this region is; 25 μl in total, 13.9 μl dH2O,
2.5 μl 1x PCR buffer, 2 μl MgCl2, 0.5 μl dNTPs, 1 μl primer (F+R), 0.1 μl Taq polymerase and 5 μl
template DNA.
2% agarose gel was used to control the products formed after the PCR process. The agarose gel added
to SYBR Green was placed in the tank containing 0.5x TBE (Tris/Boric acid/EDTA Buffer) solution,
and 2 μl of PCR products were loaded into the wells, and then run for 30 minutes at 120V electric current
and visualized on a UV light-emitting imaging device. The obtained PCR products were sent to a
commercial firm and sequence analysis was performed on the 3500 XL Genetic Analyzer (Thermo
Fisher Scientific). The raw data of the mtDNA sequences sent to us from the commercial company were
evaluated using the ChromasPro v 2.0.1 (Technelysium Pty Ltd) program and converted into FASTA
format. Sequences in FASTA format obtained were aligned using the BioEdit software version 7.2.5
program of all individuals.
Phylogenetic analyzes between species were carried out in MEGA 7 program according to the Neighbor
joining tree model using the K2 parameter and a phylogenetic tree was created (Kumar et al., 2016).
The Bootstrap test (1000 replicates) was used to test the reliability of nodes (tree branches).

RESULTS
A total of 2 haplotypes were determined for the 10 Acanthobrama marmid samples analyzed and
compared with the sequences in the gene bank by applying the Blast technique in NCBI. With the
evaluation of these data, an average of 500 bp mtDNA COI region sequence analysis was performed,
and 36 variable regions and 6 haplotypes were determined. Average haplotype diversity and nucleotide
diversity were calculated as 0.8182 and 0.02489, respectively.
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Table 1. Means of genetic distance between studied species
Adyaman-1

Adyaman-3

KU729223

KU729222

MW250389

OM669704

HM560282

KJ552415

HM560283

HM560252

MW564388

Adyaman-1
Adyaman-3

0,0021551758

KU729223

0,0000000000 0,0021551758

KU729222

0,0000000000 0,0021551758

0,0000000000

MW250389

0,0000000000 0,0021551758

0,0000000000

0,0000000000

OM669704

0,0021551758 0,0000000000

0,0021551758

0,0021551758 0,0021551758

HM560282

0,0376841909 0,0399883425

0,0376841909

0,0376841909 0,0376841909 0,0399883425

KJ552415

0,0241414024 0,0263936584

0,0241414024

0,0241414024 0,0241414024 0,0263936584 0,0424500840

HM560283

0,0376841909 0,0399883425

0,0376841909

0,0376841909 0,0376841909 0,0399883425 0,0000000000 0,0424500840

HM560252

0,0423728973 0,0447039039

0,0423728973

0,0423728973 0,0423728973 0,0447039039 0,0402036863 0,0355740236 0,0402036863

MW564388

0,0447039039 0,0470458285

0,0447039039

0,0447039039 0,0447039039 0,0470458285 0,0425346929 0,0332751690 0,0425346929 0,0287689963

In Table 1, the sequences of each species belonging to the mtDNA COI region were compared using the
BLAST method in the NCBI Genbank. Information on species showing maximum similarity is
presented. Sequences of the Acanthobrama marmid species show similar haplotype despite being in
different localities. For example, haplotype of fish in Adıyaman locality and OM669704.1
Acanthobrama marmid, haplotype of individual in Shatt Al-Arab River region are the same.
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Figure 1. Phylogenetic Tree Based on mtDNA COI Region Sequences
When the phylogenetic tree in Figure 1 is examined, it is seen that the species in the tree form clusters
by dividing into two branches. Blicca bjoerkna and Acanthrama microlepis species are on one branch
and the other species are on a separate branch. Petroleuciscus persidis species are located closer to A.
marmid species. The sequences of the A. marmid species in the gene bank have taken their places in the
tree according to the diversity of haplotypes.
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ABSTRACT
Today and in the future, aquaculture, which is a natural living resource, contributes to the economy of
the region and will continue to do so. These resources are also of great importance in terms of their high
animal protein contribution to human nutrition. Atatürk dam lake is an important resource for the
regional economy in terms of fisheries. Especially the economic fish species living in Atatürk Dam Lake
are exposed to increasing pressures day by day due to factors such as overfishing, invasive species
becoming dominant and habitat loss.
Arabibarbus grypus (Heckel, 1843), which lives in the Euphrates river systems and in the Atatürk Dam
Lake, has an economic importance as it is a species of fish consumed by humans. In this study, fish
samples of the A. grypus species caught in Adıyaman Region were taken as material and brought to the
laboratory in boxes containing ice packs. An average of 2 mg of muscle tissue was taken from each
sample and total DNAs were obtained using a commercial kit. Then, the gene region was amplified by
applying PCR through primers specific to the mtDNA COI region. Sequences of individuals were
obtained by purchasing services for sequence analysis. A phylogenetic tree was created by comparing
them with similar sequences in the NCBI gene bank. Genetic distances between species were calculated
and similarities were determined.
Keywords: Arabibarbus grypus, Phylogenetics, Adıyaman, Atatürk Dam Lake
INTRODUCTION
Fisheries are important natural living resources that contribute to the economy of countries in return for
a certain investment and effort today and in the future (Doğan, 2007). In addition to providing
continuous support to the country's economy, the high level of animal protein contribution to human
nutrition is also important (Doğan, 2007). Countries that are aware of a balanced and healthy diet make
high use of sea and inland fishery products to meet their animal protein needs (Doğan, 2007).
Studies have shown that approximately 28 species and subspecies belonging to 8 families live in the
Euphrates River and the dam lakes built on it (Kuru, 1978–79; Ekingen and Sarıeyyüpoğlu, 1981;
Bozkurt, 1994). Some of these fish species have significant economic value and are marketed by the
fishermen of the region. The most important fish species that can be identified is A. grypus. The body
of A. grypus is quite long and close to cylindrical. His nose is very small, with a mouth and thick lips
below it, and a transverse fold that continues further down. Its eye is quite small and the scales around
it are 40. There are 3 simple lines (lines) on the dorsal fin, the third line is bony and solid, but not
toothed. There are 8 side lines (Doğan, 2007). The caudal fin is 2 times higher and wider than these 8
lines (Beckman, 1962). The people living in the Euphrates-Tigris basin region, where this fish is found,
have nicknamed this fish Şabut-Şabot or Sore.
mtDNA is used in the study of origins of living things, migration maps, forensic medicine, research of
the causes of degenerative diseases and cancer studies (Rokas et al., 2003). mtDNA is mostly used to
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detect recombination deficiency and to determine the inheritance of genetically cloned organisms
(Rokas et al., 2003). A good understanding of the variation in the coding region of mtDNA is helpful in
determining the phylogenetic history of populations (Finnilä et al., 2001).
The aim of this study is to perform phylogenetic analyzes of A. grypus species living in Atatürk Dam
Lake based on the sequences of the mtDNA COI region.

MATERIAL AND METHODS
10 individuals caught by fishermen from Atatürk Dam Lake, Adıyaman locality and sold at their stalls
constitute the material of our study. The purchased fish samples belonging to the A. grypus species were
brought to the laboratory in protective containers containing pieces of ice. The muscle tissue at the base
of the pectoral or dorsal fins was taken from the captured samples, placed in 1.5 ml microcentrifuge
tubes containing 95% Ethyl alcohol, and stored in the refrigerator at +4 °C until DNA isolation.
Total DNA isolation in this study; It was done using the GeneJET Genomic DNA Purification Kit
(Thermo Scientific). 2 μl of the isolated DNA samples were taken and SYBR Green was added in 0.8%
agarose gel, and it was carried out in electrophoresis at 120 Volts for 30 minutes and visualized in an
ultraviolet (UV) light-emitting device.
The primer used for amplification of the mtDNA COI gene region was used by Darabi et al. (2014) and
their sequences are given below.
COI-625F:5’-TCAACCAACCACAAAGACATTGGCAC-3’
COI-625R:5’-GACTTCTGGGTGGCCAAAGAATCA-3’
PCR process was carried out using BIO-RAD T100TM Thermal Cycler device. PCR conditions; A total
of 35 cycles were performed, including 3 minutes of initial denaturation at 95°C, 30 seconds of
denaturation at 95°C, 45 seconds of bonding at 60°C, and 1 minute extension at 72°C. It was terminated
by keeping it for 10 minutes. The amount of DNA used in amplification reactions with PCR, the
concentrations of chemicals and the binding temperatures of the primers were optimized in a gradient
PCR device.
The PCR mixture used in the reproduction of this region is; 25 μl in total, 13.9 μl dH2O, 2.5 μl 1x PCR
buffer, 2 μl MgCl2, 0.5 μl dNTPs, 1 μl primer (F+R), 0.1 μl Taq polymerase and 5 μl template DNA.
2% agarose gel was used to control the products formed after the PCR process. The agarose gel added
to SYBR Green was placed in the tank containing 0.5x TBE (Tris/Boric acid/EDTA Buffer) solution,
and 2 μl of PCR products were loaded into the wells, and then run for 30 minutes at 120V electric current
and visualized on a UV light-emitting imaging device. The obtained PCR products were sent to a
commercial firm and sequence analysis was performed on the 3500 XL Genetic Analyzer (Thermo
Fisher Scientific).
The raw data of the mtDNA sequences sent to us from the commercial company were evaluated using
the ChromasPro v 2.0.1 (Technelysium Pty Ltd) program and converted into FASTA format. Sequences
in FASTA format obtained were aligned using the BioEdit software version 7.2.5 program of all
individuals. Phylogenetic analyzes between species were carried out in MEGA 7 program according to
the Neighbor joining tree model using the K2 parameter and a phylogenetic tree was created (Kumar et
al., 2016). The Bootstrap test (1000 replicates) was used to test the reliability of nodes (tree branches).

RESULTS
A total of 1 haplotype was determined for 10 A.grypus samples analyzed and compared with the
sequences in the gene bank by applying the Blast technique in NCBI. With the evaluation of these data,
an average of 625 bp mtDNA COI region sequence analysis was performed, and 60 variable regions and
7 haplotypes were determined. Average haplotype diversity and nucleotide diversity were calculated as
0.911 and 0.03031, respectively.
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Table 1. Means of genetic distance between studied species
Adyaman

KM590450.1

OM669700.1_

KM590451.1_

KM590449.1

MW250383.1

KM590447.1

KJ552906.1_

KJ553240.1

MK681782.1

Arabibarbus_grypus-Adyaman
KM590450.1_Arabibarbus_grypus-Iran

0,0000000000

OM669700.1_Arabibarbus_grypus-Irak

0,0000000000

0,0000000000

KM590451.1_Arabibarbus_grypus-Iran

0,0016420376

0,0016420376

0,0016420376

KM590449.1_Arabibarbus_grypus-Iran

0,0016413635

0,0016413635

0,0016413635

0,0016413635

MW250383.1_Arabibarbus_grypus-Irak

0,0016420376

0,0016420376

0,0016420376

0,0000000000

KM590447.1_Mesopotamichthys_sharpeyi 0,0388783490

0,0388783490

0,0388783490

0,0406358200

0,0405938340

0,0406358200

KJ552906.1_Carasobarbus_harterti

0,0388783490

0,0388783490

0,0388783490

0,0406358200

0,0405938340

0,0406358200

0,0511949068

KJ553240.1_Carasobarbus_fritschii

0,0423543992

0,0423543992

0,0423543992

0,0441211855

0,0440773489

0,0441211855

0,0547335023

0,0032861019

MK681782.1_Tor_malabaricus

0,0586374029

0,0586374029

0,0586374029

0,0568125833

0,0585588859

0,0568125833

0,0621411538

0,0716010920

0,0016413635

0,0752580261

In Table 1, the sequences of each species belonging to the mtDNA COI region were compared using the
BLAST method in the NCBI Genbank. Information on species showing maximum similarity is
presented. Sequences of the A. grypus species show similar haplotype despite being in different
localities. For example, the haplotype of the fish in Adıyaman region is the same as the haplotype of the
individual in Iraq and Iran.

Figure 1. Phylogenetic Tree Based on mtDNA COI Region Sequences
When the phylogenetic tree in Figure 1 is examined, it is seen that the species in the tree form clusters
by dividing into two branches. Tor_malabaricus species is on a different branch as an outgroup, while
other species are on a separate branch. Likewise, Carasobarbus species are clearly separated from
Aarabibarbus species. The sequences of the A. grypus species in the gene bank, on the other hand, took
their places in the tree according to the diversity of haplotypes.
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XÜLASƏ
Müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əlirza oğlu Əliyevin şəxsiyyətinin Azərbaycan dövlətçilik
tarixində rolu əvəzsizdir. Azərbaycançılıq ideologiyasının nümunəvi davamçısı kimi Heydər Əliyev
uzaqgörən siyasəti, dəyişilməz əqidəsi və tarixi dünyagörüşü sayəsində milli dövlətçilik
idüşüncələrimizin gerçəkləşməsinə, bugünki müstəqil Azərbaycanın qurulmasına və xalqımızın
müstəqillik arzusuna germəkləşməsinə nail olmuşdur. Müstəqil Azərbaycan respublikasının
məqsədəuyğun inkişafı yolunda əvəzsiz tarixi xidmətlərini nəzərə alaraq milli dövlətçilik ideyasının
meydana gəlməsi və ölkəmizin dünya arenasında layiqli formada təmsil olunması naminə xidmətləri
olan ümummilli liderin siyasi fəaliyyəti davamlı olaraq gənc nəslə çatdırılmalı, gələcəyə örnək
olmalıdır.
Giriş. Azərbaycanın müasir tarixinin 20 ildən bir dövrü dahi siyasətçi Heydər Əliyevin dövlət
quruculuğu fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. Ümummilli lider Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu bütün
dövrlərdə hər sahədə olduğu kimi, elm sahəsinin inkişafını da əsas prioritet sahə kimi götürmüşdür. Dahi
Lider siyasi təcrübəsində hər zaman elmi ən son yeniliklərindən fayudalanaraq, dövlətçiliyin xalqın
inkişafını əsas olaraq elmi əsaslarda, suveren inkişnafda görən Lider rəhbərliyi dövründə bu sahələrin
inkişaf etdrilməsi ilə bağlı məsələlərə xüsusi diqqət yetirmiş, onların sürətli inkişafı üçün mühüm
qərarlar vermişdir.
Ümummilli Lider bütün ictimai-siyasi fəaliyyəti boyunca Azərbaycanın keçmişiinə, mədəniyyətinə,
incəsənətinə, ümumilikdə humanitar elmlərə ydaim diqqət, qayğı göstərmiş, onların Azərbaycanın,
millətin mənəvi həyatında oynadığı rolu diqqət mərkəzində saxlamışdır.
Heydər Əliyev irsinin ideoloji təbliği. Heydər Əliyevin müstəqillik illərində, vacib məqamda
hakimiyyətə gəlməsi ölkəmizi parçalanmaq, məhv olmaq təhlükəsindən qurtardı və eyni zamanda
elmimizin xilası yolunda mühüm addımlar atdı. Müstəqil dövlətin davamlı sosial, iqtisadi, mədəni
inikşafında elmin rolu vacib şərtlərdən biridir. Bu uzaqgörənliyi nəzərdən qaçırmayan ölkə başçısının
istisaslı kadrların hazırlanması, elmin-texniki potensialının qorunması, cəmiyyətdə elmi-işçilərin
nüfuzunun qorunub saxlanılması haqqında verdiyi qərarların böyük əhəmiyyəti var idi.
Dövlətçilik tarixinin parlaq mərhələsi-XX-əsri qiymətləndirən Heydər Əliyev o dövrün hadisələrini əsl
tarixçi gözü ilə qiymətləndərimişdir, xalqımızın XX əsrin əvvəllərində başladığı milli azadlıq
hərakatının kökündə məhz XIX əsrdə vüsət almış milli oyanış məsələsinin dayandığını hesab edərək
dahi L ider deyridi ki, “ XX ərsə qədəm qoyan Azərbaycan artıq bir çox sahələrdə mühüm nəaliyyətlər
əldə etmişdir ” . Onun bütün hakimiyyəti boyu ölkədə milli özünüdərkin, özünəqayıdışın yüksəlişi dövrü
kimi qəbul edilir. Onun xüsusilə də, ikinci dəfə ölkə rəhbərliyinə qayıdışı dövründə tariximizə, tarixi
birliyin qorunmasına diqqəti, qayğısı danılmaz faktlardır.
Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərinin dəyərləndirilməsi Heydər Əliyev irsində xüsusi yer tutur.
Məqsədyönlü siyasəti fəaliyyəti xalqımızın ictimai-siyasi həyatına, dövlətçilik tarixinə, milli-mənəvi
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irsinə, milli ideologiyasına dönüş gətirən Heydər Əliyev ən qədim milli dövlətçilik ənənələrini davam
etdirən, şərqlə-qərb arasında Azərbaycanın özünəməxsus yerini qoruyub saxlamışdır.
Aparılan araşdırmalar göstərir ki, tariximizdə Heydər Əliyev irsi orta, ali məktəblər üçün dərslik, dərs
vəsaitləri yazılarkən, habelə, tədqiqatçı alimlər tərəfindən Azərbaybaycan tarixinin ayrı-ayrı dövrləri
araşdırılarkən nəzərə alınmalı, əsas prioritet sahə kimi götürülməlidir.
Heydər Əliyevin xalqın tələbi ilə ikinci dəfə Respublikada idarəçiliyi dövründə Respublikanın dövlət
müstəqilliyi yolunda qətiyyətli addımların atılmasınınn zəruriliyi, ölkədə siyasi və iqtisadi geriləmənin
dayandırılmasının qarşısının alınması yolunda qətiyyətli addımların atılması, xarici dövlətlərlə
əməkdaşlığın yaradılması, genişlənməsi, ardıcıl əməli tədbirlər Azərbaycançılıq idelogiyasının-milli və
bəşəri ideologiyaya dayanan suveren, möhkəm dövlətçilik, mədəni və iqtisadi dirçəliş ideologiyasından
formalaşması, hərtərəfli inkişaf etməsi üçün zəmin yaranmışdı. Azərbaycana birinci dəfə rəhbərliyi
dövründə olduğu kimi müstəqillik illərində də, öz ideyasını davam etdirən dahi Lider milli-mənəvi
dəyərlərin qorunması, adət-ənələrimizin qorunub davam etdirilməsi, mənəvi irsimizin gənc nəslə itkisiz
çatdırılması üçün lazim olan zəruri addımları həyata keçirmişdir. Bu gün Azərbaycançılıq ideyası həm
doğma regionda həm də, bütün dünya azərbaycanlıları üçün əsas ideologiyaya çevrilmişdir. Ölkəyə
rəhbərliyi dövründə Azərbaycançılıq-milli mənliyi əsas məsələ kimi daim diqqət mərkəzində
saxlamışdır. Azərbaycanda milli şüuruninkişafı, milli özünüdərk prosesinin bütün formalarının yüksək
formada vüsətinə şərait yaradan istiqamətin müəyyən olunması, onun məqsədəuyğun həyata keçirilməsi
də onun adı ilə bağlıdır. Müdrik siyasətçinin nəzəri və əməli fəaliyyətinin əsas tərəflərindən biri də
milli dövlətçilikideyasının reallaşması, milli mənəvidəyərlərə əsaslanan ideya-siyasi dünyagörüşü təşkil
edir. Onun bu istiqamətdəki ideyası bu günki ictimai-siyasi dairələr üçün deyil, eyni zamanda gələcək
nəsillər üçün də bir örnəkdir. Onun dərin fkirləri və planlı düşüncələri, gerçəkləşdirdiyi ideyalar
Azərbaycanda yaranmaqda olan müstəqilliyin elmi-nəzəri və konseptual əsaslarını yaratmışdır. Milli
ideologiyanın tariximizlə bağlılığının, millətimizin, adət-ənənələrimizin, dövlətimizin gücü və gələcəyi
ilə sıx bağlılığını daim diqqət mərkəzində saxlamışıdır, eyni zamanda, elm sahələrində nəaliyyətlərin
əldə olunması respublikada iqtisadiyyatın, mədəniyyətin inkişafını və mənəvi həyatın zənginləşməsini
sürətləndirdi. Vətənpərvərlik, öz xalqı, dili, dini, zəngin mədəniyyəti, keçdiyi tarixi yol üçün milli qürur,
humanizm kimi Azərbaycan xalqının ən səciyyəvi milli-mənəvi dəyərlərinin inkişaf etdirmək, gənc
nəsli bu dəyərlərin kökündə, ruhunda tərbiyə etmək ideoloji fəaliyyətin əsasında dayanan əsas prioritet
istiqamət kimi götürülmüşdür. Milli özünəməxsusluğun ən vacib göstərici hesab edilən Azərbaycan
dilinin inkişa etdirilməsi, təmizliyinin qorunub saxlanılması, dövlət dili statusunun tətbiqi sahəsində çox
vacib addımlar atılmışıdı. Prezident Heydər Əliyev 2001-ci il iyunun 18-də “Dövlət dilinin tətbiqinin
təkmilləşdirilməsi haqqında ” fərman verdi. Dövlət başçısı yanında “Dövlət dil komissiyası” yaradıldı.
2002-ci il sentyabrın 30-da “Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili haqqında ” Qanun qəbul edildi.
Bu qanun Azərbaycan prezidentinin 2003-cü il 2 yanvar tarixli fərmani ilə qüvvəyə mindi. Azərbaycan
xalqının öz mədəniyyətini və öz tarixi keçmişini qoruyub saxlamaq milli ideologiyanın əsas
qaynaqlarından hesab olunur. Prezident Heydər Əliyev qeyd edirdi ki: Müstəqil dövlətimiz üçün
taleyüklü vacib məsələlərin reallaşması Azərbaycan tarixinin bir çox qaranlıq səhifələrini açmaqla
kimliyimizi bütöv şəkildə müəyyən etməyə, milli köklərə bağlı gənc nəsl yetişdirilməsi olduqca
vacibdir, zəruridir ” . Bu sahədə respublikanın tarixçi alimləri, yazıçıları çox faydalı işlər görürdü.
Azərbaycan xalqının özünə və başqalarına daha yaxşı tanıtmaq üçün görkəmli tarixi hadisələrin, siyasət,
elm və mədəniyyət xadimlərinin yubileyləri geniş qeyd edilirdi.
Xalqın milli-mənəvi gücünün daha da geniş vüsət almasına Erməni-Azərbaycanlı münaqişəsi haqqında
həqiqətlərin, tarixi gerçəklilklərin daha da dərindən öyrənilməsi mühüm təsir göstərirdi. Ermənilərin
Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmk üçün azərbaycanlılara qarşı apardıqları siyasətin mahiyyətinin
açılmasına, tarixi yaddaşın möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət yetirilirdi.
Prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 1994-cü il martın
29-da 1990-cı il “ 20 yanvar” hadisəsinə obyektiv hüquqi-siyasi qiymət verdi, onun səbəbləri, mahiyyəti
təhlil olundu və xalqa çatdırılıdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin vətən və xalq qarşısında göstərdiyi böyük xidmətlərdən biri də milli
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi istiqamətlərindən olan azərbaycançılıq ideyasını irəli sürməsi,
onu milli diasporun təşkilatlanması üçün ideoloji təmələ çevirməsidir. Milli ideologiyanın formalaşması
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dünyada yaşayan Azərbaycanlıların mənəvi mədəni birliyinin daha inkişaf etdrilməsinə imkanlar
yaradırdı. Dünyada 50 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayırdı və onun 35 milyolnu Azərbaycan
Respublikasında və İranda, 3 milyon Türkiyədə, 1 milyondan çoxu Rusiyada, 0,5 milyonu Almaniyada,
1, 5 milyonu İraqda, 600 mini ABŞ-da, 32 mini Böyük Britaniyada, 200 mini Səudiyyə Ərəbistanda,
600 min İndoneziyada, 700 mini Gürcüstanda, 400 mini Qazaxıstanda 250 mini Özbəkistanda, 170 mini
Fransada, 15 mini Yaponiyada mənkulaşmışdı.
Dünya Azərbaycanlılarının təşkilatlanma prosesi Heydər Əliyevin təşəbbüsü 1990-cı ildən
başlanmışdır. Onların 1990-cı il, 1997-ci illərdə İstanbulda, 1997-ci ildə Los-Ancelesdə və 1998-ci il
Vaşinqtonda konqresləri keçirilmişdir. Dünyanın 30-dan çox ölkəsində Azərbaycanlıların birləşdiyi
100-dən çox ictimai, milli-mədəni cəmiyyət, təşkilat, mərkəz, dərnək, ocaq, əncüman vardı.
Azərbaycan elmi müstəqilliyə keçid dövründə ciddi maneələrə rast gəldi. Maddi vəziyyətin ağır olması,
ənənəvi elmi əbağlantıların qırılması, elmin inkişafına xeyli mənfi təsir göstərdi. Məktəblərin maddi
bazası zəifləyirdi. Maddi vəziyyət çətin olduğundan yüzlərlə müəllim maarif sahəsinin tərk etmişdi.
Azərbaycan milli elminə daim hamilik etmiş dahi Lider elm sahəsində mövcud problemləri daim
müzakirələrə çıxarmışdır. Milli təhsil konsepsiyası həyata keçirilməyə başladı. 1998-ci il martın 30-da
Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Təhsil sahəsində islahatlar üzrə dövlət komissiyası təşkil
olundu. Dünya bankı, milli və xarici ekspertlərin köməyi ilə Azərbaycan Respublikasında Təhsil İslahatı
proqramı müəyyənləşərək və Preziden tərəfindən 1999-cu il iyunun 15-də təsdiq edildi. Sözü gedən
sənəddə Azərbaycanın milli təhsil sistemi siyasəti və konsepsiyası müəyyənləşdirildi. Burada təhsilinin
təşkil olunmasında əsas qaydaların təşkili, təhsilin avropa standartlarına uyğunlaşdırılması, dünya təhsil
sisteminə inteqrasiyası və əsaslı şəkildə yenidən qurulması haqqında qərar qəbul edildi.
Beləliklə, Azərbaycan dövlət müstəqilliiyin əldə olunması və möhkəmlənməsi, milli ideologiyanın
xalqın mədəni, mütərəqqi dini ənənələri və ümumbəşəri dəyərlər əsasında formalaşmasına qayğı
göstərilməsi, bu ənənə və dəyərlərə zidd halların qarşısının alınması uğrunda mübarizənin aparılması
xalqın mənəvi aləmini zənginləşdirir, xalqın intellektual mədəni tərəqqisinə xidmət edirdi.
Ulu Öndərimizin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasəti nəticəsində Azərbaycanda güclü əsaslara malik
dövlətin təşkil olunması, hüquqi və sivil bir vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, Respublikanın iqtisadi
müstəqilliyinin təmin olunmasını əldə etməklə xalqımızın firavan gələcəyi üçün bütün lazımı işlər
görülmüş, dönməz və dayanıqlı ictimai-siyasi sabitlik əldə olunmaqla qanunla idarəçiliyin əsas
formasının təşkili, insan hüquq və azadlıqlarına real təminat verən, onların inkişafına mane olan
maneələri aradan qaldıraraq, vətəndaş cəmiyyəti formalaşmışdır.
Azərbaycan siyasəti nəticəsində sözün əsl mənasında ötən yüzilliyin son onilliyində baş verən siyasi,
sosial, iqtisadi və mənəvi prosesləri dövlət idarəetmənin prinsiplərinə və demokratik ənənələrə uyğun
inkişaf etdirərək böyük nüfuza malik olmuş, dünya birliyində öz layiqli yerini tutmuşdur. Azərbaycanın
tərəqqisi məhz ölkəmizi inamlı addımlarala irəli aparan və fenomenal şəxsiyyətin-XX və XXI əsrin
müdrik insanı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Xalqının mənənvi dəyəri olan doğma dilini qorumaq,
sevmək, dərindən və mükəmməl mənimsəmək, qayğısına qalmaq, onun saflığının toxunulmazlığını
daim diqqət mərkəzində saxlamaq, onunla qürur hissi duymaq əsas prioritet istiqamətlərindən olmuşdur.
NƏTİCƏ
XX əsrin ortalarında aparlan siyasi dəyişikliklər yeni milli oyanışa xidmət edən meyllərin artamsına
imkan yaratmışdır ki, buda 70 –ci illərdə özünü daha qabarıq şəkildə göstərmişdir. Bəhs olunan dövrdə
milli təəssübkeşlik, vətənpərvər, müdrik Lider Heydər Əliyevə xass olan milli oyanış, özünəqayıdış
siyasəti nəticəsində iqtisadiyyatın və bütövlükdə cəmiyyətin tərəqqi siyasətinin inkişafını daha
sürətləndirmişdir. Bacarıqlı siyasəti nəticəsində dövrün hadisələrini uzaqgörənliklə qiymətləndirərək,
gələcək müstəqil dövlətin iqtisadi mənəvi bazasının, kadr sisteminin yaradılmasını vacibliyini daim
diqqət mərkəzində saxlamışdır.
Xalqın tələbi və təkidi ilə Heydər Əliyenin yenidən ölkəyə rəhbərliyi dövründə ölkədə müstəqil
dövlətçilyinin itirilməsi təhlükəsini aradan qaldırmışıdır. Siyasi sabitliyin əldə olunması yaradılacaq
nizamlı dövlət, düşünülmüş tarazlı siyasət, aparıcı dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı münasibət, uğurlu ordu
quruculuğu, davamlı sülhün təmin olunması, bazar iqtisadiyyatının inkişafı, demokratiya, insan
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hüquqlarının müdafiəsi kimi əsas ideyaların işlənməsi, onların uğurla gerçəkləşdirilməsi, Azərbaycan
xalqının mənəvi aləminin mütərəqqi milli və bəşəri dəyərlər əsasında zənginləşməsi kimi vacib
məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradıldı, bu şansdan məharətlə və səmərəli istifadə edən
xalqın xilaskarı Azərbaycan Respublikasını bərabərhüquqlu və suveren üzvü kimi tutduğu müstəqil və
tərəqqi yolu ilə inamla addımlayan bir dövlət kimi qədəm qoydu. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının
siyasi və tarixi bir irsidir. Heydər Əliyevin bu geniş və hərtərəfli fəaliyyətinin nəticəsi Azərbaycan
dövlətinin müstəqilliiyi, toxunulmazlığı, suverenliyidir.
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HÂRİS el-MUHÂSİBÎ’DE HOCA VE ÖĞRENCİDE BULUNMASI GEREKEN HASLETLER
THE CHARACTERISTICS OF A TEACHER AND A STUDENT IN HĀRİTH al-MUHĀSİBĪ
Ahmet BEKEN
Arş. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Eğitim), Adana, Türkiye.
ORCID NO: 0000-0002-5243-7605

ÖZET
Tarihsel süreçte eğitim ve öğretim ile birlikte eğitende/öğretende ve eğitilende/öğrenende bulunması
istenen hasletlere (âdâba) dair müstakil çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte Hâris elMuhâsibî (öl. 243/857), doğrudan eğitimle ilgili bir eser yazmadığı gibi eğiten/hoca (‘âlim, mu‘allim)
ve öğrenende/öğrencide (müte‘allim) bulunması gereken hasletleri de müstakil olarak ele almamaktadır.
Ancak el-Mesâil fi’z-zühd adlı eserinin “Susma ve Düşünme” (es-samt ve’t-tefekkür) ile “En Faziletli
İbâdet” (efdalü’l-‘ibâde) başlıklarında hoca ve öğrencide bulunması gereken ahlâkî hasletlere de
değinmektedir. Buna göre çalışma, Muhâsibî’yi merkeze alarak bu hasletleri ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Doküman analizi yöntemiyle ele alınan çalışmada veriler öncelikle Muhâsibî’nin elMesâil fi’z-zühd adlı eserinden hareketle elde edilmiştir. Dolayısıyla araştırma Muhâsibî, mezkûr eseri,
hoca (‘âlim, mu‘allim) ve öğrenci (müte‘allim) kavramlarıyla sınırlıdır. İnsan eğitimi, aşkın varlıkla
(Allah’la) irtibatlı bir yaklaşımla ele alındığından Allah’a derin bir saygı ve onu yüceltme (ta‘zîm ve
heybet) ile ona muhabbet duyma âlimden beklenen hasletlerin başında yer almaktadır. Bu bağlamda
Muhâsibî, Allah’ı bilmeyi ve ona dair bilgiyi (el-‘ilmu billâh) de “en faziletli ibâdet” kabul etmektedir.
O, devamında bir âlimin öncelikle dinî ve ahlâkî faziletlerle donanmış olmasını, hem
bireylerin/öğrencilerin hem de toplumun maddî ve manevî ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi gerektiğini,
insanlarla ilişkilerinde ve ders esnasında dikkat etmesi gereken hususları vurgulayarak eğitim hadisesini,
öğreten-öğrenen ilişkisinden daha geniş bir çerçevede ve dinî/ahlâkî bir bağlamda ele almaktadır.
Öğrenciler arasında eşit davranarak adaleti tesis etmeye çalışmak gibi âlimde bulunması istenen
hasletlerden bazıları günümüz eğitiminin de önemli ilkleri arasındadır. Diğer taraftan hocasına tabi
olma, ona karşı edebi elden bırakmama, niyeti hâlis kılma, ders esnasında dersi/hocasını pür dikkat
dinleme öğrenciden beklenen başlıca hasletlerdir.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Hâris el-Muhâsibî, Hoca (‘Âlim), Öğrenci (Müte‘allim).
ABSTRACT
In the historical process, it is seen that independent studies have been carried out on the characteristics
(adāb) that are desired to be found in the educator/teacher and the educated/learner together with
education and training. On the other hand, Hārith al-Muhāsibī (d. 243/857) doesn’t write a work directly
related to education, nor does he consider the characteristics that should be found in a teacher/scholar
(‘âlim, mu‘allim) and learner/student (muta‘allim) independently. However, in al-Masâil fi’z-zuhd under
the titles of “Silence and Thinking” (es-samt wa’t-tafakkur) and “the most virtuous worship” (afdalu’l‘ibâda) it also refers to the moral qualities that should be present in both the teacher and the student.
Accordingly, the study aims to reveal these characteristics by putting al-Muhāsibī in the center. In the
study, which was handled with the document analysis method, the data were obtained primarily from
the work of Muhāsibī’s al-Masâil fi’z-zuhd. Therefore, the research is limited to the concepts of
Muhāsibī, his previously mentioned work, scholar/hodja (‘alim, mu‘allim) and student (muta‘allim).
Since human education is handled with an approach connected with the transcendent being (Allah), deep
respect for Allah, glorifying him (ta‘zīm and haybat) and affection for him (muhabbat) are among the


Bu bildiri metni, Hâris el-Muhâsibî’de Eğitimle İlgili Bazı Kavramlar adlı makaleden istifade edilerek
yazılmıştır. Makale için bk. Ahmet Beken, “Hâris el-Muhâsibî’de Eğitimle İlgili Bazı Kavramlar”, ATEBE
Dinî Araştırmalar Dergisi, 7 (Haziran 2022), 37-59.

FULL TEXTS BOOK

451

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

leading qualities expected from a scholar (‘alim). In this context, Muhāsibī considers knowing Allah
and knowledge about him (al-‘ilmu billāh) “the most virtuous worship”. He further emphasized that a
scholar should be equipped with religious and moral virtues, should deal with the material and spiritual
needs of both individuals/students and society, and that he should pay attention to the matters that should
be considered in his relations with people and during the lesson, and he explained the educational event
in a wider context than the teacher-learner relationship, and in a religious manner/takes it in a moral
context. Some of the qualities that scholars are asked to have, such as trying to establish justice by
treating students equally, are among the important firsts of today’s education. On the other hand, the
main characteristics expected from the student are to be subject to his teacher, not to give up on him, to
make his intentions pure, to listen to the lecture/teacher carefully during the lesson.
Keywords: Religious Education, Hārith al-Muhāsibī, Scholar (‘Âlim), Student (Muta‘allim).
GİRİŞ
Muhâsibî, muhtemelen 165/781 veya 170/786 yılında Basra’da doğmuştur. İyi ve kötü eylemleriyle
ilgili kendisini sürekli sorgulaması (nefis muhâsebesi yapması) konusundaki hassasiyetinden ötürü
“Muhâsibî” lakabıyla meşhur olmuştur. İbn Küllâb (öl. 240/854[?]) ve Ebü’l-Abbas el-Kalânisî (öl.
255/869) ile birlikte Ehl-i sünnet kelâmının kurucularından sayılan Muhâsibî, eserlerinde Ehl-i sünnet
akîdesine karşı zararlı addettiği yaklaşımların bidat olduğunu belirtmiş, çeşitli vesilelerle Mu‘tezile,
Râfiza, Mürcie ve Hâricîler’e tenkitler yöneltmiş, bilhassa Mu‘tezile ile olan tartışmalarında onların
akılcı yöntemini kullanmıştır. Muhâsibî hadis, tefsir ve fıkıh ilimleri ile uğraşarak eserlerinde bu
alanlarla ilgili düşünceler serdetmiştir. Bununla birlikte onun asıl önemli yanı sûfî ve zâhid kişiliğidir.
Erken yaşlarda zâhidler topluluğuna katılan Muhâsibî’nin, itikâd ve tasavvuf düşüncesi yönüyle Hasanı Basrî (öl. 110/728) geleneğine bağlı olduğu hem kaynaklardan hem eserlerinde yer verdiği
referanslardan anlaşılmaktadır. Mutedil bir çizgi benimseyerek sûfîlerin şathiye türündeki ifadelerinden
uzak durmaya çalışmıştır. Muhâsibî’nin tasavvufî düşüncesinin temel kavramları zühd, rızâ, muhâsebe,
murâkabe, havf, recâ, vera‘, takvâ ve ihlâs şeklinde özetlenebilir. Bu minvalde dünyaya gereğinden
fazla önem vermemek (zühd), iyi ve kötü fiillerden önce ve sonra daima eylemleri ve bu eylemlerin
ardındaki düşünsel arka planı sorgulamak (muhâsebe), her an Allah tarafından bilindiğinin şuurunda
olarak hareket etmek (murâkabe), Allah’tan korkmak fakat ondan ümidini de kesmemek (havf ve recâ),
ihlâsla amelde bulunmak üzerinde durduğu başlıca konulardır. Muhâsibî nefsin sorgulanmasını, dünyevî
istek ve arzularını yok etmek yönünde gayret göstermek yerine bu istek ve arzuların akıl ve kalp ile
sürekli kontrol altında tutulmasını tavsiye etmiştir. Onun nazarında insanın henüz eyleme geçmemiş ilk
düşüncelerinin (hatarât) kaynağı Allah, şeytan ya da nefistir. Bu yüzden insanın; Allah’ı, kendisini
kötülüklere sevk eden şeytanı, dünyevî istek ve arzulara yönelten nefsini ve Allah için yapılabilecek
ibâdet ve eylemleri bilmesi (ma‘rifet) gerekir. Kişi ancak bu şekilde nefsinden ve şeytandan uzaklaşıp
Allah yoluna kendisini adamış ve ona yönelmiş bir mürîd, ihlâslı ve bilinçli bir hayat sürebilir. er-Ri‘âye
li-hukûkillâh ve’l-kıyâm bihâ, Âdâbü’n-nüfûs, el-Kasd ve’r-rücû‘ ilallâh, Bed’ü men enâbe illallâh,
Fehmü’l-Kur’ân, Mâhiyyetü’l-‘akl ve ma‘nâhü ve ihtilâfü’n-nâs fîh, Kitâbü’l-mekâsib ve’l-vera‘ ve’şşübühât, Kitâbü’l-mesâ’il fî a‘mâli’l-kulûb ve’l-cevârih, Şerhu’l-ma‘rife ve bezlü’n-nasîha, Risâletü’lmüsterşidîn Muhâsibî’nin eserlerinden bazılarıdır.1
Muhâsibî, hoca ve öğrenci arasındaki ilişkiyi anlatmak için ta‘lîm, te‘allüm ve edeb/te’dîb kavramlarına
eğitim, öğretim ve buna konu olan hususları belirtmek üzere yer vermiştir.2 Muhâsibî; bir bilgiyi, ilmî

1

2

Muhâsibî’nin hayatı, düşünceleri ve eserleriyle ilgili daha geniş bilgi için bk. Şahin Filiz, Hâris b. Esed elMuhâsibî’nin Hayatı-Eserleri-Fikirleri (Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, 1990); Abdülhalim Mahmud, Muhâsibî -Hayatı, Eserleri ve Fikirleri-, çev. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul:
İnsan Yayınları, 2005; Hüseyin Kuvvetlî, “Mukaddime”, el-‘Akl ve Fehmü’l-Kur’ân, mlf. Hâris el-Muhâsibî
(İrbid: Dârü’l-Fikr, 1971), 15-163; Zafer Erginli, “Muhâsibî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
(İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31/13-16.
Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd (el-Mesâil fî a‘mâli’l-kulûb ve’l-cevârih ile birlikte), (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’lİlmiyye, 2000), 14, 32; a.mlf., el-Mesâil fî a‘mâli’l-kulûb ve’l-cevârih (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye,
2000), 49; a.mlf., Âdâbü’n-nüfûs thk. Abdülkâdir Ahmed Atâ (Beyrut: Mü’essesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye,
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bir meseleyi, konuyu vs. öğreten manasında ‘âlim ve mu‘allim;3 bilgiyi alan ve öğrenenin karşılığı olarak
müte‘allim, öğrendikleri ve bildikleri üzerinde düşünen manasında müfekkir;4 Allah’ı bilen,
hükümlerini/hikmetini tam manasıyla anlayıp açıklayan, Allah sevgisi ve korkusu kalbinde yer edinen,
zühd ve ihlâs gibi ahlâkî hasletlerle donanan kimse anlamında fakîh;5 kavramlarını kullanmakla birlikte
tasavvufî bir kavram olarak mürşide6 ve herhangi bir ilimde ya da sanat alanında bilgi ve söz sahibi olan,
üstün bir yeri, tam vukufu bulunan kimse7 gibi anlamlara gelen üstâda8 çok az değinmektedir. Allah’ın
rızasını ve muhabbetini yegâne gayesi kılan, onun irâde ettiği hususlara kalbiyle inanıp bedeniyle bunun
gereklerini yapan9 anlamında mürîde ise sık yer vermektedir. Ancak Muhâsibî’nin tasavvuf
düşüncesinde yaygın kullanılan sâlik kavramına da çok az değindiği görülmektedir.10
Muhâsibî, doğrudan doğruya hocada ve öğrencide bulunması gereken hasletlere de değinmektedir.
Bilgiyi, eylemden ayrı görmeyen bir yaklaşıma sahip olduğundan onun nazarında bilgi ahlâkî bir
davranışla neticelendiği zaman asıl değerini kazanmaktadır. Çünkü ilmiyle amil olmak, Muhâsibî’ye
göre kul için en kurtarıcı yoldur.11 Buna göre o, hoca ve öğrencide bulunması gereken niteliklerden
bahsederken ahlâkî temayı, ilmiyle amil olmayı daha çok vurgulamaktadır.12 Eğitimde ilim-amel
bütünlüğü ve ahlâkî temanın vurgulanması Muhâsibî ile sınırlı olmayıp İslâm düşüncesinin geneline
sirayet eden bir özelliktir. Meselâ İhvân-ı Safâ’ya göre de ta‘lîm salt bilgi (ma‘lûmât) aktarımından
ibaret değildir. Dolayısıyla ta‘lîm, zihni birtakım bilgilerle doldurmak manasına gelmediğini, bunun
ayrıca bilgiyi eyleme dönüştürmek olduğunu belirtmektedir. Çünkü onlar nazarında nefsin
arınması/arıtılması (tehzîb), huy ve karakterin türlü kötülük ve reziletlerden temizlenmesi (tathîr), doğru
görüşler kazandırmak ve bozuk adetlerden korumak terbiyenin amaçları olup ta‘lîm, terbiyeyle
tamamlanması gereken bir sürece işaret etmektedir.13 Benzer bir biçimde Gazzâlî (öl. 505/1111) de ilimamel birlikteliğinin kurtuluşa götüren yol olduğunu belirtmektedir. 14 Ona göre dünya ve âhiret
saadetinin aslı ve amellerin en faziletlisi ilimdir. İlim bu şekilde bütün işlerden daha faziletli olunca onu
öğrenmeye çalışmak (te‘allüm) da en üstün olanı istemektir. Eğitmek ve öğretmek (ta‘lîm) ise en üstün
faydayı sağlamaktır.15

1991), 85. Muallimin Kur’ân öğreticisi karşılığındaki kullanımıyla ilgili bk. Muhâsibî, el-Mekâsib ve’l-vera‘,
thk. Abdülkâdir Ahmed Atâ (Beyrut: Mü’essesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, 1987), 99.
3
Muhâsibî, Risâletü’l-müsterşidîn, thk. Abdülfettâh Ebû Ğudde (Kâhire: Dârü’s-Selâm, 1983), 152; a.mlf., elMesâil fi’z-zühd, 32.
4
Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 14, 32.
5
Muhâsibî, er-Ri‘âye li-hukûkillâh, thk. Abdulkâdir Ahmed ‘Atâ (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2010), 447448.
6
Meselâ nasihatte bulunan mürşidin kişi için rahmet (ra’fet) olduğuyla ilgili bk. Muhâsibî, el-Vesâyâ/en-Nesâih
(el-Kasd ve’r-rücû‘, Bed’ü men enâbe, Fehmü’s-salât ve et-Tevehhüm ile birlikte), thk. Abdülkâdir Ahmed
Atâ (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986), 132. Ancak görebildiğimiz kadarıyla Muhâsibî’nin atıfta
bulunduğu ya da tavsiye ettiği bir mürşidi olmayıp mürşid olarak kabul ettiği kaynaklar Kur’ân, sünnet (ilim)
ve akıldır.
7
Z. İlhan Ayverdi, “Üstat-Üstad”, http://lugatim.com/s/üstat-üstad (Erişim Tarihi: 11. 06. 2022).
8
Bu bağlamda söylenenler konusunda kendisine muhalefet edilmemesiyle ilgili hikmet ehli birinin “İlâhî aşka
ermiş mürîdlerin helâk olmasına neden olan hususun hocalarına (üstâz/esâtiz) muhalefet etmeleridir” sözünü
aktarmakta ve bunu tabibe muhalefet eden hastanın iyileşme sürecinin gecikmesine benzetmektedir. Muhâsibî,
el-Kasd ve’r-rücû‘ ilallâh (el-Vesâyâ içinde), thk. Abdülkâdir Ahmed Atâ (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye,
1986), 291-292.
9
bk. Muhâsibî, Bed’ü men enâbe, 349; a.mlf., en-Nesâih, 169; a.mlf., el-Mesâil fî a‘mâl, 78; a.mlf., el-Kasd ilallâh
(Bursa: İnebey Yazma Eserler Kütüphanesi, Orhan Kitaplığı, 637/2), vr. 110a.
10
Bunun bir örneği için bk. Muhâsibî, el-Mesâil fî a‘mâl, 54; a.mlf., Muhâsibî, el-‘Akl ve Fehmü’l-Kur’ân, thk.
Hüseyin Kuvvetlî (İrbid: Dârü’l-Fikr, 1971), 272.
11
bk. Muhâsibî, Risâletü’l-müsterşidîn, 130.
12
bk. Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 14, 32-33; Muhâsibî, Şerhu’l-ma‘rife, thk. Sâlih Ahmed eş-Şâmî (DımaşkBeyrut: Dârü’l-Kalem, 1993), 79.
13
Ahmet Koç, İhvan-ı Safa’nın Eğitim Felsefesi (İstanbul: İFAV Yayınları, 1999).
14
Meselâ bk. Gazzâlî, Mîzânü’l-‘amel, thk. Süleymân Dünyâ (Mısır: Dârü’l-Me‘ârif, 1964), 194, 328.
15
Gazzâlî, İhyâu ‘ulûmi’d-dîn, 10 Cilt (Cidde: Dârü’l-Minhâc, 1432/2011), 1/48-49.

FULL TEXTS BOOK

453

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

1. Hocada Bulunması Gereken Hasletler
Muhâsibî nazarında âlim gerçek manada Kur’ân ahlâkının kendisinde tahakkuk ettiği kişidir.16 Ona göre
âlimin kalbinde yer etmesi gereken hasletlerin ilki ise Allah’ı aşırı derecede yüceltmesidir (ta‘zîm).
Allah rızası için şiddetli heybetle (derin saygı ve yüceltme) birlikte muhabbeti öğretmesi, âlime lazım
gelen diğer bir husustur.17 Muhâsibî nazarında bir şeyi gerçek manasıyla anlamak, derin bir saygıya ve
yüceltmeye bağlıdır. Bu bağlamda meselâ Kur’ân’ı ta‘zîm ve hürmet duygusu içerisinde aklını
odaklayarak okuyan kimse, ondan daha çok şey öğrenme ve manalarını daha fazla içselleştirme imkânı
bulacaktır. Buna göre muhabbet, heybet ve ta‘zîm, pür dikkat dinleme, manaları üzerinde düşünme,
anlama (fehm), özümseme ve kavrayıp öğrendikleriyle amelde bulunma Muhâsibî’de öğrenmenin temel
unsurlarını teşkil ettiği18 ileri sürülebilir. Eğitime Allah ile irtibatlı yaklaşımın neticesi olarak âlimden
beklenen hasletlerin başında da Allah’a derin bir saygı ve muhabbet yer almıştır. Bu bağlamda o, Allah’ı
bilmeyi de en faziletli ibâdet kabul etmektedir.19 Değinilmesi gereken diğer bir husus, ta‘zîm ve
muhabbetin öğrenilebilir ve öğretilebilir özellikler olduğudur.20 Ta‘zîm ve muhabbetin (duyuşsal)
anlamayı (bilişsel) sağlayıcı rolünden hareketle duygu, düşünce ve davranış durumlarının birlikte ve
dengeli bir şekilde eğitime konu olması gerektiği sonucuna varılabilir (duyuş-biliş ve davranış
birlikteliği).
İyilik türlerinden biri; ilim talebeleriyle ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek, onlara ihsanlarda bulunmaktır.
Nitekim bu durum talebelerin ilme ve eğitime yönelik ilgi ve alakalarının sürekli olmasını sağlar. Çünkü
hem hoca hem de öğrenci, özellikle de dünyevî işlerle ilgili olarak gönüllerinde ferahlık ve neşe yaratan
kişilere yakınlık gösterir ve kalpleri bu kimselere ısınır.21 Ancak Muhâsibî’ye göre âlimin görevi,
talebelerinin ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı değildir. Onun aynı zamanda toplumun ihtiyaçlarıyla da
ilgilenmesi ve bunu ihmal etmemesi gerekmektedir. Zira onun nazarında insanların en faziletlilerden
biri, kendini ilme hasreden kimseyken diğeri kendini insanların ihtiyaçlarını karşılamaya adayandır.
Âlimin işi ve kendisini adama şekli, öğrencilerini gözetip yetiştirmesidir. O; yoksul, düşkün ve
miskinlerin ihtiyacını giderebilme adına âdeta kendisini unutur.22 Muhâsibî devamında bir âlimin
öncelikle dinî ve ahlâkî erdemlerle donanmış olmasını, hem bireylerin/öğrencilerin hem de toplumun
maddî ve manevî ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi gerektiğini, insanlarla ilişkilerinde ve ders esnasında dikkat
etmesi gereken hususları vurgulayarak eğitim hadisesini, öğreten-öğrenen ilişkisinden daha geniş bir
çerçevede ele almaktadır.23
Âlimin ilmi konusunda yapması gereken şey ise kendisine bir konuda soru sorulduğunda ya da
düşüncesi alınmak istendiğinde mütevazı davranması, insanlara karşı merhamet ve muhabbeti elden
bırakmaması, emrettiklerini harfiyen yerine getirmesi, dost ve arkadaşlarını kendisine tercih edip (îsâr)
hâlleriyle hemhâl olmasıdır.24 Yine âlime ilmi konusunda düşen şey, onların eksikliklerini tamamlamaya
çalışması, geride bıraktıkları dul ve yetimlerine bakması ve malıyla onlara yardım etmesidir. Yapması
gereken diğer bir görev de onların te’dîbiyle ilgilenip iyiliklerinin artmasını sağlaması ve bundan yüz
çevirmemeleri için hata ve kusurlarını görmezden gelmesidir. Yine o, her insanın mezhebine iltimas
ederek (görüşü ve düşüncelerinden ötürü ötekileştirmeden) onlarla iyi geçinmeli ve onlara karşı
büyüklenmemelidir. Zira bu âlime yakışmayan bir tutumdur. Azarlama (‘itâb) konusunda sürekli
düşmanlığa mahal bırakmamak için kınama konusunda aşırıya kaçmamak da âlimin dikkat etmesi
gereken davranış şeklidir. Ayrıca sürekli öğrencilerden birine yönelip diğerlerini ihmal etmekten de
bk. Muhâsibî, Şerhu’l-ma‘rife, 79. Muhasibî, bilhassa er-Ri‘âye adlı eserinde de bir âlimin sahip olması gereken
hasletlere değinmektedir. Ancak biz burada onun doğrudan “bir âlimde bulunması gereken hasletler” şeklinde
sözünü ettiği özelliklere yer verdik. Aynı durum bir öğrencide bulunması gereken nitelikler için de geçerlidir.
Hoca (‘âlim) ve öğrenci (müte‘allim) nitelikleriyle (âdâb) ilgili daha geniş bilgi için bk. Ahmed Ziyâüddîn
Hüseyn, el-Fikrü’-terbevî ‘inde’l-Hâris el-Muhâsibî (Ürdün: Yermûk Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi,
1412/1991), 75-89.
17
Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 14.
18
Bununla ilgili bk. Muhâsibî, el-‘Akl ve Fehmü’l-Kur’ân, 314, 319-320.
19
Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 31.
20
Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 14.
21
Muhâsibî, el-Mesâil fî a‘mâli’l-kulûb ve’l-cevârih (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1421/2000), 49.
22
Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 32.
23
Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 32.
24
Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 32.
16
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sakınmalıdır. Zira böyle bir davranış, insanların kalplerinin kendisinden yana kırılmasına neden
olacaktır. Bu sebeple insanlar/öğrenciler üzerinde daha etkili olup kendisini örnek almalarını istiyorsa
dikkat ve ilgisini onlar arasında eşit bir şekilde dağıtması gerekir.25
2. Öğrencide Bulunması Gereken Hasletler
Muhâsibî’ye göre öğrencinin kalbinde yer etmesi gereken ilk haslet güzel bir teslimiyettir. Eğitim
yolunda niyeti/ni güzelleştirmek (hüsnü’n-niyye) de öğrencide bulunması gereken niteliklerdendir.26
Aslında ilim elde etmede niyet ve ihlâsın öne alınması, eğitim ve öğretimle ilgili klasik metinlerde de
talebeden beklenen öncelikli hasletlerden olmuştur. Meselâ Burhaneddîn ez-Zernûcî (öl. 593/1196) ve
Bedruddîn İbn Cemâ‘a (öl. 733/1333) da ilim öğrenmede niyetin Allah rızasını kazanma ve âhireti elde
etmek maksadı taşıması gerektiğini belirtmişlerdir.27 İstifade etmenin vakarı ile ilmini artırma beklentisi,
öğrencinin kalbinde bulunması gereken diğer bir haslettir. Öğrencilere düşen, hocalarının gerek
huzurunda gerekse gıyabında onlara saygı gösterip tazimde bulunmak, huzurlarında edebi elden
bırakmamaktır.28 Zira iyiliğin yönlerinden biri; (hâlis bir niyetle) ilim talebinde gayret gösterenlerin,
kendisinden ilim öğrenilecek ulemaya ilimlerinden ötürü hürmet göstermeleri veya onların ilminden
istifade etmek üzere aralarına karışıp onlarla vakit geçirmeleri, sevgi ve dostluk bağı kurmalarıdır. 29
Âlimin huzurunda uzuvlarını herhangi bir şeyle meşgul etmeyip onu büyük bir dikkatle dinlemesi,
huzurunda iltifatta bulunmayı azaltması, konuştuğu ve bir şeyler anlattığı zaman mutluluğunu izhar
etmesi, hata ve kusurlarını açığa vurmaması, hocasıyla görüş birliğine vardıkları konularda mübalağa
ile bunu belirtmesi, muhalefet ettikleri konularda ise onunla aşırı münakaşaya girmemesi öğrencinin
takınması gereken edeplerdir. Yine öğrenci hocanın dinamikliğini/çalışkanlığını almalı, bunu amaç
edinmelidir. Atalet ve tembelliğinden ise uzak durmalıdır. Hocada bir yorgunluk gördüğünde
müzakereyi kesmeli, onda bir canlılık ve uyanıklık gördüğünde ise ihtiyacı olanı sormaya/istemeye
çalışmalıdır.30
Öğrencinin bir şeylerle meşgul olmayı terk edip hocasını güzel bir şekilde dinlemesi (hüsnü’l-istimâ‘),
sahip olması gereken hasletlerdendir. Zira Muhâsibî’ye göre Allah’ın kitabını, ona ait bir hikmeti, ilmî
bir meseleyi ya da bir öğüdü dinleyen kimse bu esnada dikkatini dağıtacak başka bir şeyle meşgul
olmaması, dinlemekte olduğu şeye dikkat kesilmesi gerekmektedir. Hatta onun nazarında güzel dinleme,
müminlerin genel bir vasfıdır (edebidir).31 Muhâsibî, bu bağlamda bazı rivâyetler aktarmaktadır.
Bunlardan birine göre hukemâdan biri şöyle demiştir: “Güzel konuşmayı öğrendiğin gibi güzel
dinlemeyi de öğren! Nitekim konuşan sözünü bitirinceye kadar sözünü kesmemek, cevap vermede acele
davranmamak, konuşana yüzüyle yönelip bakmak, onu anlamak için can kulağıyla dinlemek ve
anladığını ortaya koyacak bir tavır sergilemek, güzel dinlemenin âdâbındandır.” 32 Yine el-Ğulâbî,
Süfyân b. ‘Uyeyne’yi, “İlmin başı güzel dinlemedir; sonra fehmetme, sonra hıfzetme, sonra onunla amel
etme ve sonra da onu yaymadır (neşr)” derken duyduğunu bizlere aktarmaktadır.33 Buna göre konuşmayı
ya da herhangi bir şeyle uğraşmayı terk edip zihni söylenen şeye odaklamak, onu iyice anlayarak
içselleştirmek, bunun gerektirdiği davranışlarda bulunmak ve öğrenilen şeyi (bir bilgiyi, konuyu vs.) bir
başkasına aktarmak müminlerin ve daha özelde öğrencilerin sahip olması gereken âdâb cümlesindendir.

Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 32.
Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 14.
27
bk. Burhaneddîn ez-Zernûcî, Ta‘lîmü’l-müte‘allim fî tarîki’t-te‘allüm/İslâm’da Eğitim-Öğretim Metodu,
Tercüme ve Şerh: Yunus Vehbi Yavuz (İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı, 12. Baskı, 2015), 69-72; İbn Cemâ‘a,
Tezkiretü’s-sâmi‘ ve’l-mütekellim fî edebi’l-‘âlim ve’l-müte‘allim/İslâmî Gelenekte Eğitim Ahlâkı, çev.
Muhammet Şevki Aydın (Ankara: TDV Yayınları, 2. Baskı, 2015), 135.
28
Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 14, 32.
29
Muhâsibî, el-Mesâil fî a‘mâli’l-kulûb ve’l-cevârih, 49.
30
Muhâsibî, el-Mesâil fi’z-zühd, 32-33. İslâm eğitim geleneğinde hoca-talebe ilişkisine dair geniş bilgi için bk.
Mehmet Faruk Bayraktar, İslâm Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münâsebetleri (İstanbul: İFAV Yayınları, 8.
Baskı, 2010).
31
Muhâsibî, er-Ri‘âye li-hukûkillâh, 28-29.
32
Muhâsibî, er-Ri‘âye li-hukûkillâh, 30.
33
Muhâsibî, er-Ri‘âye li-hukûkillâh, 30.
25
26
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SONUÇ
Muhâsibî, hoca ve öğrenci arasındaki alakayı anlatmak üzere ta‘lîm, te‘allüm, edeb/âdâb ve te’dîb
kavramlarına eğitim, öğretim ve buna konu olan hususları belirtmek üzere değinmiştir. Bir bilgiyi, ilmî
bir meseleyi, konuyu vs. öğreten manasında ‘âlim ve mu‘allim; ilim talebinde bulunan, bilgiyi alan ve
öğrenenin karşılığı olarak müte‘allim; Allah’ın rızasını ve muhabbetini yegâne gayesi kılan, onun irâde
ettiği hususlara kalbiyle inanıp bedeniyle bunun gereklerini yapan anlamında mürîd; Muhâsibî’nin hocaöğrenci bağlamında yer verdiği başlıca kavramlardır. Muhâsibî nazarında bir âlimin öncelikle dinî ve
ahlâkî erdemlerle donanmış olması, toplumun ve bireyin/öğrencilerin maddî ve manevî ihtiyaçlarıyla
ilgilenmesi gerekir. Öğrenciler arasında eşit davranarak adaleti tesis etmeye çalışmak âlimden beklenen
önemli hasletlerdendir. Zira adalet, İslâm eğitimin temel ilkelerinden birini teşkil etmektedir. İnsanlarla
ilişkilerde ve ders esnasında nelere dikkat edilmesi gerektiği bu bağlamda değinilen diğer hususlardır.
Öğreten ve metin merkezli yaklaşımın bir sonucu olarak Muhâsibî, öncelikle öğrencinin hocasına
uyması gerektiğini belirtmektedir. Ders esnasında dersin pür dikkat dinlenmesi, hocaya karşı edebin
elden bırakılmaması, hocayla iletişimde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve her şeyden önce niyetin
güzelleştirilmesi üzerinde durulan diğer konulardır. Ancak bu durum öğrencinin ders esnasında ya da
bir konuyu müzakere ederken bütünüyle pasif olduğu anlamına gelmemelidir. Zira soru-cevap,
Muhâsibî’nin eserlerini kaleme alırken yaygın olarak başvurduğu yöntemlerden biridir.
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TÜRKİYE'NİN GÜNEYDOĞUSUNDA BİR YANIK MERKEZİNDEKİ YENİDOĞAN YANIK
HASTALARININ 10 YILLIK EPİDEMİYOLOJİK ANALİZİ
10-YEAR EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF NEWBORN BURN PATIENTS IN A BURN
CENTER IN SOUTHEAST OF TURKEY
Uzm. Dr. Hüseyin Avni DEMİR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Departmanı,
Şanlıurfa
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ÖZET
Giriş
Yanıklar çocuklar arasında yaygın olmasına rağmen, özellikle yenidoğan yanık yaralanmaları ile ilgili
yayınlanmış literatür yetersizdir. Yenidoğan yanıklarının kesin insidansı bilinmemektedir, ancak Güney
Afrika'da bu hastalar yanık yaralanmalarının %0,34'ünü oluştururken Nijerya'da yıllık oran %0.5-2.5.
Daha büyük çocuklarda ve erişkinlerde yanıklara yönelik yönetim protokolleri uzun süredir
oluşturulmuştur, ancak yenidoğan yanık hastalarının bakımına ilişkin net bir kılavuz yoktur. Bu
çalışmanın amacı, yenidoğanların yanık gibi talihsiz kazalara uğramamaları için geliştirilebilecek
koruma stratejilerine epidemiyolojik açıdan ışık tutmaktır.
Yöntem
Bu çalışma SBÜ Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine 1 Ocak 201231 Aralık 2021 tarihleri arasında başvuran ve hastane yanık merkezine yatırılan yenidoğan hastaları
kapsamaktadır. ≤30 günlük tüm yenidoğan yanık hastaları çalışmaya dahil edilmiştir. Yenidoğanların
yaşı ve cinsiyeti, yanık yaralanmasının tipi, yanığın toplam vücut yüzey alanı (TBSA), yanık
mekanizması, yanık yeri, olayın mevsimi, hastane kalış süresi ve hasta sonlanımı kaydedildi.
Bulgular
Çalışmaya toplam 14 yenidoğan dahil edildi. Bunların %64.3’ü (9) kadın, %35.7'si (5) erkekti. Yaşları
01 gün ile 30 gün arasında değişmekteydi. Ortalama yaş 20.3 ± 9.36 gündü. Hastaların 4’ünde (%28.6)
alev yanığı, 8’inde (%57.1) haşlanma yanığı, 2’sinde (%14.3) kimyasal yanık saptandı. Elektrik
çarpmasına bağlı yanık hiçbir hastada görülmedi. 3 (%21.4) hastada ev dışı bir ortamda yanık
gerçekleşmiştir. 11 (%78.6) hastada ise ev ortamında yanık gerçekleşmiştir. 3 (%21.4) hasta ilkbaharda,
3 (%21.4) hasta yazın, 4 (%28,6) hasta sonbaharda, 4 (%28,6) hasta kışın başvurmuştur. Hastaların 4’ü
(%28,6) kırsaldan, 10’u (%71.4) şehiriçinden hastaneye ulaşmıştır.
Sonuç
Yenidoğan yanıkları, bu yaralanmaların genellikle uzun vadeli fiziksel, psikososyal ve ekonomik
sonuçları olduğundan bizim gibi gelişmekte olan toplumlarda özel ilgiyi hak ediyor. Sonuçlarımızı
doğrulamak ve iyileştirmek için daha fazla yerel çalışma yapılmasını öneriyoruz.
Anahtar kelimeler: Epidemiyoloji, Yanık, Yenidoğan

ABSTRACT
Background
Although burns are common among children, the published literature on neonatal burn injuries is scant.
The exact incidence of neonatal burns is unknown, but in South Africa these patients account for 0.34%
of burn injuries, compared to 0.5-2.5% annually in Nigeria. Management protocols for burns in older
children and adults have long been established, but there are no clear guidelines for the care of neonatal
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burn patients. The aim of this study is to shed light on the epidemiological protection strategies that can
be developed to prevent newborns from experiencing unfortunate accidents such as burns.
Method
This study includes newborn patients who applied to the emergency department of SBU Şanlıurfa
Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital between 1 January 2012 and 31 December 2021 and
were admitted to the hospital burn center. All neonatal burn patients ≤30 days old were included in the
study. Age and sex of the newborns, type of burn injury, total body surface area of the burn (TBSA),
burn mechanism, burn site, season of the event, length of hospital stay, and patient outcome were
recorded.
Results
A total of 14 newborns were included in the study. Of these, 64.3% (9) were female and 35.7% (5) were
male. Their ages ranged from 01 days to 30 days. The mean age was 20.3 ± 9.36 days. Flame burns were
detected in 4 (28.6%) patients, scald burns in 8 (57.1%) patients, and chemical burns in 2 (14.3%)
patients. Burns due to electric shock were not observed in any of the patients. Burns occurred in 3
(21.4%) patients in an environment outside the home. In 11 (78.6%) patients, burns occurred at home.
3 (21.4%) patients applied in spring, 3 (21.4%) patients in summer, 4 (28.6%) patients in autumn, 4
(28.6%) patients in winter. Of the patients, 4 (28.6%) reached the hospital from rural areas and 10
(71.4%) from the city.
Conclusion
Neonatal burns deserve special attention in developing societies like ours, as these injuries often have
long-term physical, psychosocial and economic consequences. We recommend that more local studies
be conducted to validate and improve our results.
Keywords: Burn, Epidemiology, Newborn
GİRİŞ
Yanıklar çocuklar arasında yaygın olmasına rağmen, özellikle yenidoğan yanık yaralanmaları ile ilgili
yayınlanmış literatür yetersizdir.1 Neonatal yanıklarla ilgili yayınlanmış sadece birkaç çalışma vardır.2
Rapor edilen yaralanma mekanizmaları, gelişmekte olan toplumlardaki ev kazalarını ve gelişmiş
ülkelerdeki iyatrojenik yaralanmaları içermektedir.3 Yenidoğan yanıklarının kesin insidansı
bilinmemektedir, ancak Güney Afrika'da bu hastalar yanık yaralanmalarının %0,34'ünü oluştururken
Nijerya'da yıllık oran %0.5-2.5.2 Yenidoğanlar birçok açıdan daha büyük çocuklardan ve yetişkinlerden
farklıdır. Daha küçük boyutları, daha ince ciltleri, daha geniş yüzey alanı/ağırlık oranı, daha kolay sıvı
kayıpları, böbrek ve bağışıklık sistemlerinin olgunlaşmamış olması nedeniyle farklı resüsitatif
girişimlere ihtiyaç duyulur ve bu sebeple neonatal yanık yönetimi zorludur. Daha büyük çocuklarda
yanıklara yönelik yönetim protokolleri uzun süredir oluşturulmuştur, ancak yenidoğan yanık
hastalarının bakımına ilişkin net bir kılavuz yoktur.4 Bu çalışmanın amacı, yenidoğanların yanık gibi
talihsiz kazalara uğramamaları için geliştirilebilecek koruma stratejilerine epidemiyolojik açıdan ışık
tutmaktır.
YÖNTEM
Bu çalışma SBÜ Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine 1 Ocak 201231 Aralık 2021 tarihleri arasında başvuran ve hastane yanık merkezine yatırılan yenidoğan hastaları
kapsamaktadır. ≤30 günlük tüm yenidoğan yanık hastaları çalışmaya dahil edilmiştir. Acil serviste
anamnez alma, fizik muayene ve gerekli tetkikler ile ilk değerlendirmeden sonra tanı konulmuştur.
Yenidoğanların yaşı ve cinsiyeti, yanık yaralanmasının tipi, yanığın toplam vücut yüzey alanı (TBSA),
yanık mekanizması, yanık yeri, olayın mevsimi, hastane kalış süresi ve hasta sonlanımı kaydedildi.
Başlangıçta standart ATLS protokolüne göre yönetildiler. Isıtılmış normal tuzlu su ile yara temizliği
yapıldı, ardından topikal antibiyotikler ve aseptik pansumanlar uygulandı. Tetanoz profilaksisi ve
analjezi başlandı. %5'in üzerinde TBSA yanığı olan tüm bebeklere intravenöz sıvı resüsitasyonu
uygulandı. 24 saatlik toplam sıvı hacmi 4 ml/kg/ %TBSA + 1500 ml/m2 BSA formülü kullanılarak
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hesaplanmıştır. Formül sadece 1-2 ml/kg/saat hedef idrar çıkışı için resüsitasyona rehberlik etmek için
kullanıldı. Resüsitasyon süresi boyunca idrar çıkışı sürekli olarak izlendi ve sıvının fazla veya eksik
infüzyonunu önlemek için resüsitatif yeniden ayarlamalar yapıldı.
İstatistiksel Analiz
Veriler SPSS sürüm 20 kullanılarak istatistiksel analize tabi tutuldu ve frekansları, yüzdeleri,
ortalamaları ve standart sapmayı hesaplamak için çeşitli tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Yaş gibi
sayısal veriler ortalama ± standart sapma olarak, yanık nedenleri gibi kategorik veriler ise frekans ve
yüzde olarak ifade edildi.
BULGULAR
Çalışmaya toplam 14 yenidoğan dahil edildi. Bunların %64.3’ü (9) kadın, %35.7'si (5) erkekti. Yaşları
01 gün ile 30 gün arasında değişmekteydi. Ortalama yaş 20.3 ± 9.36 gündü. Hastaların 4’ünde (%28.6)
alev yanığı, 8’inde (%57.1) haşlanma yanığı, 2’sinde (%14.3) kimyasal yanık saptandı. Elektrik
çarpmasına bağlı yanık hiçbir hastada görülmedi. 13 (%92.9)hastada TBSA <%10 olarak bulunurken 1
hastada %10-30 aralığında bulundu. Etkilenen vücut bölgeleri arasında en yaygın olanı yüz/baş ve
boyun (11) bölgesiydi. Kol 4 hastada, el 3 hastada, ön gövde 3 hastada, arka gövde 1 hastada, bacak 5
hastada, ayak 5 hastada etkilenmişti. 3 hasta 1’er günlük yoğun bakım takibinden sonra servise alınmıştı.
Hastanede kalış süresi 1 gün ile 45 gün arasında değişmekteydi. Ortalama hastane kalış süresi 9.78 ±
14.32 gündü. 14 hastanın 1’inde (%7.1) mortalite görülürken 1 hasta kendi isteğiyle hastaneden
ayrılmıştır. Kalan 12 (%85.7) hasta salah ile taburcu edilmiştir. 3 (%21.4) hastada ev dışı bir ortamda
yanık gerçekleşmiştir. 11 (%78.6) hastada ise ev ortamında yanık gerçekleşmiştir. 3 (%21.4) hasta
ilkbaharda, 3 (%21.4) hasta yazın, 4 (%28,6) hasta sonbaharda, 4 (%28,6) hasta kışın başvurmuştur.
Hastaların 4’ü (%28,6) kırsaldan, 10’u (%71.4) şehiriçinden hastaneye ulaşmıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmamız ülkemizde yenidoğan yanık yaralanmalarının yüksek sıklığını yansıtmaktadır. Bildiğimiz
kadarıyla, bu yenidoğan yanıkları üzerine rapor edilen ilk yerel seridir ve yeni doğan bebeklerimizi
etkileyen bu büyük ölçüde önlenebilir felaketin ciddiyetini göstermektedir. Yanık yaralanmaları tüm
dünyada çocukluk çağı morbidite ve mortalitesinin önemli bir nedenidir. Bununla birlikte, gelişmiş
ülkelerde artan yaşam standartları, bunun gibi korkunç vakaların sayısında ve şiddetinde bir azalmaya
neden oldu. Yenidoğanın derisi, daha az keratinizasyon ve daha az hücre tabakası ile nispeten daha
incedir ve bu nedenle termal etkilenimler dahil zararlı ajanlara karşı daha az koruyucudur. Daha büyük
çocuklar termal hasardan yüzeysel veya parsiyel derinlikteki yanıklarla etkilenirken bu faktörler
nedeniyle, yenidoğanların termal hasarlardan etkilenimi tam kat yanıklarla sonuçlanabilmektedir4.
Çalışmamızda yenidoğan yanıklarının en sık sebebini haşlanma yanıkları oluşturmuştur. Ugburo2
Nijerya'dan hepsi ev kazalarından kaynaklanan, alev yanıkları (13), haşlanmalar (6) ve kimyasal
yanıklar (2) olan 21 yenidoğan yanığı yaralanması bildirmiştir. Cox ve ark.5 Güney Afrika'dan 37 yıllık
bir incelemede, haşlanma (45), alev yanığı (38) ve ilkel ısıtma cihazlarına bağlı 2 yanık ile 4 aylıktan
küçük 86 yenidoğan bildirmiştir. Çalışmamızdaki haşlanma yanıklarının çoğu çaydanlıktan dökülen
sıcak sıvılardan kaynaklanmaktadır. Çay içmek yerel toplum için vazgeçilmez bir günlük aktivitedir.
Yenidoğanların çaydanlık gibi bu tip sıcak sıvıların dökülme ihtimali olan ortamlardan uzak tutulması
bu yanıkların önüne geçecektir. Kubilius ve ark’ınında belirttiği gibi ev içinde uygun bir sıcak su
kaynağının kullanılması ve ekipman güvenliği bu tip yanık vakalarını önlemek açısından önemlidir. 6
Mevcut çalışmada hastaların %92.9’unda TBSA <%10 olarak bulunurken 1 hastada %10-30 aralığında
bulundu. Literatürde yenidoğan yanıklarında TBSA farklı yüzdelerde yer bulmuştur. Ugburo ve ark. 2
kendi serilerinde ortalama TBSA'yı 26,00 ± %5,53 olarak bildirmişlerdir. Cox ve ark. 5 yenidoğanların
%62.7'sinde %10'dan az TBSA tutulumu olmak üzere ortalama TBSA'yı %11.5 olarak bildirmişlerdir.
Rimdeika ve ark.7 %20 TBSA yanığı olan bir yenidoğan ve %14 TBSA tutulumu olan bir yenidoğan
bildirmiştir. Alsalman ve ark. Sudi Arabistan’da yaptıkları 84 infantı dahil ettikleri çalışmada mortalite
saptanmamıştır.8 Ancak Ugburo ve ark. Yaptıkları çalışmanın mortalite oranı %43.5 olarak
bulunmuştur.2 Bizim çalışmamızda bu oran %7.1’di.
Sonuç
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Yenidoğan yanıkları, bu yaralanmaların genellikle uzun vadeli fiziksel, psikososyal ve ekonomik
sonuçları olduğundan bizim gibi gelişmekte olan toplumlarda özel ilgiyi hak ediyor. Sonuçlarımızı
doğrulamak ve iyileştirmek için daha fazla yerel çalışma yapılmasını öneriyoruz. Ek olarak, yenidoğan
yanıklarının ebeveyn ihmali, hanenin sosyoekonomik durumu, ebeveynlerin eğitim durumu ve
ebeveynlerin mesleği gibi faktörlerle herhangi bir ilişkisini belirlemek için yerel bir çalışma
tasarlanabilir. Ayrıca yenidoğan yanık yaralanmaları bağlamında yenidoğan istismarının belirlenmesine
de ihtiyaç vardır. Bu, yenidoğanın korunmasına ilişkin yasal reformları teşvik etmek için bir kanıt
geliştirmeye yardımcı olacaktır.
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ÖZET
Madde bağımlılığı, beynin nöropsikolojik ve nörobiyolojik yapısında bozukluklara sebep olan bir
hastalıktır. Bu süreçte madde bağımlısı bireylerde ödül ve öğrenmeyle ilgili işleme sistemlerinde
bozukluklar, motor fonksiyonlarda yetersizlik ve kayıplar, doğru-yanlışı ayırt edememe, durgunluk,
ilgisizlik ve çevreden kopma sorunları ile vücudun somatosensoriyel algısı, denge ve postüral
oryantasyonda sorunlar gözlemlenmektedir. Çalışmamızın amacı madde bağımlısı bireylerde yürütücü
işlevler ile denge arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi’ne (AMATEM) madde bağımlılığı tedavisi için başvuran
ve DSM-V’e göre madde kullanım bozukluğu tanısına sahip hastalar davet edildi. Çalışmaya katılım
için gönüllü olan, 1 yıldan fazla madde kullanan, 18-45 yaş arası ve Mini Mental Test skoru 24 ve
üstünde olan bireyler çalışmaya dahil edildi. Ortopedik, nörolojik veya sistemik herhangi bir ilave
hastalığı olan; aktif enfeksiyonu olan; görme ve işitme ile ilgili problemi olan; nörogelişimsel veya
nörobilişsel bir bozukluğa sahip olan bireyler çalışma dışı bırakıldı. Ayrıca bilişsel fonksiyonlarını
olumsuz etkileyecek şekilde madde etkisinde olan bireyler de çalışmaya alınmadı. Çalışmaya
başlamadan önce bireylerin uygulanacak testleri tamamlayabilecek bilişsel seviyede olduklarının tespiti
için Mini Mental Durum Testi kullanıldı. Bireylerin demografik özellikleri kaydedildi. Yürütücü
işlevlerin değerlendirilmesinde Stroop Testi-Çapa Formu kullanıldı. Dengeyi değerlendirmek için ise
Fonksiyonel Uzanma Testi kullanıldı. Sonuçlar uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edildi.
Çalışmamız kapsamında 6’sı kadın 44’ü erkek toplam 50 madde bağımlısı birey değerlendirildi.
Değerlendirilen hastaların yaş ortalaması 29,73±5,61 yıl idi. Çalışmanın bulguları incelendiğinde Stroop
Testinin A, B ve C bölümleri ile Fonksiyonel Uzanma Testi arasında negatif yönde düşük derecede
istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlendi (sırasıyla; rs=0,49, p=0,001; rs=0,30, p=0,042 ve
rs=0,34, p=0,023). Çalışmamız sonucunda, madde bağımlısı bireylerde yönetimsel işlevlerde ortaya
çıkan problemlerin, dengeyi de etkilediği belirlendi. Buna göre madde bağımlısı bireylerin bilişsel
işlevlerinin daha kötü olduğu süreçlerde, denge becerisi gerektiren aktivitelerden uzak durmaları, denge
bozukluğuna bağlı görülebilecek düşmeler ile buna bağlı sağlık sorunlarının önlenmesinde faydalı
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olacaktır. Bununla birlikte, madde bağımlılığı tedavi sürecinde bireylerin yönetimsel işlevlerinde
görülecek gelişmelerin, dengeyi de olumlu etkileyebileceği unutulmamalıdır. Tedavi süreçlerinde
dengeye yönelik yapılacak uygulamaların da bu olumlu etkilere katkı sunacağı kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Denge, Madde Bağımlılığı, Yürütücü İşlevler

ABSTRACT
Substance abuse is a disease that causes neuropsychological and neurobiological disorders in the brain.
In this process, disorders in the processing systems related to reward and learning, inadequacy and loss
in motor functions, inability to distinguish between right and wrong, stagnation, apathy and detachment
from the environment, and problems in the somatosensory perception of the body, balance and postural
orientation are observed in substance addicted individuals. The aim of our study is to examine the
relationship between executive functions and balance in substance use disorders. The study was carried
out in Ankara Training and Research Hospital, Alcohol-Drug Addiction Research Treatment and
Training Centre (AMATEM). Patients who applied for substance use treatment and were diagnosed with
substance use disorder according to DSM-V were invited. Individuals who used substances for more
than 1 year, between the ages of 18-45 and with a Mini-Mental State Examination score of 24 and above
were included in the study. Individuals with orthopedic, neurological or systemic disease, problem with
vision and hearing, a neurodevelopmental or neurocognitive disorder and active infection were excluded
from the study. In addition, individuals under the effect of substances that negatively affect their
cognitive functions were not included in the study. Before starting the study, the Mini-Mental State
Examination was used to determine that the individuals were at a cognitive level to complete the tests
to be applied. The demographic characteristics of the individuals were saved. The Stroop Test-Çapa
Form was used to evaluate executive functions. Functional Reach Test was used to assess balance. The
results were analyzed by appropriate statistical methods. In our study, a total of 50 substance addicts, 6
women and 44 men, were evaluated. It was determined that there was a low statistically significant
negative correlation between the A, B and C sections of the Stroop Test and the Functional Reach Test
(respectively; rs=0.49, p=0.001; rs=0.30, p=0.042 and rs=0, 34, p=0.023). As a result of our study, it
was determined that the problems that occur in executive functions in substance use disorders
individuals also affect the balance. Accordingly, it will be beneficial for substance use disorders to stay
away from activities that require balance when their cognitive functions are worse, to prevent falls due
to balance problems and prevent health problems. In addition, it should not be forgotten that the
developments in the executive functions of individuals during the addiction treatment process may also
positively affect the balance. We believe that the practises to be made towards balance in the treatment
processes will also contribute to these positive effects.
Keywords: Balance, Executive Functions, Substance Abuse
GİRİŞ
Madde bağımlılığı bireye ve topluma büyük maliyetleri olan kronik, tekrarlayan bir hastalıktır (1). Bu
hasta grubunda yürütücü işlevlerden olan karar verme, duygusal kontrol gerektiren görevlerde
bozukluklar gözükmektedir (2-4). Ek olarak aldıkları kararların sonuçlarına karşı duyarlılıkta azalma
ortaya çıkmaktadır (5,6). Yürütücü işlev bozukluklarında bu bireyler değerlendirme yeteneklerinin
azalmasıyla küçük, anlık ödülleri tercih etme eğiliminde olmaktadırlar (7). Bu eğilim hastaların yaşam
kalitesini, tedavi seyrini ve toplum entegrasyon düzeyini etkilemektedir (8,9).
Bu hasta gruplarında gerçekleştirilen başka çalışmalarda ise kötü postural oryantasyon, yürüme
anormallikleri ve denge bozuklukları gözlemlenmiştir (10). Çalışmamızın amacı madde bağımlısı
bireylerde yürütücü işlevler ile denge arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
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YÖNTEM
Çalışmamız Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi
Eğitim Merkezi’nde (AMATEM Kliniği) gerçekleştirildi. Çalışmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli
izin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etik Kurulu’ndan alındı (14.06.2021-32). AMATEM
Kliniği’ne yatılı tedavi için başvuran bireyler arasından yapılacak değerlendirmeler için gönüllü, 18-50
yaş aralığında, DSM-V’e göre madde kullanım bozukluğu tanısı olan, 1 yıldan uzun süredir madde
kullanan bireyler çalışmaya dahil edildi.
Mini mental testten 23 ve altında puan alan, nörogelişimsel veya nörobilişsel bir bozukluğa sahip olan,
kişinin bilişsel fonksiyonlarını olumsuz etkileyecek şekilde madde veya alkol etkisinde olan, DSM-V
tanı ölçütlerine göre opiyat ve tütün kullanım bozukluğu dışında tedavi gerektirecek psikiyatrik
bozukluğu olan, çalışmanın yönergelerini anlamada zorluk oluşturabilecek zekâ geriliği, ilaç/madde
kullanımı veya başka bir tıbbi durumdan kaynaklanan bilişsel bozukluğu olan, ortopedik, nörolojik ve
sistemik herhangi bir hastalığa dair tanı almış olan, aktif enfeksiyonu olan ve görme ve işitme ile ilgili
problemi olan bireyler çalışmaya dâhil edilmedi.
Çalışmaya katılan tüm bireylerin sosyodemografik verileri kaydedildi. Ardından kognitif durumun
değerlendirilmesi için Mini Mental Test uygulandı. Folstein ve arkadaşları tarafınsan ilk defa 1975
yılında kullanılıp 2002 yılında Güngen ve arkadaşlarının Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirlik
çalışmasını yaptığı bu test beş ana bölümde kognitif değerlendirme imkânı sağlamaktadır: yönelim,
kayıt hafızası, dikkat ve hesap yapma, hatırlama ve lisan. Her bir doğru cevap 1 puan değerindedir ve
testten alınabilecek maksimum puan 30 olup süre sınırlaması yoktur. Testte 24 puan altı kognitif
bozukluğun göstergesi olarak kabul edildiği için çalışmamıza 24 ve üzeri puan alan bireyler dâhil edildi
(11).
Fonksiyonel dengeyi değerlendirmek için Fonksiyonel Uzanma Testi kullanıldı. Bu testte
katılımcılardan ayaklarının yer ile temasını kesmeden uzanabildikleri kadar öne uzanmaları istendi, test
3 kere tekrar edilip tüm skorlar not alındı. Değerlendirme sonucunda elde edilen en iyi skor analize
alındı (12).
Yürütücü işlevleri değerlendirmede Türkçe geçerlilik çalışmasını Emek-Savaş ve arkadaşlarının yaptığı
Stroop Testi Çapa Formu kullanıldı. Test randomize mavi, yeşil ve kırmızı renklerde 60 kutu ve renk ile
yazılan rengi birbirinden farklı 60 kelimeden oluşan iki tablodan oluşmaktadır. Üç aşamadan oluşan
testte ilk adım bireyden kutu renklerini adlandırmasıdır. Başarılı olması halinde ikinci adım baskı rengi
ile yazılan rengi birbirinden farklı olan kelimeleri okuması istenir ve zaman tutulur. Üçüncü adımda ise
bireyden kelimeleri okumayıp baskı renklerini söylemesi istenir (13).
Çalışma ile elde edilen verilerin istatistiksel analizi için SPSS (Statistical Package for Social Science)
Version 22 programı kullanıldı. Bireylerin yürütücü işlevler ile denge skorları arasındaki ilişkinin
analizinde Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. Anlamlılık seviyesi için p<0,05 kabul edildi.

BULGULAR
Çalışmamız 44’ü erkek 6’sı kadın toplamda 50 bireyin değerlendirilmeleri ile tamamlandı.
Değerlendirilen hastaların yaş ortalaması 29,73±5,61 yıl idi (Tablo 1).
Tablo 1. Bireylerin Tanımlayıcı Özellikleri (N=50)
Değişkenler
Yaş (yıl)
Boy Uzunluğu (cm)
Vücut Ağırlğı (kg)
VKİ (kg/ m²)
Ort: Ortalama

FULL TEXTS BOOK

Ort. ± SD
29,73±5,61
174,71±7,18
71,34±14,46
23,44±4,35

Medyan
29
176
72
23,29

Minimum-Maksimum
18-50
157-186
45-135
15,94-42,61

VKİ: Vücut kütle indeksi

SD: Standart sapma
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Çalışmanın bulguları incelendiğinde Stroop Testinin A, B ve C bölümleri ile Fonksiyonel Uzanma Testi
arasında negatif yönde düşük derecede istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlendi (sırasıyla;
rs=0,49, p=0,001; rs=0,30, p=0,042 ve rs=0,34, p=0,023) (Tablo 3).
Tablo 2. Bireylerin Fonksiyonel Uzanma Testi ve Stroop Testi Sonuçları
Değişkenler
Fonksiyonel Uzanma Testi (cm)
Stroop Testi A Bölümü (sn)
Stroop Testi B Bölümü (sn)
Stroop Testi C Bölümü (sn)
Düzeltme Sayısı
Hata Sayısı
Stroop Testi D Bölümü (sn)

Ort. ± SD
38,47±6,84
39,52±7,44
30,17±5,42
76,67±20,52
2,85±3,44
1,82 ±3,33
46,80±18,06

Medyan
40
38,25
28,20
72,67
2
0
42,04

Minimum-Maksimum
21-51,66
26,74-55,43
19,97-40,86
24,08-148,33
0-18
0-16
12,01-112,14

Tablo 3. Stroop Testi Bölümleri ile Fonksiyonel Uzanma Testi Arasındaki İlişki
Spearman
Korelasyon

Fonksiyonel
Uzanma
Testi

Stroop
Testi A
Bölümü

Stroop
Testi B
Bölümü

Stroop
Testi C
Bölümü

Düzeltme
Sayısı

Hata
Sayısı

Stroop
Testi D
Bölümü

rho;p

rho;p

rho;p

rho;p

rho;p

rho;p

-0,498**;

-0,308*;

-0,379*;

0,001

0,001

0,023

-0,022;
0,086

0,090;
0,565

-0,253;
0,106

rho: Spearman korelasyon katsayısı *p<0,05 anlamlılık seviyesinde ilişki anlamlı
Çalışmamız sonucunda, madde bağımlısı bireylerde yönetimsel işlevlerde ortaya çıkan problemlerin,
dengeyi de etkilediği belirlendi.
TARTIŞMA
Denge kontrolünde kişisel faktörler (motor, duyu, kognitif), postüral görevler (proaktif, reaktif, dengeli
durum) ve çevresel faktörler (duyusal içerik, çevre yüzeyler, kognitif yükleme) rol oynamaktadır (14).
Çalışmamız sonucunda madde bağımlısı bireylerde meydana gelen yürütücü işlev bozukluklarının
(tepki ketleme, seçici dikkat, bilgi işleme hızı ve bilişsel esnekliği) dengeyi de etkilediği belirlendi.
Verdejo-García ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 35 madde bağımlısı ve 36 benzer özelliklerde
sağlıklı birey üzerinde yapılan karşılaştırmada madde bağımlılarında beynin dorsolateral prefrontal
korteks, orbitofrontal korteks ve anterior singulat korteks yapılarında işlev bozuklukları ile farklı
davranışsal, bilişsel ve duygusal anormallikler saptanmıştır (15). Brewer ve arkadaşlarının yaptıkları
çalışmada ise kokain bağımlısı bireylerde beyin aktivitesi, riskli karar verme ve ilişkisel öğrenmeden
sorumlu beyin bölgelerinde meydana gelen yanıt inhibisyonu kokain kullanımı ile ilişkilendirilmiştir
(16). Pesa ve arkadaşlarının çalışmasında esrar kullanıının akut ve kronik dönemlerinde bilişsel
alanlarda bozulmalar meydana gelip bilişsel performansı düşürdüğü belirtilmiştir (17). Liraud ve
arkadaşlarının çalışmasıyla da esrar bağımlılarının diğer psikotik bozuklukları olan bireylere göre
Stroop testinde kötü performans gösterdiği bildirilmiştir (18).
Gbiri’nin yaptığı çalışmada yasadışı maddeleri kötüye kullanımla birlikte bireylerde zayıf postüral
yönelim, yürüme anormallikleri ve denge sorunları görüldüğü bildirilmiştir (19). Pieper ve
arkadaşlarının invaziv yöntemle bu maddeleri kullananan 104 birey üzerinde yapılan çalışmada ise alt
ekstremiteye enjeksiyon yoluyla madde alan bireylerin diğer ekstremitelerden madde enjekte edenlere
göre denge ve yürüyüş skorlarının düşük olduğu belirtilmiştir(20).
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Biz de çalışmamızda madde bağımlısı bireylerde yürütücü işlev ve denge arasındaki ilişkinin anlamlı
olduğunu belirledik. Daha önce yapılan çalışmalarda bu anlam ilişkisini ortaya koyan herhangi bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu sebeple çalışmamız bir ilk niteliğini taşımakta ve literatür açısından
değerlidir.
Sonuç olarak madde bağımlısı bireylerin yürütücü işlevlerinin daha kötü durumlarda denge becerisi
gerektiren aktivitelerden uzak durmaları, denge bozukluğuna bağlı görülebilecek düşmeler ile buna
bağlı sağlık sorunlarının önlenmesinde faydalı olacaktır. Bununla birlikte, madde bağımlılığı tedavi
sürecinde bireylerin yönetimsel işlevlerinde görülecek gelişmelerin, dengeyi de olumlu etkileyebileceği
unutulmamalıdır. Tedavi süreçlerinde dengeye yönelik yapılacak uygulamaların da bu olumlu etkilere
katkı sunacağı kanaatindeyiz.
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GENERATED IN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTOR
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ABSTRACT
The Kleptocracy has become an object of concern of the greatest powers of the time, as it has had a
tendency to expand into multiple countries, from those with Eastern traditions to those with European
traditions. Developed states, in order to prevent this phenomenon, have ensured that financial systems
do not become havens for corruption crimes and ensure that companies do not pay bribes in other parts
of the world.
However, the phenomenon of kleptocracy has continued to spread throughout the world, especially in
poor or developing countries. In countries that are in the process of transition to democracy, the
phenomenon of kleptocracy can be accentuated in political structures, both by the multiple suspicions
of influence on economic processes and the circulation of funds derived from crimes that are
subsequently used to finance political parties and by corruption and coercion of actors in the justice
system.
More researches in international literature points to the risk of rooting in state systems of the
phenomenon of kleptocracy which can be associated with some influential and controversial groups of
people.
This observation significantly changes the perspectives on contemporary society. Thus, it becomes
obvious that no society is immune to this phenomenon. Any evolution is accompanied by risks and
vulnerabilities, and if democratic control weakens, the phenomenon of kleptocracy can develop so much
that citizens no longer notice it and accept it with various manifestations of corruption, which can be
perceived as a normality. Accordingly, the phenomenon of corruption can infiltrate at all levels,
including the structures of force and justice.
Therefore, the perpetuation of kleptocratic practices could generate eminent risks of corruption,
including: the risk of abuse of office; the risk of passive / active corruption; the risk of conflict of interest;
the risk of rigging auctions; the risk of money laundering; the risk of tax evasion and tax fraud; the risk
of protectionism, including economic; the risk of undermining government policies etc.
The materialization of these risks can compromise the climate of integrity in the public and private
sector, can affect the public interest and the business environment. As a result, the presence of largescale illegal business in the economies of some countries can have a corrupting influence on the
governments of these states, especially the law enforcement and security of these states. In order to
prevent these phenomena, it is necessary for the judiciary to act objectively, impartially, honestly and
in strict accordance with the law, and the tendencies of the political elite must be limited and controlled.
Democracy does not last if the de facto abuse of institutions and corruption continue. The next stage
considered to be destructive is the establishment of kleptocracy as a form of government.
Keywords: kleptocracy, corruption, corruption crimes, corruption phenomenon, integrity climate,
vulnerabilities, risk of corruption, fraud, tax evasion, conflict of interest, money laundering,
protectionism.
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INTRODUCTION
Since the 1990s, the "new wave of democratization" has emerged globally, with notable changes later
in many countries. The main reason was that democracy makes organizations safer and increases the
chances of realizing human rights, including ensuring "government of the people, by the people, for the
people".
In the meantime, however, democracy has lost its defining characteristics and new harmful
forms/phenomena of government have begun to appear or reappear, such as kleptocracy or plutocracy,
oligarchy, etc., which can generate hybrid systems and at a high level can take different forms, including
competitive autocratic regimes.
Kleptocracy is a type of government in which its members seek, first and foremost, to obtain personal
benefits (material, social, political, etc.) over those on whose behalf they govern. Plutocracy is a form
of government in which state power is concentrated in the hands of the richest.
Oligarchy is a form of government, in which political and economic power is held by a small number
of people. The oligarchy tends to create supranational structures and cannot function in the absence of
strict control of justice. The oligarchy's equation necessarily includes: political infiltration, media
control and the taming of justice.1
All these forms of government are directly associated with corruption and can undermine the principles
of the rule of law.
In recent years, the Republic of Moldova has been galloping towards an oligarchic regime that has now
reached its peak. For only a few years, the government of the Republic of Moldova broke all "records"
and brought the country to an oligarchy as never seen before, by capturing state institutions and
subjugating justice, corruption flourishing from day to day. Thus, the phenomenon of "oligarchy", which
was previously known more through history books, has now become synonymous with the Republic of
Moldova.2
The kleptocratic phenomenon is usually accompanied by two distinct elements, namely: state
institutions, of any level, are closely intertwined with various groups, which carry out money-making
activities, but also by the actors of the judiciary, which offer a wide range of services - to acquittals of
criminals to launder millions of dollars from obscure sources. The second very important element is the
fact that a large part of these money-making activities take place in a realm of permanent legality.
Research methods used. In order to achieve the stated goal, in this scientific research were applied a
number of methods, including: logical method to clarify the content, systemic, deduction method,
including historical and comparative method of research through global aspects of the research topic.

RESEARCH AND FINDINGS
The word "kleptocracy", which means "mastery of thieves" first appeared in the 1800s, but its use has
become more widespread since 2016.
In a broad sense, kleptocracy means "government of thieves" and involves systemic corruption that
occurs when state leaders, generally in poorer countries, routinely rob millions or even billions of dollars
or euros from their national treasuries. Usually, much of this money is spent or hidden in richer countries,
which until recently had no obligation to this illicit flow of money. 3
In another line of ideas, it is emphasized that the phenomenon of kleptocracy is manifested by a political
system affected by widespread greed and corruption and is led by people who use public power to illicit
enrichment and gain personal profits. Usually, these people hold some top public positions / public
dignity positions, through which they can commit abuses, influence peddling, including admitting
1

https://www.glasul.md/14827/ (visited at 28.06.2022).
Ibidem
3
https://www.cam.ac.uk/kleptocracy (visited at 18.06.2022).
2
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inappropriate influences, auction tricks or favoring economic agents against undue advantages.
Practices, which become a sub-culture and part of the kleptocracy, which can produce some absolutely
impossible leaps in any normal society and allow the illicit enrichment of people holding public office,
including electives.4
This social engineering without dismantling is often supported by a large part of the population, who
are the voters and who give the vote of confidence to obscure and oligarchic parties, whose members
tend to get rich quickly through illicit means. For these reasons, counteracting the phenomenon of illicit
enrichment is a first step in the fight against high-level corruption.
Another important approach in this regard is corruption of voters, which is undemocratic and may be
associated with some specific risks of corruption. Sometimes electoral competitors are tempted to
violate the legislation in force in order to stay in power or gain access to power, including through
corrupting voters. In a captured / kleptocratic state, corruption of voters is quite common, as they are
"lured" with various "electoral gifts" (money, goods, services, etc.). Thus, the dishonest practices in
election campaigns can bring or maintain in government people with a dubious, unintegrated and
compromised reputation, who resort to illegal means and actions to get as many votes as possible.
Usually, the people / leaders who are part of these oligarchic parties that tend to remain in government
obtain financial means from various corruption schemes, guided and supported by them. Accordingly,
these illegally obtained revenues are used in election campaigns to corrupt voters, including to maintain
power and influence over public entities, by offering "fat" fees to the leaders of these entities, who can
act to order and eliminate potential electoral contestants by various abusive methods (fabrication of
criminal files, carrying out excessive controls, filing them and criminalizing illegal acts, etc.). These
obscure practices are most common in poor or developing countries, which are ruled by kleptocratic
parties, which tend to maintain their stench and influence.
For decades, policy makers have overlooked the threats to security, prosperity and democracy associated
with transnational corruption and global kleptocracy. These threats have destabilized fragile states,
created fertile ground for terrorist groups and organized crime, and deprived billions of people of any
hope for a secure or prosperous future.5
Kleptocracy is widely conceived as synonymous with political / systemic corruption and grant
corruption.
It should be noted that Transparency International (TI) differentiates three main types of corruption: 6
- Petty corruption: daily abuse of trust / office, excessive power of civil servants in interaction with
ordinary citizens, beneficiaries of public services; use of public services or goods at work for personal
gain.
- High corruption: high-level abuse, excess of power that benefits high-ranking public officials in
making certain decisions that are to the detriment of the public interest and harm society. Often, being
unpunished.
- Political corruption: manipulation of public policies and institutions, of procedural rules in the
allocation of resources; financing political decision-makers who abuse their position in order to maintain
their power, status and wealth. Here we can also talk about the capture of state institutions by certain

4

In accordance with art. 20 of the UN Convention against Corruption, subject to its Constitution and the
fundamental principles of its legal system, each State Party intends to adopt such legislative and other measures
as may be necessary to make it a criminal offense, if any the acts were committed intentionally, illicit enrichment,
ie a substantial increase in the assets of a public official which he cannot reasonably justify in relation to his
legitimate income.
5
6

https://www.iri.org/wp-content/uploads/2021/11/the_kleptocrats_playbook_final.pdf (visited at 20.06.2022).
Ibidem
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governing political parties and the appointment of politically affiliated persons to the head of these
institutions.
Systemic corruption targets those states where most decision-making processes are associated with
corruption risks. Thus, influential groups are formed that create monopolies, and in order to defend those
monopolies "buy" ministers, prime ministers, leaders of different levels of criminal prosecution bodies,
prosecutors, especially specialized prosecutors, who must combat this systemic corruption phenomenon,
including high corruption.
Corruption also exists in the private sector and, even if it does not have a social impact similar to that of
corruption in the public environment, however, it disrupts the normal development of social relations,
causing negative economic and social consequences. Corruption in the private sector exposes the
company to risks, such as the loss of markets and reputation. Moreover, products and services could be
delivered at higher prices and of lower quality, which could affect public health or the environment.
Corruption in the private sector is a danger to: political systems (deteriorates democracy and public
trust); public interests (affects public finances or public sector opportunities); private interests (distortion
of competition); society (generates inequalities or risks).
However, the most dangerous form of corruption is “high corruption”, which consists of major
embezzlement / theft from the state budget, money laundering or capturing state institutions of certain
obscure interests. For example, the bank frauds discovered in the Republic of Moldova in 2014, which
resulted in the decapitalization of the banking sector by about 12% of GDP, the depreciation of the
national currency and the increase of state debt by about 14 billion lei, were based on all elements
necessary for high corruption in the banking and public sector.7
Corruption factors in the private sector may be similar to those in the public sector, which pursue the
goal of enrichment, gaining status and power by defying legal norms or maintaining various corruption
schemes.
However, there may be some differences:
- The essence of corruption in the private sector is economic, and its typical causes are: profit
maximization; survival of economic difficulties; overcoming competition or gaining a competitive
advantage; accessing new markets and solving operational problems (obtaining permissive documents,
documents required for work processes).
- The involvement of a private enterprise in acts of corruption depends on several internal and external
factors - from operational capabilities and leadership commitment, to peer pressure and external
opportunities, such as change in government and policies.
When there are corrupt governments, they tend to attract unscrupulous companies, negatively affecting
the business environment. When corruption is systemic, this scourge becomes an accepted way of doing
business. Even companies that suffer as a result of corruption schemes are not willing to expose them,
because that would mean revealing their own involvement in corruption.
According to some sources, the theft of the billion that took place in 2014 in the Republic of Moldova
took place in 4 stages, involving a large number of heads of responsible state institutions, the National
Bank, ministries, at the Government and Legislative level.8
Consequently, can there be risks of integrity between various public-private interactions? Following the
analyzes performed, it is attested that these risks would be:
Risk of conflict of interest - a conflict of interest arises in a situation where a civil servant has a private
interest or other interest likely to influence the impartial and objective performance of his official duties.

7

https://unimedia.info/ro/news/84cfe96b4e82288a/cum-a-fost-pregatit-si-realizat-furtul-miliarduluiprocurorul-general-face-dezvaluiri-din-cadrul-anchetei.html (visited at 15.05.2022).
8
Ibidem
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Risk of passive/active corruption - the most common practice is that private agents pay bribes / corrupt
public agencies to make some decisions in favor of their business or in favor of themselves or not to be
penalized for some violations.
The risk of rigging auctions - in order to obtain profitable public contracts, public procurement are rigged
/ mimed. The duration of contracts, their high financial stakes and the complexity of certain partnerships
can lead to potential exposure to corruption.
The risk of money laundering - situations when private agents or civil servants tend to hide the illicit
origin of income from corrupt acts.
The risk of tax evasion and tax fraud - non-liability for non-issuance of tax receipts by traders,
modification of the data from the tax memory of cash machines, even if the tax receipts were issued due
to corruption of tax agents.
The risk of protectionism, including economic - refers to situations when state representatives protect
certain companies against advantages/protection fees or premeditated elimination of some economic
barriers.
The risk of undermining government policies - private agents can influence decision-making in their
favor. This is especially true for multinational companies in a strong position. Thus, they are able to
exert undue influence on certain decision-makers in order to give them advantages. Here we can refer
to private organizations that can lobby public representatives for protection, or to benefit from subsidies
or preferential policies.
The risk of slipping - is when public officials, including high-level ones, get jobs/migrate to the private
sector - which leads to conflicts of interest or support for private/corporate interests.
Any kind of business can fall prey to kleptocrats through extortion, embezzlement or other corrupt
practices. Bribery from private companies is the most common form of corruption, along with the
misappropriation of public funds in countries affected by systemic corruption. Regardless of its form,
systemic corruption creates uncertainties, raises the cost of doing business, and ultimately discourages
private enterprises.
The fight against these forms of corruption is not possible without a serious attitude and international
counter-mechanisms.
Thus, as early as 1977, the first US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) was passed in the to prevent
its citizens and private entities from bribing foreign government officials.
In 1999, the OECD Anti-Bribery Convention was developed in order to reduce political corruption and
corporate crime by implementing standards and measures to combat bribery in international trade
transactions conducted by companies based in those countries that are signatories to the Convention.
The Council of Europe Criminal Convention on Corruption of 1999 has a wider scope, thus specifically
addressing bribery in the private sector and requiring it to be considered a criminal offense.
The UNCAC (United Nations Convention against Corruption) of 2003 has the widest scope and is the
most ambitious international legal instrument, offering three fundamental pillars of action: preventive
measures, criminalization and law enforcement, and international cooperation. UNCAC is an innovative
anti-corruption tool, as it addresses not only corruption in private-public relations (business relations
with civil servants, including state-owned enterprises), but also private-private relations (relations only
between companies). The convention provides for several forms of corruption, such as bribery, influence
peddling, abuse of office and various acts of corruption related to the private sector. An entire chapter
of the Convention is devoted to prevention, with measures aimed at both the public and private sectors.
These include models of preventive policies, such as the establishment of anti-corruption bodies and
increased transparency in the financing of election campaigns and political parties.
In France, the 2016 law on transparency, anti-corruption and economic modernization (Sapin II law)
requires large companies to have an obligation to prevent corruption and implement anti-corruption
programs.
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These documents, including the regional and international legal framework (conventions, treaties, laws)
on preventing and combating corruption, aimed to counteract this phenomenon in the public and private
sectors, and among the measures imposed on signatory states are the exclusion and control of potential
risks of corruption that could undermine democratic values and admit oligarchic or kleptocratic parties
to the government.
Kleptocracy can be associated with some authoritarian forms of government, so it is no coincidence that
the world's most corrupt governments run the least free societies. If a nation rich in natural resources,
led by an authoritarian government, has multinational government contracts to exploit these resources,
and as the years pass, the population continues to live in poverty, this state may be called a captured or
kleptocratic one.
After the 1990s, dubious businessmen sprang up in the post-Soviet space like mushrooms after rain,
when the vulnerability of the states served them as best they could. The specialists talk about two worlds
in which the history of the post-Soviet oligarchy was anchored: the legal, formal, and illegal, between
ostentatious luxury and street shootings, the feeling of omnipotence and the risk of being at any moment
the target of a possible attack, under the conditions of avid competition. The weakness of state
institutions and the elasticity (or non-existence) of the rule of law would have determined these new
businessmen to look for ways to overcome their vulnerability, institutionalizing their status and income.
The political system, which became "democratic" and multi-party overnight, became a tempting
business for them - a way to get their hands on the levers of the state and political power to protect and
multiply their wealth. Thus, gradually, the oligarchs entered politics, and the Republic of Moldova was
no exception.9
According to the analysis of the German Marshall Fund of the United States, “The Republic of Moldova
(RM) is a captive state of its own communities in the political system, where the kleptocracy seems to
patronize the political elite. The Republic of Moldova was once a successful example of the Eastern
Partnership. In 2010, the country enthusiastically embarked on the road to Europeanization, and
Moldova has meanwhile won visa liberalization in the EU and signed an Association Agreement with
Brussels, but now it is the biggest disappointment of the Eastern Partnership. The recent disappearance
of a billion dollars has revealed a captive state in its own kleptocracy, a state weakened by corruption at
the highest level. The corrupt political system is the country's greatest weakness. For the past 20 years,
the Moldovan executive has found ways to control the judiciary and institutions responsible for
investigating officials for corruption and other crimes. The victory of the pro-European parties in the
elections five years ago did not change that. On the contrary, corruption has reached new heights, and
the influence and power of the oligarchs has increased."10
At the same time, a report by Freedom House presents the Republic of Moldova as a hybrid regime, in
transition, with serious problems of democratic governance, high level of corruption and oligarchscontrolled media.11
The Parliament of the Republic of Moldova, in its capacity as the supreme representative body of the
people and the sole legislative authority of the state according to art. 60 of the Constitution of the
Republic of Moldova, notes with concern that the state and legal institutions of the country have been
captured. All the citizens of this country are suffocated by endemic corruption, by the theft and illicit
privatization of public property, by the total control over the judiciary, exercised by the oligarchy and
by the numerous attacks on civil rights and freedoms. Thus, by the Decision of the Parliament of the
Republic of Moldova no. 39 of 2019 for the adoption of the Declaration on the recognition of the captive
character of the state of the Republic of Moldova, the deputies of the Parliament of the Republic of
Moldova assume the obligation to stop the country from dictatorship.
Considering the major importance of the statement of the Secretary General of the Council of Europe,
Thorbjørn Jagland of 11 August 2015 on the captured state, the selective application of justice and the
9

https://www.glasul.md/14827/ ((visited at 28.06.2022).
Ibidem
11
https://www.glasul.md/14827/ ((visited at 28.06.2022).
10
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existence of serious slippages in the political process in the Republic of Moldova; Recalling the
Resolutions of the European Parliament of July 9 and November 4, 2018, which accused the government
in Chisinau: of capturing the state, manifested by the decisions to annul the results of the free and
democratic elections in Chisinau; harassment of opposition political parties; blocking the investigation
into the theft of the billion and the recovery of the damage suffered by the population as a result of this
theft; the arrest, harassment and media lynching of members and supporters of the opposition; the use
of special services as political police and the ill-treatment of opponents of the regime the deputies elected in the new Parliament of the Republic of Moldova, consider that the construction
of the rule of law is an absolute priority and that only in this way can they stop the slide of the Republic
of Moldova towards dictatorship. Only by taking the state out of captivity will it be possible to launch a
policy to solve the socio-economic problems of the citizens. Only by restoring the citizens' trust in the
functioning of the state will it be able to stop the massive exodus of people, which has become an
existential danger for the Republic of Moldova. Only justice and a good life can be ensured for all
citizens.
The Decision of the Parliament of the Republic of Moldova no. 39/2019 found the existence of a serious
social, economic and political crisis, exacerbated by widespread corruption and aggravated by the
usurpation of state power, which is the most serious crime against the people of Moldova .2 para. (2) of
the Constitution of the Republic of Moldova.
In these conditions, the Parliament of the Republic of Moldova:
- denounced the current oligarchic regime, led by the leader of the Democratic Party of Moldova,
Vladimir Plahotniuc, which is guilty of illegal and unconstitutional control over the General Prosecutor's
Office, the judiciary, the National Anticorruption Center, the National Integrity Authority, the Central
Electoral Commission Information and Security, the National Bank of Moldova and other authorities
that must operate autonomously, independent of the political factor, being monitored democratically;
- found that the Democratic Party of Moldova, under the leadership of Vladimir Plahotniuc, is
permanently acting as a party of totalitarian expression, illegally using public money to promote its own
projects, institutions, functions and repressive levers for intimidation and elimination political opponents
and applying political corruption through various blackmail and bribery mechanisms;
- condemned endemic corruption - the main danger to the freedom, security and well-being of the
Republic of Moldova and its citizens;
-have an extremely serious situation in the field of justice, guarantee and protection of human rights and
attest to a profound deterioration of basic standards in the field of civil rights and freedoms, including
through degrading treatment, torture, abusive deportations of asylum seekers.
As a result of this situation, the Republic of Moldova has become one of the poorest and most vulnerable
countries in Europe, with a worrying depopulation rate.
Aware of the gravity of the situation and guided by the responsibility to the people, the deputies of the
Parliament of the Republic of Moldova, committed themselves to fight consistently for the restoration
of the rule of law and for the observance of the fundamental rights of the country's citizens.
In this regard, they expressed their vote of no confidence in the Constitutional Court and the leadership
of the following state structures, which have become docile instruments of the oligarchic regime,
considering it imperative: dismiss the Prosecutor General, identify an independent prosecutor,
preferably from Europe, and appoint him in the position of Attorney General; dismissal of the
management of the Information and Security Service; dismissal of the members of the Central Electoral
Commission; dismissal of the management of the National Anticorruption Center; dismissal of the
members of the Audiovisual Council; dismissal of the leadership of the National Integrity Authority;
dismissal of the leadership of the Supreme Court of Justice, as well as of other institutions of law and
regulation; the creation of parliamentary commissions of inquiry regarding: - the investigation of the
theft of the billion, with the obligation for the presentation by the National Bank of Moldova of the Kroll
2 report; - the consequences of the implementation of the law on capital amnesty (Law no. 180/2018 on
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voluntary declaration and fiscal stimulation); - investigation of money laundering operations
('Laundromat').
In these conditions, the deputies elected in the new Parliament of the Republic of Moldova assumed the
responsibility of urgent adoption of a package of normative acts necessary for the issuance of the
mentioned institutions, as well as for the cancellation of the mixed voting system and return to the
proportional voting system. the recommendations of the Venice Commission. Aware of the seriousness
of the consequences of corruption for the citizens of the Republic of Moldova, they set out to adopt the
Magnitsky Law in order to align with the efforts of the international community to prevent and punish
financial crimes, to eliminate international money laundering schemes.
In 2021, early parliamentary elections took place in the Republic of Moldova. Voters chose between 23
electoral contestants - 20 political parties, two electoral blocs and an independent candidate. After
counting 100% of the ballots, the Action and Solidarity Party (ASP) obtained 63 seats in the future
Parliament. ASP members won over voters through several electoral promises, including: a balanced
and integrity political system, the fight against corruption, independent justice, a strong economy,
efficient public administration and quality education.
Also among the ASP priorities were the territorial reintegration of the state, competitive agriculture and
constant rural development, accessible and qualitative health services, consistent foreign policy and an
active diaspora involved in the development of the Republic of Moldova. Several measures to support
vulnerable groups have been proposed to increase people's well-being. At the same time, a series of
investments in infrastructure, programs for local communities and the extension of local autonomy were
proposed.12
ASP is a center-right party, of liberal-social orientation, which proclaims as supreme value the freedoms
and rights of the individual. The vision of the Action and Solidarity Party is that this system can be
changed in a relatively short time, through genuine reforms in each sector, promoted and implemented
by competent and honest people. This change cannot be made without the rule of law and a fair justice
system that guarantees the protection and security of the citizen and destroys obscure interests, oligarchy
and kleptocracy - this goal being the starting point for achieving the party's vision. ASP aims to fight
corruption, which affects all aspects of the citizen's life, and to promote competent people in key
positions, eliminating political interference in strategic institutions whose task is to fight against
corruption, not to protect and maintain it. Other desideratum or referred to ensuring fair justice, restoring
people's trust in state institutions, thus demonstrating that change for the better is possible, step by step
and through sustained efforts.
These efforts were recently appreciated, so in June 2022, before the start of the 27th summit, the
European Parliament massively approved, in plenary, the granting of EU candidate status to Ukraine
and Moldova. With 529 votes in favor, 45 against and 14 abstentions, Parliament adopted a resolution
calling on the Heads of State or Government - who are holding their summit in Brussels - to grant
"without delay" the status of Ukraine and the Republic of Moldova of EU candidate. A historic moment,
being an extremely important step for the road to the EU. At the same time, leaders are being asked to
do the same with Georgia "once the Tbilisi government meets" the priorities and reforms indicated by
the European Commission.
If we return to the effects of kleptocracy, we should mention that for the first time in history, there is a
public consensus on the non-acceptance by states of money stolen by officials of other states / assets
derived from crime - a principle, institutionalized at national and international level. The obligation to
take measures to block or confiscate illicit funds is a truly remarkable new practice.
In order to freeze and recover stolen public funds, countries must have approved legal and institutional
rules, processes that will allow them to quickly freeze assets once they are identified as stolen or illicit,
to prevent kleptocrats from transferring their money to new locations.
12

The program of the political party "PARTY ACTION AND SOLIDARITY" [Online]: https://unpaspentru.md/wpcontent/uploads/2020/08/Program-PAS.pdf, accessed on 15.06.2022.
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The concept of "illicit enrichment", also referred to as "disproportionate wealth" or "unjustified wealth",
allows states to investigate corrupt officials and confiscate the proceeds of corruption offenses on the
grounds that unjustified wealth is evidence of corrupt conduct.13
Currently, the confiscation of the assets obtained from crimes of illicit enrichment has become the
central objective of the criminal law systems, aiming, implicitly, to reduce the commission of profitgenerating crimes. Most states have focused on increasing the effectiveness of legal instruments
designed to detect, seize, confiscate illicitly acquired assets, in order to reduce the motivation of
criminals to engage in such criminal activities.14
Plastically, the specialized doctrine justified the effectiveness of seizure and confiscation in the fight
against corruption, emphasizing that only the conviction does not end the criminal activity, since it can
be replaced and other incumbents can continue carrying out their illegal activities. However, the
confiscation of the proceeds of crime prevents criminal conduct and the infiltration of the proceeds of
crime into the civil circuit. In the case of confiscation of property obtained by committing a crime, the
impact of this change was much stronger, given that most states agreed that as soon as the prosecution
produced sufficient evidence to establish the illicit origin of the property.
Given that most European countries have adopted such principles, the European Council adopted
Framework Decision no. 2005/212 / JHA on the confiscation of criminal assets, instruments and
property, aimed at ensuring “the existence of effective regulation in each Member State in the field of
confiscation of the criminal assets”.15
A corrupt regime cannot have the support of the people it leads. At first, the population, being
uninformed about what is really happening in their country, can claim the Government, but once people
start to realize the illegitimate things that are happening in that country, they will try to fix things, but
in in most cases, a state of chaos is reached.16
In the kleptocracy, it is an absolutely normal thing that some people hold quite high positions even if
they do not have the necessary training. Many heads of state provide families and relatives with
important responsibilities, and these people are not qualified in those areas, do not give the right
performance or even get stuck, eventually leaving the problem unresolved, and it can evolve into a real
crisis.17
It should be noted that the corruption of judges in the Republic of Moldova was skillfully exploited by
previous kleptocratic regimes, which closed their eyes to the privatization of justice for personal benefits
by judges, as long as they have supported the regimes. The informal contract between these two parties
was for the judges to continue issuing decisions in favor of the largest bidder, as long as they sided with
the kleptocrats and did not issue decisions that would conflict with the interests of the latter. The decision
to cancel the results of the elections for Chisinau City Hall, favorable to the Plahotniuc regime, is just
an emblematic case among many others. The services of judges and prosecutors also involved providing
legal support for fraudulent misappropriation of public property, taking over competitors' private affairs
or persecuting the political opposition. Although the ASP gained de jure political power, winning the
2021 elections, it failed to gain de facto power even after a few months in office. After the ASP
13
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politically defeated the kleptocrats, it faced the harsh reality of a corrupt justice system that functions as
an independent actor - a state within a state - with vulnerabilities that defeated kleptocrats could exploit
continuously, albeit informally. The informal annuity and institutional control system, which was built
by previous kleptocratic regimes, has proven to be very robust and resistant to change. A major paradox
is that previous legal reforms, carried out with the financial support of the European Union and the
United States, have come to protect the corrupt justice system from attempts by the new government to
clean it up. Reforms during previous regimes, which aimed to isolate the justice system from political
interference, were in fact a farce that really circumvented the barriers built by the reforms and used a
combination of coercion and co-optation to obtain favorable rulings from judges. As a result, those
reform mechanisms have become a politically costly obstacle for the current ASP government, as
corrupt actors in the justice system have exploited them to protect their interests. Thus, even though the
ASP government has appointed ministers and other senior civil servants, the extent to which it has
managed to take effective control of all government agencies and change public policies is debatable.18

CONCLUSIONS
In order to increase the state's resilience to systemic corruption, attention must be paid to eliminating
the interconnections of corrupt clans with state institutions and removing all opportunities to legitimize
the corrupt activities of these clans. In order to consolidate a democratic system and advance in the
process of European integration, it is important to bring order to the justice system and not to admit
mafia / oligarchic parties to the government. It should be mentioned that the peculiarities of the mafia
state is that the state becomes a predator, and the foundation of this kleptocratic state is the control of
the political, economic, justice and media system. It is important for the government to stimulate
competition between healthy political forces so that kleptocratic forces are not allowed to return to
power.
Given that justice reform and the fight against corruption may take a longer time in a state where the
kleptocracy has been at home for many years, it is extremely important to have a political stability in
which the main objective of the government is to fight corruption and remove from power those who
have abusively captured state institutions in order to maintain their power and promote their private
interests. Another extremely important step is the non-admission of the press that enslaves certain
oligarchic or obscure parties to manipulate public opinion by disseminating false or distorted
information. It is known that the press is the fourth power in the state, so it is extremely important that
it be free, equidistant, independent and apolitical. It should be mentioned that the media, propaganda,
corruption and the illegal financial influence of political parties have an enormous impact on the election
results, which can bring oligarchic parties with corrupt leaders to government.
At the same time, in order to remove a kleptocratic regime established at the highest levels, it is
extremely important to eradicate corruption in the public and private sectors and to exclude risk factors
that generate risks of corruption in these areas. Here we cannot refer to the risk factors deriving from
the regulatory framework in force, which can be incomplete, ambiguous and abusive, and can admit
some corruption schemes with the involvement of high-level civil servants. It is equally important that
public positions are promoted only to persons of integrity who are not politically affiliated, with solid
professional experience. Another aspect that should be taken into account is the reduction of the external
influence on the political processes of some developing countries, such as that of the Kremlin on the
Republic of Moldova. Equally important is international cooperation in order to be able to confiscate
criminal assets. Much of the illegally obtained resources are not in the territory of countries governed
by oligarchic parties, most of them being abroad, which affects progress in confiscating these assets.
For these reasons, there is a need to increase the exchange of information with states in the European
Economic Area in order to have a positive effect on the sustainability of a democratic and anti-corruption
political system.
18
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ÖZET
Küreselleşmeyle birlikte yoğunluk kazanan rekabetçi ortam, işletmeleri yeni stratejiler ve iş görme
alışkanlıkları edinmeye zorlamaktadır. Bu strateji ve iş modelleri işletmeleri rakipleri ile rekabet edebilir
kılmaktadır. Bu bağlamda tedarik zinciri yönetimi, ürün ve bilgi akışının verimli bir şekilde
gerçekleşmesini sağladığı için işletmeler için bir rekabet unsuru olarak görülmektedir. Bu rekabetçi iş
modellerinden biri olan ‘‘Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)’’ 90’lı yıllardan beri işletmeler
tarafından kullanılmaktadır. Oldukça dinamik müşteri ihtiyaçları, tedarik sürecinin karmaşıklaşması,
işletmeleri özellikle ana faaliyetleri dışında ki konularda dış kaynak kullanımına yöneltmiştir. Bu model
işletmelere üretim, yönetim ve bilgi teknolojileri gibi birçok alanda avantajlar sunmaktadır. Dış kaynak
kullanımı, tedarik zinciri yönetiminde özelliklede lojistik konusunda oldukça yaygındır.
Bu bakış açısından hareketle çalışmada önemi hızla artan lojistik dış kaynak kullanımı stratejisinin
tedarik zinciri kapsamında ki yeri irdelenmiştir. Bu amaçla, anket araştırması yolu ile Türkiye’de lojistik
dış kaynak kullanımının etkileri araştırılmıştır. Çalışma, lojistik dış kaynak kullanımına yoğunlaşmıştır.
Anket, sanayi ve hizmet sektörlerindeki bazı büyük şirketler için Türkiye’de 2022 yılında
gerçekleştirilmiştir. Toplamda geçerli 15 yanıt çoğunlukla sanayi ve ticaret şirketlerinden alınmıştır.
Araştırma sonuçları, depolama, bilişim teknolojileri (BT) ve gümrük komisyonculuğu dış kaynak
kullanımının tedarik zincirlerindeki (SC) bazı yönetsel ve stratejik yönleri üzerinde etkisi olup
olmadığına dayalıdır. Araştırmanın, işletme içinde üretilen BT işlevinin ve potansiyel olarak dış
kaynaklı depolamanın, daha çok uluslararası satın almada önemli rollere sahip olup olmadığını da
kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Anketteki yanıtların sayısı nispeten düşük olmakla birlikte
Türkiye ve Avrupa ortaklı büyük şirketleri kapsaması ve daha büyük çaplı çalışmalar için örnek
oluşturması bakımından faydalı bir çalışma olarak değerlendirlebilir. Geçerli dönüşlerin az olması
genelleme gücü açısından çalışmanın sınırlayıcı bir faktörü olabilir. Yine araştırma bulgularını
sınırlayan bir diğer faktör de yanıtlayan profillerindeki farklılıktır. Daha önce yapılan araştırmalarda
olduğu gibi bu araştırma da BT'nin potansiyel olarak hem uluslararası satın alma vurgusunda hem de
depolama dış kaynak kullanımı faaliyetlerinde önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Bu
bağlamda küçük çaplı bu çalışma, Türkiye’de dış kaynak kullanımı uygulamaları ve bunların SC
stratejileri ve yönetimi üzerindeki etkileri ile ilgili faydalı bir araştırma olarak görülebilir.
Anahtar Kelimeler: Dış Kaynak Kullanımı, Tedarik zinciri yönetimi, Dağıtım yönetimi.

ABSTRACT
The competitive environment, which has intensified with globalization, forces businesses to adopt new
strategies and business habits. Because these strategies and business models make businesses
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competitive with their competitors, in this context, supply chain management is seen as a competitive
element for businesses as it ensures the efficient flow of products and information. Outsourcing, one of
these competitive business models, has been used by companies since the 90s. Because highly dynamic
customer needs and the complexity of the procurement process have led businesses to outsource,
especially in matters other than their main activities, this model offers businesses advantages in many
areas such as production, management, and information technologies. Outsourcing is essential in supply
chain management, especially in logistics.
From this point of view, the place of logistics outsourcing strategy, whose importance is increasing
rapidly, in the scope of the supply chain has been examined in the study. For this purpose, the effects of
outsourcing logistics in Turkey and Europe were investigated through survey research. The study
focused on logistics outsourcing, except for case-based business examples. The survey was conducted
in Turkey in 2022 for some large industrial and service sector companies. A total of 15 valid responses
were received, mostly from industrial and commercial companies. The research results are based on
whether warehousing, information technology (IT), and customs brokerage outsourcing impact some
managerial and strategic aspects of supply chains (SC). The research was conducted to cover whether
in-house generated IT functionality and potentially outsourced storage play essential roles in more
international purchasing. Although the number of answers in the survey is relatively low, it can be
considered a helpful study in that it covers large companies with Turkish and European partnerships and
sets an example for more extensive studies. The small number of valid returns may be a limiting factor
of the study in terms of generalization power. Another factor limiting the research findings is the
difference in respondent profiles. As with previous research, IT potentially plays an essential role in
international procurement emphasis and storage outsourcing activities. In this context, this small-scale
study can be seen as helpful research on Turkish and European outsourcing practices and their impact
on RS strategies and management.
Keywords: Outsourcing, Supply chain management, Distribution management.
GİRİŞ
Günümüz işletmeleri birçok zorlukla karşı karşıyadır. Özellikle bu zorlu iş ortamında rekabet etmek,
tedarik zinciri yönetimi ve işbirliği stratejilerine duyulan ihtiyacı gündeme getirmiştir. Bu nedenle,
tedarik zinciri etkinliği ve verimliliğini artırmak, kritik bir farklılaştırıcı olarak görülmektedir. Küresel
çevre, gün geçtikçe artan küreselleşme, dış kaynak kullanımı, birleşmeler ve yeni teknolojilerden
etkilenmektedir. Daha kısa pazara sunma süresi, kısalan ürün yaşam döngüsü, siparişe göre üretim
stratejileri, müşteriye özel ürün miktarlarının artması ve belirsizlik, işletmeleri yeni iş yapma yöntemleri
benimsemeye zorlar. Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), şirketlere yeni ürün veya hizmetleri işbirliği
içinde planlama, organize etme ve yönetmeyi mümkün kılar (Lambert ve diğ. 1998). Tedarik zinciri
yönetiminin sunduğu bu avantajlarla birlikte dinamik müşteri talepleri nedeniyle tedarik sürecinin
karmaşıklaşması, işletmeleri temel faaliyet alanlarına odaklanmaya ve bu faaliyetler dışındaki işlemler
içinse dış kaynak kullanmaya yöneltmiştir. Kısacası Tedarik Zinciri Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanımı
işletme performansını artırmakla birlikte daha yüksek rekabet avantajı elde etmek için alternatif
stratejiler olarak kabul edilmektedir (Marzyani ve Kherun, 2006). Dış kaynak kullanımı, bir işletmenin
diğer bir işletmenin hizmetlerini veya ürünlerini ana işlev veya etkinlik olarak sağlamak için sözleşme
yapmasıyla ortaya çıkar. Geleneksel olarak işletme bünyesinde yapılabilecek ürün ve hizmetlerin başka
hizmet sağlayıcılaraya transfer edilmesidir (Belcourt, 2006). Artık neredeyse her alanda; AR-GE’den
tasarıma, insan kaynaklarından finansa, yemekten temizliğe ve hatta lojistiğe birçok faaliyet dış kaynağa
aktarılmaktadır (Tezel, 1998). Lojistik, işletmelerin dış kaynaklardan destek aldığı faaliyetlerin başında
gelmektedir. Lojistikte dış kaynak kullanımı, işletmelerin temel yeteneklerine odaklanmasını
destekleyerek onların kendi uzmanlık alanlarında rekabet avantajı sunan bir yönetim stratejisidir (İnci
ve Acer, 2019; Bayındır, 2007, Özdemir ve diğ., 2021).
Üçüncü taraf lojistik (3PL) olarak da adlandırılan lojistiğin dış kaynak kullanımı, literatürde yoğun
olarak çalışılmaktadır (Marasco, 2008). 3PL geleneksel olarak şirketin kendisi tarafından
gerçekleştirilen lojistik işlevleri yerine getirmek için harici şirketlerin kullanımını ifade etmektedir. 3PL
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sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen işlevler, tüm lojistik süreci veya bu süreç içindeki seçilen
faaliyetleri kapsayabilir (Baki, 2004).
Dış kaynak kullanımı hala gelişmekte olan bir faaliyet alanıdır. Literatürde lojistik faaliyetlerde dış
kaynak kullanımı ile ilgili çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu alandaki araştırmaların
çoğu, dışarıdan sağlanan faaliyetlerin türü, bu kararların arkasındaki nedenler ve lojistik dış kaynak
kullanımının faydaları üzerine odaklanmıştır. Ancak, lojistik dış kaynak kullanımının tedarik zinciri
(SC) stratejisini ve yönetimini nasıl etkilediğine ilişkin araştırmalar oldukça kısıtlıdır.
Bu çalışmanın amacı, dış kaynak kullanımı hakkında yönetim tarafından dikkate alınması gereken ana
hususları tanımlamaktır. Aynı zamanda bu sürecin hem avantajlarını hem de dezavantajlarını belirtmek,
mevcut sağlayıcıları araştırmak ve Türkiye’deki mevcut dış kaynak lojistik hizmetleri pazarını analiz
etmektir. Özellikle lojistik dış kaynak kullanımının SC stratejisini ve yönetimini nasıl etkilediği ve dış
kaynak kullanımının yerel ve yurtdışı pazar payı ve tedarik kaynağı üzerinde bir etkisi olup olmadığı
araştırılmaktadır
LİTERATÜR TARAMASI
Günümüzde, lojistik açıdan uygun nihai ürün üreticileri genellikle odaklanmış fabrikanın ilkelerini
takip eder. (Bir ürün/ürün grubuna ya da belirli bir Pazar/sürece odaklanmak, maliyetleri düşürür, kalite
düzeyini yükseltir). Bu bakış açısı, 1970'lerde Skinner'ın üretkenliği artırmaya yönelik ana önerisidir.
Odaklanmış fabrikaların bakış açısı; Şirket, üretim tesislerinin sayısını (çoğunlukla 10'un altında)
düşürerek ve tek bir üretim tesisinde üretilen ürünlerin çeşitliliğini sınırlayarak, ölçek ekonomisi elde
etmeye dayalıdır. Diğer bir deyişle, her biri az sayıda farklı ürün ailesine odaklanan az sayıdaki üretim
tesisi, tüm dünyanın üretimiyle ilgilenmektedir.
Dış kaynak kullanımı, özellikle lojistik ve tedarik zinciri yönetimi başta olmak üzere birçok endüstride
bir trend haline gelmiştir (Feeney ve ark. 2005). Şirketler temel yeterliliklerine odaklandıkça ve temel
olmayan olarak algılanan görevleri yerine getirdikçe, dış kaynak kullanımı büyümeye devam
etmektedir (Linder 2004). Örneğin, son veriler firmaların bir çoğunun en az bir önemli İnsan Kaynağı
(İK) faaliyetini dışarıdan temin ettiği ve firmaların çoğunluğunun genişlemeyi dış kaynak kullanımı ile
planladığını göstermektedir (Mansour ve ark. 2018). Kısacası İK fonksiyonları için dış kaynak
kullanımı oldukça yaygındır. Satış, pazarlama ve idari işlevlerin dış kaynak kullanımını değerlendiren
araştırmalar ise bu işlevlerin en azından bir kısmının örneklenen firmalarda (% 15-50'sinde) dış kaynak
kullanımına yöneldiğini göstermektedir.
Dış kaynak kullanımının en sık bahsedilen faydası, firmanın lojistik maliyetlerinin azalmasıdır
(Browne & Allen 2001). Maliyet azalması birkaç farklı şekilde kendini gösterebilir; Bradley (1994),
lojistik hizmet sağlayıcıların bir üreticiden daha verimli olabileceğine işaret eder, çünkü lojistik onların
ana işidir. Bu nedenle, uzmanlaşma etkileri ve temel yetkinliklerin doğru kullanımı, üretim
maliyetlerinin düşmesine yol açar. Ayrıca hizmetin kurum içinde üretildiği süreçte ortaya çıkmayan ve
dolayısıyla rekabete konu olmayan verimsizlikler ortadan kalkmaktadır. Lojistik hizmet sağlayıcıları
(LSP), müşteri portföylerini çeşitlendirerek ve imalat sanayilerine kıyasla daha düşük ücret, işçilik
maliyetleri, ve değişen talep modellerini tek bir imalat firmasından daha iyi dengeleyebilir. Lojistik dış
kaynak kullanımı, sermaye yatırımlarına olan ihtiyacın azalması nedeniyle bir firmanın maliyet
pozisyonunu da doğrudan etkiler. Razzaque ve Sheng (1998), tesislere yapılan yatırımların
azaltılabileceğine işaret ederken, Wang ve ark. 2008, bir lojistik hizmet sağlayıcısına dış kaynak
yaptırıldığında maliyetli bilgi teknolojisi harcamalarından tasarruf edilebileceğini belirtmektedir. Tüm
bunların ötesinde, lojistik dış kaynak kullanımı, işgücünün ve ilgili yatırımların azalmasına da olanak
tanır.

UYGULAMA
Bu çalışmanın amacı, dış kaynak kullanımı hakkında yönetim tarafından dikkate alınması gereken ana
hususları tanımlamak, bu sürecin avantajlarını ve dezavantajlarını belirtmek, mevcut sağlayıcıları
araştırmak ve Türkiye’deki mevcut dış kaynak lojistik hizmetleri pazarını analiz etmektir. Veri toplama
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aracı olarak kullanılacak ankette yer alan sorular, nitelik ve nicelik açısından yeterlidir. Bu
çalışmasındaki uygulama, Türkiye lojistik hizmet sağlayıcılar şirketlerinde çalışanlar evreninde ve 15
kişilik bir örneklemde gerçekleştirilmiştir. Araştırma için veriler lojistik hizmet sağlayıcı sektöründe
çalışan ve çoğunlukla üst düzey yönetici olan 15 kişiye uygulanan anket ile toplanmıştır. Düzenlenen
anket aşağıda sıralanan başlıca üç kısımdan oluşmaktadır; İşletme faaliyet alanları, Kurumsal özellikler
ve Lojistikte dış kaynakla ilgili temel konu-kriterler.
Sınırlılık ve Varsayımlar
Anket 15 lojistik hizmet sağlayıcısı çalışanı tarafından yanıtlanmıştır. Cevaplayıcı sayısının sın ırlı
oluşu araştırmacının olanakları ve bitirme çalışmasının kapsamı ile sınırlıdır. Ankete verilen cevapların
doğru ve samimi cevaplar olduğu varsayılmıştır.
Verilerin Süzülmesi
Veriler MicroSoft Excel ve Google Docs (Google Anketler) bilgisayar programlarında işlenmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı olan anket aracılığı ile toplanan verilerin analizleri aşağıda
yapılmaktadır. Aşağıda 16 sorudan hareketle toplanan veriler (sorular ve cevapları) grafiksel olarak
palaşılmıştır.

Şekil 1. İşletme Faaliyeti 1. Anket Sorusu
Şekil 1’de İşletme faaliyet alanı ile ilgili soru sorulmuş ve 15 farklı sektöre yönelik bir portföyde
değerlendirilmiştir.

FULL TEXTS BOOK

482

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Şekil 2. İşletme Faaliyet Alanı 2. Anket Sorusu
Şekil 2’de İşletmenin faaliyet alanının bölgesel, ulusal yada uluslar arası olup olmadığı sorgulanmıştır.

Şekil 3. İşletme Sermaye Yapısı 3. Anket Sorusu
Şekil 3’de ise İşletmenin sermaye yapısına ait dağılım görülmektedir.

Şekil 4. İşletme Faaliyet Yılı 4. Anket Sorusu
Şekil 4’de İşletme faaliyet yılına ait dağılım görülmektedir.
Şekil 5. İşletme Çalışan Sayısı 5. Anket Sorusu

Şekil 5’de işletme çalışan sayısı dağılımı verilmiştir.
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Şekil 6. Lojistik Faaliyet 6. Anket Sorusu
Şekil 6’da kaç farklı ojistik faaliyet firmasından destek alındığı bilgisini yansıtmaktadır.

Şekil 7. Lojistik Faaliyet Sayısı 7. Anket Sorusu
Şekil 7’de hangi alanlarda lojistik destek alındığı görülmektedir.

Şekil 8. Lojistik Faaliyet İş Birliği 8. Anket Sorusu
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Şekil 8’de Lojistik süreçlerde dış kaynak kullanımı sağlanırken iş birliği içindeki birimleri
yansıtmaktadır.

Şekil 9. Lojistik Faaliyet Süresi 9. Anket Sorusu
Şekil 9’da lojistik işletmeleriyle yapılan sözleşmelerin süreleri verilmiştir.
Şekil 10. Lojistik Faaliyet Düzeyi 10. Anket Sorusu

Şekil 10’da gelecekte lojistik faaliyetlerde ne gibi değişiklikler düşünüldüğünü yansıtmaktadır.

Şekil 1. Lojistik Faaliyet Maaliyet Oranı 11. Anket Sorusu
Şekil 11’de lojistik faaliyetlere ait maaliyet oranlarını vermektedir.
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Şekil 2. Lojistik Hizmetler Yorum 12. Anket Sorusu
Şekil 12’de işletmenizin lojistik hizmetler için dış kaynaklardan yararlanması ile ilgili düşünceleri
paylaşılmıştır.

Şekil 13. Tedarik Seçim Süreci 13. Anket Sorusu
Şekil 13’de ele alınan yargılar için lojistik firmaların sahip olduğu hangi özelliklerin tedarikçi seçiminde
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etkili olduğu verilmiştir.

Şekil 14. Rekabet Gücü 14. Anket Sorusu
Şekil 14’de işletme faaliyetleri göz önünde bulundurularak, rekabetin sağlanmasında lojistik süreçlerde
dış kaynak kullanımının verilen faktörler üzerindeki etkisini sorgulanmıştır.

Şekil 3. Rekabet ve Lojistik 15. Anket Sorusu
Şekil 15’de işletmelerin ulusal ve uluslararası pazarda ki rekabet gücü ölçmedeki kriterlerin neler olduğu
sorgulanmıştır.

Şekil 4. Firmadaki pozisyon 16. Anket Sorusu
Şekil 16’da anket yapılan kişilerin dağılımı verilmiştir.
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SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, dış kaynak kullanımı, lojistik dış kaynak kullanımı ve bunun şirketler üzerindeki
etkilerini incelemeya dayalıdır. Çalışma, dış kaynak kullanımının ana fikirlerini ortaya koyarak, bunun
bazı etkilerinin yanı sıra, dış kaynak sağlama olanaklarını ve hizmet sağlayıcı seçimini belirlemeye
yönelik fikirler sunmaktadır. Ayrıca elde edilen bilgiler ışığında dış kaynak kullanımı çok yaygın bir
iş uygulaması haline geldiğini, büyüklüklerine bakılmaksızın tüm şirketler tarafından pratikte
uygulandığını söylemek mümkündür. Bu çalışmanın önceki bölümlerinde sunulan dış kaynak
kullanımının amaçları, günümüzün küresel dış kaynak kullanımının ana nedeni olarak görülebilir.
Küçük ve orta ölçekli şirketler düşünüldüğünde, ana faydalar azalan maliyetler, azalan sermaye
yatırımı ihtiyacı ve iş esnekliğindeki kazanımlardır. Kıt kaynaklar şirketin ana faaliyet konusuna
yönelik kullanıldığından, iş büyümesi beklenebilir ve dış kaynak kullanımı bunu gerçekleştirmenin
yollarından biriyse düşünülmelidir.
Anket sorularına verilen cevaplardan hareketle dış kaynak temininde lojistik faaliyetlerin oldukça
yoğun bir yer tuttuğu söylenebilir. Dış kaynak sağlayıcıların ağırlıklı olarak bölgesel ve ulusal bazlı
firmalar olduğu açıkça görülebilmektedir. Ama bunda çalışma gerçekleştirme süresinin kısa olması
nedeniyle ulaşılabilen hizmet sağlayıcı uzayının bölgesel bazda seçilmiş olmasının da etkisi olabilir.
Dış kaynak/lojistik dış kaynak sağlayıcılarının sermayelerinin yaklaşık olarak %50 oranında yerli
sermayeye dayalı olduğu söylenebilir. Bu sektörde faaliyet gösteren firmaların oldukça ağırlıklı olarak
sektörde yeni oldukları yani oldukça az firmanın köklü, eski firmalar olduğunu söylemek mümkündür.
Bu sektördeki firmalar ağırlıklı olarak (%70 oranında) 25 kişi ve daha az personelle hizmet
sunmaktadır. Lojistik hizmet alan firmaların ağırlıklı olarak (%60 gibi) tek bir firma ile çalıştığını
söylemek mümkündür. İşletmelerin genellikle lojistik dış kaynak faaliyeti olarak sipariş, taşıma ve stok
yönetimi faaliyetlerinde destek aldığı söylenebilir. İşletmelerin lojistik dış kaynak kullanımında
ağırlıklı olarak tedarik zinciri/lojistik ve satış-pazarlama departmanları ile koordineli çalıştığı
görülmektedir. Lojistik faaliyet hizmeti alan işletmelerin genellikle çok kısa dönemlik ( -6 ay arası)
sözleşmeler yaptığı söylenebilir. Hiç sözleşme yapmayan işletme oranında yatsınamayacak orandadır.
Yaklaşık %95 oranında lojistik dış kaynak kullanımının artacağına yönelik ortak bir kanı hakimdir.
İşletmelerde, dış kaynak kullanımı ile tedarik edilen lojistik hizmetler tüm lojistik giderlerin yaklaşık
%70’ini oluşturmaktadır. Buradan hareketle dış kaynak kullanımında lojistik faaliyetlerin oldukça
yoğun olduğunu söylemek mümkündür. Ankete katılan tüm katılımcılar dış kaynak kullanımının
gerekli ve işletmeleri destekleyici bir strateji olduğunu savunmaktadır. İşletmelerin genel kanısı,
fiyattan ziyade lojistik firmalarının hizmet kalitesi ve teknik kabiliyeti ön planda olduğudur. Aynı
zamanda işletmelerde rekabet güçlerini artırıcı kriterlerin kaliteli ürün ve hizmet sunmak olduğunu
savunmaktadır. İşletmeler lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanarak onların kazandığı rekabet
avantajının acil siparişlerin karşılanması ve çalışan motivasyonunda olduğunu söylemektedir. Anketin
yöneltildiği grup ağırlıklı olarak saha operasyonlarında çalışanlar, bilişim uzmanları ve tedarik zinciri
uzmanlarıdır.
Önerilen ileri araştırmalar, şirketin büyüklüğüne ve uyruğuna bağlı olarak dış kaynak kullanımı
faaliyetleri hakkında daha derinlemesine araştırma gerçekleştirmeleridir. Şirketler için, değişikliğin
yönetimi hakkında daha fazla araştırma yapılması ve dış kaynak kullanımının getirdiği faydaları veya
olumsuzlukları tam olarak hesaplamaya çalışması tavsiye edilir.
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ÖZET
Yalın üretimin ana felsefesi, israflardan arındırılmış bir üretim süreci oluşturmaktır. İsraflardan
arındırılmış üretim süreci hedefine ulaşmak için ise sürekli iyileştirme felsefesiyle her ürün üretimi için
gerekli parçaların istenen zamanda, istenen miktarda ve istenen yerde beslenmesi ilkelerine uyulması
gereklidir.
Yalın üretim, karmaşık yapılı ürünleri ve tedarik zincirlerini gerçekleştiren üretim sistemlerinin ve
faaliyetlerin büyük esnekliğine cevap vermiştir ve bunu başarabilmek için artık günümüzün kilit
kavramı olan ve her alana entegre edilmesi zorunlu hale gelen “Endüstri 4.0” teknolojilerinden de destek
alması gereklidir. Bu amaca yönelik olarak yapılan bu çalışmada imalat yapan bir firmada Yalın Üretim
tekniklerinden biri olan Kanban sistemi, seçilen ürün ağacı ve montaj hattı için tasarlanmıştır ve Yalın
Dijital Dönüşüm literatürü kapsamında iç lojistik iyileştirme önerisinde bulunulmuştur.
Çalışmada makine imalatı yapan bir firmada hatda yanlış malzeme teslimi, hattın malzeme beklerken
durdurulması, fazla stok bulundurma, stok bulundurmama gibi sebeplerden üretimi etkileyen,
verimsizlik yaratan durumlar, iç lojistikte darboğazlara sebep olmaktadır. İşletmede yer alan 5 montaj
hattından, en çok üretim gerçekleştirilen hat Pareto Analizi ile tespit edilip, bu hat için kart (kanban)
sayısı belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla öncelikle montaj hattı sürelerinde görülen dengesizlikleri
düzenlemek için Yamazumi tablosu, devamında ise Mevcut Durum Değer Akış Haritası
oluşturulmuştur. Besleme raflarının, depo raflarının ve süpermarket raflarının adreslenmesi kart sayısı
hesaplanması, kanban kartlarının oluşturulması, malzeme besleme zaman aralıklarının çıkarılması
işlemlerinden sonra Gelecek Durum Değer Akış Haritası çizilmiştir.
Yalın dijital dönüşüm literatürü kapsamında ise, iç lojistik iyileştirme önerisi olarak Işıklı Yönlendirme
Sistemi (Pick to Light) sistemi ele alınmıştır. Işıklı yönlendirme sistemleri, ışık sinyallerini kullanarak
toplama operatörlerini destekleyen sipariş toplama teknolojisidir. Bu teknolojik aracın, toplama
operatörlerinin çalışmasını kolaylaştırdığı, ambarda ürün arayarak geçirilen süreyi kısalttığı ve sipariş
toplama kalitesini arttırdığı bilinmektedir.
Dijital yalın sisteme geçiş kapsamında başlangıç olarak ele alınan bu alt sistemle, işletmenin dijital yalın
sisteme geçişi için referans olması istenen süreç akışı oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, İç lojistik, Yalın Dijital Dönüşüm, Işıklı Yönlendirme Sistemi
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ABSTRACT
The main philosophy of lean manufacturing is to create a waste free (zero waste) production process. In
order to achieve the waste free production process target, it can be realized based on the principles of
feeding the necessary parts for the production of each product at the desired time, in the desired amount
and at the desired place, with the philosophy of continuous improvement.
Lean manufacturing has responded to the great flexibility of production systems and activities that
realize complex products and supply chains, but in order to achieve this, it needs to be supported by the
"Industry 4.0" technologies, which are the key concept of today and have to be integrated into every
field. Thanks to these technologies, it will be possible to integrate the cyber-physical system and the
business production level. In this study, which was carried out for this purpose, the Kanban system,
which is one of the Lean Manufacturing techniques in a manufacturing company, was designed for the
selected product tree and assembly line, and an internal logistics improvement proposal was made within
the scope of the Lean Digital Transformation literature.
In this paper, situations that affect production and create inefficiency due to reasons such as incorrect
material delivery on the line, stopping the line while waiting for material, holding excess stock, and not
holding stock cause bottlenecks in internal logistics in a company that manufactures machinery. Out of
the 5 assembly lines in the enterprise, the line with the most production was determined by Pareto
Analysis, and the number of cards (kanban) which is one of the lean production techniques for this line
was desired to be determined. For this purpose, firstly, Yamazumi chart was created to regulate the
imbalances seen in assembly line times, and then the Current State Value Stream Map was created. The
Future State Value Stream Map was drawn after the processes of addressing the feeding shelves,
warehouse shelves and supermarket shelves, calculating the number of kanban cards, creating kanban
cards, removing the material feeding time intervals.
Within the scope of the lean digital transformation literature, the Pick to Light system has been discussed
as an internal logistics improvement proposal. Light guidance systems are order picking technology that
supports picking operators using light signals. It is known that this technological tool facilitates the work
of picking operators, shortens the time spent searching for products in the warehouse and increases the
quality of order picking.
With this sub-system, which is considered as a starting point for the transition to the digital lean system,
the process flow that is desired to be a reference for the transition of the enterprise to the digital lean
system has been created.
Keywords: Lean Manufacturing, Internal logistics, Lean Digital Transformation, Pick To Light

1.

GİRİŞ

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, son derece dinamik ve rekabetçi ortam ve ekonomik krizlerin bir
sonucu olarak zorluklar yaşamakta, yeni iş fırsatları, kar elde etmek ve pazar payı kazanmak için strateji
arayışlarına yön vermek zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca, kuruluşların yer aldığı dinamik ortamda
süreçlerinin sürdürülebilirliğini korumak için onları sürekli olarak yeni uygulamalara ve pazar
ihtiyaçlarına uyum sağlamaya zorlar.
Özellikle imalat şirketleri için operasyonel süreçler, rekabet edebilirliklerini sağlamak amacıyla giderek
artan bir şekilde kalite, üretkenlik ve düşük maliyetlere odaklanmalıdır. Bu gerçekle bağlantılı olarak,
dijital çağda kuruluşların beklentileri karşısında hızlı ve etkili yanıtlar gerektiren tüketicinin artan
talepleri öne çıkmaktadır (Pagliosa vd., 2019; Valamede ve Akkari, 2020).
Artan talepleri karşılarken bir yandan da değer zinciri içinde israf unsurlarını elemine etmeye çalışmaya
çalışan işletmeler farklı yöntem, teknik ve araçlardan faydalanmaktadırlar. Endüstriyel alanda, Yalın
Üretim (LM), değer akışındaki israfı ortadan kaldırmak ve üretim süreçlerinin verimliliğini sağlamak
için yaygın olarak geleneksel bir yaklaşım olarak Üçüncü Sanayi Devrimi'nin başlangıcında geliştirilen
bir yönetim felsefesi olarak kabul edilmektedir. Öte yandan, Endüstri 4.0 teknoloji odaklı bir yaklaşıma
dayalı üretim süreçlerinde yıkıcı değişikliklere neden olmuştur. Bu iki felsefenin örgütsel hedeflere
ulaşmak için entegrasyonu, özellikle imalat şirketleri için rekabet gücünü garanti etmek için büyük bir
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fırsat olarak görülebilir. Dördüncü Sanayi Devrimi'nde üretim sistemindeki karmaşıklık nedeniyle süreç
yönetiminin en önemli öncelikleri üretimi hızlandırmak, kaliteyi iyileştirmek ve maliyetleri azaltmaktır.
Bu hedeflere ulaşmak için, teknolojiler 4.0, işletim maliyetlerini düşürürken ve küresel kalite
standartlarını korurken gelişmiş süreç verimliliklerini sağlamak için gelişmiş stratejiler olarak ortaya
çıkmaktadır (Rüßmann vd., 2015; Schmidt vd., 2015; Tayaksi vd., 2020 ).
Yalın üretim, daha az kaynakla ve düşük maliyetle hatasız ve müşteri isteğini tamamen karşılayacak
şekilde tam zamanında herhangi bir israfa yer vermeden gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Yalın üretim
sisteminde, katma değeri bulunmayan tüm işlemler ve süreçler “israf” olarak tanımlanır ve bunların
mümkünse ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi hedeflenmektedir. (Öner,2019; Öksüz
vd.,2017).
Yalın üretimin temelinde israf olarak adlandırılan; müşterinin gözünde katma değeri olmayan bütün
işleri üretim aşamalarından çıkararak, üretimde proses verimliliğini arttırmak ve maliyetleri düşürerek
karlılığı arttıran bir sistemdir. Yalın Üretimde 3 israf türü bulunmaktadır bunlar: Mura, Muri, Muda’dır.
Mura, iş yerinde oluşan düzensizliklerdir ve farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir. Muri, aşırı
yükleme anlamına gelmektedir ve personelin iş yükü fazlalığı ya da makinelerin kapasite fazlalığı örnek
olarak verilebilir. Muda ise israf demektir en yaygın 7 israf şunlardır: Hatalı üretim, fazla üretim, stok,
gereksiz işler, taşıma, hareket, bekleme. (Sarıkaya,2019)
Bu çalışmada imalat yapan bir işletmenin iç lojistik sisteminde yalın tekniklerle iyileştirme yapılması
planlanmaktadır. Yapılan iyileştirmenin işletmede dijital yalın sisteme geçiş sürecinde yol gösterici
olması istenmektedir.
İşletme yer alan 5 montaj hattından, en çok üretim gerçekleştirilen hat için yalın üretim tekniklerinden
olan kanban sisteminin kurulması ile iç lojistikte iyileştirme beklenmektedir. İlerleyen dönemlerde
işletmenin dijital yalın sisteme (e-kanban vs.) geçiş sürecinde alt yapı oluşturmasına da katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Çalışmada ayrıca dijital yalın sisteme geçiş için küçük bir uygulama önerisinde de bulunulmuştur. Yalın
Dijital Dönüşüm kapsamında ele alınabilecek tekniklerden Pick to Light sistemi ile iç lojistik iyileştirme
önerisi desteklenecektir.
2.

DİJİTAL YALIN DÖNÜŞÜM: YALIN 4.0

Yalın üretim müşteri memnuniyetini amaçlayan kaliteli ürün üretimini odak noktası alan üretim
sistemlerine israfı ortadan kaldırmayı amaçlayan sistemlere başarıyla entegre olmuştur. Yalın üretim,
karmaşık yapılı ürünleri ve tedarik zincirlerini gerçekleştiren üretim sistemlerinin ve faaliyetlerin büyük
esnekliğine cevap vermiştir fakat bunu başarabilmek için “Endüstri 4.0” olarak adlandırılan siber
fiziksel sistem ile üretim seviyesinin bilgi teknolojileri ile entegrasyonunu planlama seviyesine,
müşterilere ve tedarikçi firmalarına tanıtması önerilmektedir. (Gürsoy,2020)
Dijital Yalın Üretim (DLM) terimi, akademik literatürde ilk olarak 2007 yılında “Sanal Yalın Üretim”
çatı terimi altında ortaya çıkmıştır. Dijital Yalın Üretim (DLM), “ürün yaşam döngüsü yönetimi içindeki
üretim unsuru için doğrulanmış bir metodoloji, esas olarak rekabet avantajını kolaylaştırmak için bir BT
araç setini etkin bir şekilde kullanan entegre bir süreci uygulayan” olarak tanımlanır. Bu tanıma
istinaden, Üretilebilirlik için Tasarım (DFM) kavramı, erken Dijital Yalın Üretimin önde gelen bir
teması olarak ortaya çıkmaktadır (Curran vd., 2010)
Dijital Teknolojiler, üreticilere geleneksel yalın uygulamaları dijital olarak geliştirme imkanı sunarak
ve aynı zamanda onları yalın felsefeyi siber dünyaya genişletmeye teşvik ederek yeni bir yalın üretim
çağına yol açmıştır. Bu nedenle DLM, “veri toplama, veri entegrasyonu, veri işleme ve veri
görselleştirme üzerine kurulu yalın bir üretim sistemi” olarak tanımlanmıştır. Siber ve fiziksel
dünyalarda tanımlanmış tolerans aralıkları içinde her türlü israfa yol açabilecek istikrarsız süreç
parametrelerini tespit etmek, düzeltmek, tahmin etmek ve önlemek ve/veya kalite sorunlarından
kaçınmak için farklı tanımlayıcı, tahmine dayalı ve kuralcı analitik uygulamaları yaratma yetenekleri
sunan bir kavram olarak tanımlanabilir.
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Literatürde farklı çalışmalar Endüstri 4.0 teknolojilerini ve yalın sistemi entegre ederek işletme
problemlerinde çözüm ve iyileştirme arayışlarına gitmişlerdir. Adem ve arkadaşları (2022),
çalışmalarında Endüstri 4.0 ile birlikte üretimde ortaya çıkan yeni iş ölçüm tekniklerini incelemişlerdir.
Yapay zeka temelli iş etüdü çalışma ile geçmişte yapılmış olan zaman etüdü verileriyle gelecek için
akıllı ve tutarlı veri tahminlerinin yapılması, tekrarlanan hareketlerle ilgili hiç ölçüm yapılmadan veriler
üzerinden gidilmesi sonucuna ulaşmışlardır. Endüstri 4.0’ dan sonra artık elle ölçüm yapılmaması
gerektiğinden, verilere anlık ulaşılabilmesi ve yapay zeka oluşturularak iş etüdü için doğru tahmin
mekanizmaları oluşturulabileceğinden söz etmişlerdir.
Alkan (2019), çalışmasında Yalın tedarik zinciri kapsamında sektörel önceliklendirmelerin belirlenmesi
ÇKKV(Çok Kriterli Karar Verme) problemi olarak çözümlendirilmiştir. Çalışma 4 ana kiter, 18 alt kriter
kapsamında değerlendirilmiştir. Sonuçta sanayi ve üretim sektörünün yalın tedarik zincirinde Sanayi
4.0’ın en iyi şekilde kullanılabilecek sektör olduğu belirlenmiştir.
Baltacı (2020), çalışmasında lojistik sektöründe dijital dönüşüm seviyesinin ölçülmesi için AHP
yöntemi kullanılmıştır. En önemli kriter sistem güvenliğinin sağlanması olmuştur sonrasında önem
sırasıyla kriterler şu şekildedir: dijital süreçlerin stratejisi ve yönetimi, dijital strateji uygulamalarının
paydaşlar ile uyumluluğu ve yayılımının sağlanmasıdır.
Yalın Tabanlı Dijital Dönüşüm, iç lojistik ve lojistik sektöründeki çalışmalara örnekler Tablo 1’de
verilmiştir.
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No

1

Yazarlar

Tarih

Özdemir ve Özgüner 2018

2

Sayar

2019

3

Dündar ve Ölger

2022

4

Çavur

2017

5

Çelik vd.

2020

6

Uslu ve Tekin

2021

7

Erdoğan ve
Feyzullahoğlu

2020

8

İkiz

2021

Kullanılan Yalın Tabanlı Dijital
Dönüşüm

Uygulama çıktısı

Gereklilik

Lojistik 4.0

Çalışma sonucunda
literatürdeki lojistik 4.0
boşluğu doldurulmuştur.
Endüstri 4.0 ve lojistik
ilişkisine dikkat
çekilmiştir

Lojistik 4.0 ile ilgili teorik
çalışmaların azlığı bu
çalışmanın literatürdeki
boşluğu kısmen de olsa
doldurması açısından önem
derecesine sahiptir.

RFID etiketlemeler
İnsan faktörünü belirli
sayesinde uygulama
süreçlerden çıkarmak ve insan
yapılan lastik firmasında
Optik Karakter Tanıma(OCR) VE RFID
gücünü daha aktif
depo alanı ve depo
kullanılabilecek alanlara
personeli daha aktif
yönlendrmektir.
kullanılacaktır
Manuel sipariş toplama
operasyonlarında
toplayıcı operatöründen
Manuel sipariş toplama
kaynaklanan hatalar tespit
operasyonlarında toplayıcı
RFID
edilmiş ve RFID
operatöründen kaynaklanan
teknolojisi kullanılarak
hataların 0'a indirilmesidir.
bu hataların 0'a
indirilebileceği
öngörülmüştür.
Son senelerde işletmelerin
RFID sisteminin Java
çalışanlarının verimliliğini
programlama dili ile
ölçmek ve anlık olarak nerede
RFID
kodlayarak madencilerin
ve ne yaptığını hörmek
anlık olarak nerede
istemesi üzerine kapalı alan
olduğu gözlemlenmiştir. olan yer altı sektörünün ele
alınması
Rekabet ortamında bulunan
Yapılan çalışmada
firmalar arasında lojistik 4.0
lojistik 4.0, tedarik
ve tedarik zinciri 4.0
RFID, Otonom depolar, Dronelar
zinciri 4.0 kavramları ele teknolojilerinden yararlanan
alınmıştır.
firmaların bir adım önde
olması
Yapılan çalışmada
Pandemi döneminde yaşanan
lojistik 4.0 ele
karantina, sokağa çıkma
alınmıştır. Drone
yasağı gibi uygulamalar
Drone
teknolojilerinin pandemi
temassız teslimat gibi
ile hayatımızdaki yerinin kavramlar hayatımıza girmiş
artması araştırılmıştur.
olmasıdır.
Yeni trend olan kontrol
ve hatasızlaştırma
Kontrol mekanizmalarının
yöntemlerinin otomotiv
insan faktörünü ortadan
Işıklı Yönlendirme Sistemleri(PTL),
sektöründe Endüstri 4.0
kaldırarak tamamen
VR/IR, Dijital İkiz vb.
sistemlerinin entegre
hatasızlaştırmaya yönelik
edilmesi ve uygulama
olmasıdır.
örnekleri
Arttırılmış gerçeklik
gözlüğünün bir otomobil
Arttırılmış gerçeklik
şirketinin montaj
gözlüğünün operatörleri nasıl
AG(Arttırılmış Gerçeklik)
hattında çalışan
etkilediğinin ortaya
operatörler üzerindeki
çıkarılması
bilişsel yükü azalttığı
gözlemlenmiştir.

Tablo 1: Yalın Tabanlı Dijital Dönüşüm Literatürdeki Çalışmalar ve Uygulamalar Tablosu

FULL TEXTS BOOK

494

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Endüstri 4.0 teknolojilerinin Yalın İmalat sistemlerinin olgunluğunu artırdığı ifade edilmektedir.
(Valamede ve Akkari, 2020)
Yukarıda bahsedilen teknolojilerin haricinde Büyük Veri Analitiği, AGV’ler, otomasyonlar ve
haberleşen sistemler, VR ve AR sistemler, simülasyonlar ve yapay zeka ile entegre edilmiş uygulamalar
da yalın sistemin dijitalleştirilmesi kapsamında büyük destek sağlayacak bileşenlerdir. Bunlar sayesinde
yalın sistemde parti büyüklüğü, envanter ve teslimat sıklığı gibi optimal parametreler otomatik olarak
tanımlanabilir ve güncellenebilir, malzeme ve proses hareketlerinin şeffaflığı artırılıp, gereksiz stoğu
ortadan kaldırmak için hedef ve gerçek değerlerin kombinasyonu sağlanabilir. Kanban'ı teknolojilerle
birleştirerek, geleneksel fiziksel kartların yerini alacak bir e-Kanban sistemi (Sanal Kanban), otomatik
yenilemeyi tetiklemek, malzeme yığınlarının yükleme seviyesini kontrol etmek ve üretim programı
değişikliklerini izleyip güncelleyebilir (Powell vd., 2021; Sanders vd., 2016, Kolberg ve Zühlke,2015).
2.1.

İç Lojistik ve Yalın Dijital Sistem

İşletmelerde
depo
uygulamalarında
ve
atölyelerde
birçok
uygulamada,
varlıkların/malzemelerin/parçaların belirli bir yerden alınması veya kaldırılması, bir tezgah üzerindeki
bileşenlerin bir araya getirilmesi gerekebilir. Bir depodaki ürünlerin sevkiyat için toplanması veya bir
parçanın teslimatı için depodaki uygun yerlere tasnif edilmesi gerekebilir. Bir montaj istasyonunda
bileşenlerin toplanması, rehberlik sağlanmadığında zaman alan bir iştir. Şirket verimli bir toplama
sistemine yatırım yapmadığında bu süreçler hem maliyetli hem de zaman alıcı olabilir (Dereeper, 2018)
İşletmelerin depodan manuel olarak malzeme çekmesi, toplaması yoğun emek gerektiren, pahalı ve
zaman alan işlem olarak adlandırılır. Bu manuel toplama sürecini daha verimli hale getirmek için
günümüz dijital iş dünyasında birçok teknoloji alternatifleri oluşturulmuştur. (Çekme sistemlerinde
etkin olarak kullanılan kanban kart sistemleri gibi).
Doğal olarak, toplama sürecini daha verimli hale getirmek için her biri kendi iyi ve kötü yanları olan
birçok çözüm geliştirilmiştir. En popülerleri; kağıtsız depo toplama teknolojisi, elde taşınabilir bir
barkod veya elde taşınabilir bir RFID etiketi, sesle toplama, geleneksel ışık yönlendirmeli toplama ve
RFID ile ışık yönlendirmeli toplama sistemleridir (Battini, 2015)
2.2.

Kanban Sistemleri

Kanban sistemi herhangi bir zamanda minimum stoka ulaşmayı sağlayabilir. Çekme sistemi için
kullanılan bir araçtır ve kesintisiz malzeme tedariğini ve akışını amaçlar. Bu sistem, verimli üretim
akışının ana bilgilerini kaydederken, üretim katındaki bir dizi sipariş ve kaynağı temsil eden kartlar
aracılığıyla süreçlerin ve malzemelerin akışını sağlar. Geleneksel LM akışında, üretim süreçlerindeki,
düzenleyici stoklardaki veya döngü sürelerindeki değişiklikler, Kanban kartlarında karmaşık
ayarlamalar gerektiriyordu. Bu varyasyonlar, bireysel ve özelleştirilmiş ürünler veya daha kısa yaşam
döngülerine sahip ürünler için LM yeterliliğini sınırlamaktadır (Kolberg ve Zühlke, 2015; Mayr vd.,
2018).
2.3.

Işıklı ve Sesli Yönlendirme Sistemleri

2.3.1.

Sesli Yönlendirme Sistemleri( Pick by Voice)

Sesli yönlendirme sistemleri, toplama operatörleri veya montaj hattına ürün beslenmesi için sesin
kullanıldığı sistemlerdir. Toplama operatörleri için sesli yönlendirme sistemlerinin dezavantajı çok
gürültülü ortamlarda sesin duyulamamasıdır bu yüzden bu çalışmada iç lojistik iyileştirmesi önerisi
kapsamında yalın dijital tabanlı olan pick to light sistemi ele alınacaktır (Mercimek ve Geçkil, 2021).
2.3.2.

Işıklı Yönlendirme Sistemleri (Pick to Light)

Ürünleri bir montaj istasyonunda toplamak için geleneksel yöntemler zahmetlidir. Kolaylaştırıcı
yöntemlerden bir tanesi de, kullanıcının görsel olarak doğru ürüne yönlendirildiği pick-to-light
sistemidir. Yanlış toplama sebebiyle işletmeler zaman, para ve itibar kaybına uğrayabilirler. Işıklı
toplama sistemleri bu kayıpları azaltır ve operatörlere hız katar.
Işıklı yönlendirme sistemleri, ışık sinyallerini kullanarak toplama operatörlerini destekleyen sipariş
toplama teknolojisidir. Bu teknolojik araç, toplama operatörlerinin çalışmasını kolaylaştırmakta,

FULL TEXTS BOOK

495

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

ambarda ürün arayarak geçirilen süreyi kısaltmakta ve sipariş toplama kalitesini arttırmaktadır. Dünya
çapında geniş kitlelerce uygulanan ve kabul gören bir sistemdir (Mercimek ve Geçkil, 2021).
Geleneksel bir pick-to-light sistemi, pick-to-light modüllerini sabit bir adresle adresleyen bir master
içerir. Genellikle bunların hepsi ana bilgisayara fiziksel olarak bağlıdır. Bir modül eklendiğinde veya
çıkarıldığında ya da ürünler ışıklı modüller arasında taşındığında, yeniden yapılandırma yapılması
gerekir. Bir modülün adresinin eklenmesi, kaldırılması veya doğru ürüne bağlanması gerekir. Akıllı bir
sistem durumunda, yeniden yapılandırmaya gerek yoktur. Akıllı modüller, yerleşik sensörlerini
kullanarak ürünleri tanıyabilir. Son derece esnek bir sistem oluşturmak için master, harici bir bulut
hizmetinde uygulanır ve modüller kablosuz olarak bağlanır (Dereeper, 2018).

3.

BİR İÇ LOJİSTİK İYİLEŞTİRME UYGULAMASI

Makine imalatı yapan bir firmada hatda yanlış malzeme teslimi, hattın malzeme beklerken
durdurulması, fazla stok bulundurma, stok bulundurmama gibi sebeplerden üretimi etkileyen,
verimsizlik yaratan durumların bulunması iç lojistikte darboğazlara sebep olmaktadır. Bu çalışmada
yalın sistem tekniklerinden bazıları ile iyileştirme önerisinde bulunulması hedeflenmiştir. İşletmeye ait
2021 Kasım- 2022 Şubat ayları ortalama üretim verileri ile gerçekleştirilen Pareto analizine göre 11
modelden en çok üretilen ve en çok talep gören model tespit edilmiştir. Üretim faaliyetlerinin %30’luk
payının M 220 C modeline ait olduğu görülmektedir. Bu nedenle Kanban sistemi uygulaması bu hat için
gerçekleştirilmiştir. M 220 C modelinin ürün ağacından seçilen 20 kalem ürün; Stok bulundurma
maliyeti yüksekliği, stok bulundurmama maliyeti yüksekliği, kritik ürün oluşu, yurtdışından temin
edilen ve temin süresi 2,5 aydan uzun olan ürünler kriterlerine göre seçilmiştir. Belirlenen ürünün model
işlem adımlarının ve montaj sürelerini çıkarmak için çekilen video kayıtları incelenmiştir. Video
kayıtlarından elde edilen süreler ile iş adımları tablosu oluşturulmuştur
Elde edilen montaj sürelerinden oluşturulan tablodan 10 proses için çekilen sürelerle yamazumi tablosu
oluşturulmuştur ve Şekil 1 olarak aşağıda verilmiştir. Oluşturulan bu tablo sayesinde hatda oluşan
dengesizlikler ve iyileştirme noktaları belirlenmiştir.

Şekil 1: Yamazumi Tablosu
Mevcut durum değer akış haritasının çıkarılması
Aşağıda bulunan Şekil 2’de Mevcut Durum Değer Akış Haritası verilmiştir.
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Şekil 2: Mevcut Durum Değer Akışı
Besleme raflarının adreslenmesi, depo raflarının adreslenmesi, süpermarket raflarının
adreslenmesi
İşletmede depo bölümünde 6 sıra raf komplesi bulunmaktadır ve bu raflar A, B, C, D, E, F olarak
isimlendirilmiştir. Her bir raf komplesinde 6 raf bulunmaktadır. Raflar 6 kat ve her katta 3 bölmeden
oluşmaktadır. Bu bölmelerin adresleri şu şekilde oluşturulmuştur: Raf ismi, raf numarası, kat numarası,
bölme numarası. Örneğin Şekil 3’te depo raf sisteminden D rafı bulunmaktadır.
İşletmede montaj hattında 4 kat 3 bölümden oluşan 10 proses için 10 adet besleme rafları bulunmaktadır.
Besleme raflarında 3 kat besleme katı en altta bulunan kat ise boş malzeme kutularının koyulduğu kat
olarak belirlenmiştir. Bu raflar G ile başlayan ve sonrasında proses numarası, kat numarası, bölme
numarası olarak adreslendirilmiştir.
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Şekil 3: D Rafı
Kanban kart sayısı hesaplanması, kanban kartlarının oluşturulması, malzeme besleme zaman
aralıklarının çıkarılması:
[GTA∗(1+ESY)∗ÇS]

KS=
formülüne göre M220C modelinde kullanılan fren silindiri için hesaplanan
KK
kanban kart sayısı aşağıda verilmiştir:
KS=

58∗(1+0,10)∗2
30

=4

KS: Kanban sayısı
GTA: Günlük talep adedi
ESY: Emniyet stok yüzdesi
KK: Kap kapasitesi
Yukarıda bulunan Kanban kart sayısı hesaplama formülü kullanılarak 20 kalem için hesaplanan kart
sayıları aşağıda bulunan Tablo 2’de verilmiştir.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MALZEME ADI
M 220 Güç Trafo Komplesi
M 220 Şok Trafo Komplesi
Fren Silindiri
Wire Feeder Ssj24
Besleme Trafosu
Akım Sensörü
Köprü Diyot
Fan 92*92*25mm
Plastik Torç Adaptörü Ön
Plastik Panjur
Plastik Küçük Kulp
Makine Bağlantı Erkek 35*50
PS_control_506_V7 Mig
Otomatik Sigorta C50 2*40 A
Al.Soğutucu 113 As 140 mm
Bakır Lama 1.5 mm
Plastik Köşe L Ayak Arka Alt
Diyot Soğucu Alüminyum
Plastik Köşe U Ayak
Al.Soğutucu 79 As 250 mm

GTA
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

ESY ÇS KK KS
0,1 2 30 4
0,1 2 25 5
0,1 2 40 3
0,1 2 35 4
0,1 2 20 6
0,1 2 50 3
0,1 2 45 3
0,1 2 30 4
0,1 2 40 3
0,1 2 70 2
0,1 2 60 2
0,1 2 80 2
0,1 2 30 4
0,1 2 20 6
0,1 2 45 3
0,1 2 55 2
0,1 2 80 2
0,1 2 45 3
0,1 2 80 2
0,1 2 45 3

Tablo 2: Kanban Kart Sayıları
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Gelecek durum değer akış haritasının çıkarılması
Gelecek Durum değer akış haritasında ambardan gelen ürün bekleme süresi azalması beklenmektedir.
Bu iyileşme oranında sadece Kanban sistemi değil depo raflarının adreslenmesi ile karışıklığın önüne
geçilmesinin iyileştirme oranı üzerinde etkisi olacağı düşünülmektedir. İç lojistikte planlanan iyileştirme
oranı için yapılan deneme çalışmasında alınan süreler iyileştirme oranı için öncü olmuştur. Aşağıda
bulunan Şekil 4’te Gelecek Durum Değer Akış Haritası verilmiştir.

Şekil 4: Gelecek Durum Değer Akış Haritası
Pick to Light sistemi ile iç lojistik iyileştirme önerisi:
Şekil 5’te Kanban sistemi kurulumuna esas teşkil eden kart sayısı belirlendikten sonra Pick to Light
sistemine geçiş için mevcut sistemle başlayan ve karar mekanizmaları olan geçiş süreç akış diyagramı
bulunmaktadır.
Buna göre öncelikle operatörlerin Kanban Sistemi mantığını anladıktan sonra E-Kanban Sistemine
geçişi önerilmektedir. E-kanban Sistemi ve el terminali kullanımı aktif ve başarılı şekilde
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sonuçlandıktan sonra toplama operatörlerinin depo kısmına kurulacak olan Pick to Light sistemi
eğitimlerine başlamaları öngörülmüştür.

Şekil 5: Kanban Sisteminden Pick to Light Sistemine geçiş Süreç Akış Diyagramı
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Şekil 6: Pick to Light Sistemi Süreç Akışı Diyagramı
Pick to Light sisteminin mantığı yukarıdaki Şekil 6’da verilen diyagramla açıklanmıştır. Diyagrama
göre ERP’den gelen iş emri el terminali ile okutulduktan sonra Pick to Light sisteminde olan depo
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raflarındaki ışıklar yeşil renkte yanmaktadır. Yeşil ışık yanan raf doğru ürün bulunan raftır. Toplama
operatörü yeşil yanan rafta bulunan malzemeleri adedine göre almalıdır. Rafta bulunan sensörler
sayesinde fazla ürün aldığında ışık kırmızıya dönmektedir. Sipariş tamamlanana kadar sistem bu şekilde
çalışmaktadır.
Pick to Light sistemi sensör ve ışık yardımıyla iç lojistik operatörü için hatta yanlış malzeme besleme,
eksik malzeme alma, stok bulundurmama, darboğaz oluşumunun önüne geçilmesi için Endüstri 4.0 ile
hayatımıza giren bir sistemdir ve iç lojistik iyileştirme önerisi olarak seçilmesinin başlıca sebepleridir.
4.

SONUÇ

Ürün değişkenliği ile ilgili müşteri beklentilerinden gelen artan baskılar ile ilişkili sabit üretim dizileri
ve yavaş yanıt verme nedeniyle, LM endüstriyel alanda uygulanan dijital teknolojinin getirdiği yeni
ihtiyaçları karşılayamayabilir ve gelecekteki değer zincirlerine uygunluğu sınırlı olabilir. Bu açıdan
bakıldığında, LM tarafından yayılan ilkelerin ileri üretim ile uyumlu bir şekilde uygulanıp
uygulanamayacağı sorusu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, ürün karması, hızlı talep varyasyonları
veya düşük hacimli üretim ile karşı karşıya kaldıklarında endüstriyel süreçleri daha esnek hale
getirmenin LM zorluklarını vurgulamaktadır. Endüstriyel süreçleri daha esnek hale getirmek için LM
zorlukları mevcuttur. Dijital teknolojiler ile bu zorluklar her geçen gün geliştirilen uygulamalar ile
aşılmaya çalışılmaktadır.
Yalın Sistem ve Endüstri 4.0 yaklaşımları arasındaki ilişkiyi temsil eden bir kavram olan Yalın 4.0
kavramı, karmaşıklık seviyesi yüksek olmayan otomasyon ve teknolojilerle işletmelere değişim
kabiliyeti sunan güçlü bir araçtır.
Yapılmış olan bu çalışmada imalat yapan bir firmada iç lojistik iyileştirmesi için yalın üretim
tekniklerinden olan kanban kart sayısı belirlenmesi ve işletmenin ilerleyen dönemlerde Dijital Tabanlı
Yalın Sisteme geçişi için iç lojistik iyileştirme önerisi olarak Pick to Light Sistemi ele alınmıştır.
İşletmenin üretim verileri kullanılarak, seçilen bir hatda montaj hattı sürelerinde görülen dengesizlikleri
düzenlemek için Yamazumi tablosu ve Mevcut Durum Değer Akış Haritası oluşturulmuştur. Besleme
rafları, depo rafları ve supermarket rafları Kanban sistemi için adreslenmiştir. Rafların
adreslenmesinden sonra kritik ürün olarak seçilen 20 kalem ürün için Kanban Kap Kapasitesi, günlük
talep adedi, emniyet stoğu belirlenerek Kanban kart sayıları matematiksel modelleme ile elde edilmiştir.
Gelecek Durum Değer Akış Haritası çıkarılmış ve Yalın Dijital Dönüşüm iç lojistik iyileştirme önerisi
kapsamında Pick to Light Sistemine geçiş için süreç akış diyagramı çizilmiştir, Pick to Light Sistemi
açıklanmıştır.
İç lojistik iyileştirme önerisi sonrasında amaçlanan iyileştirmeler kısaca şu şekilde sıralanabilir:

Kanban Sistemi ile iç lojistik operatörü belirlenen aralıklarla montaj hattına besleme yapmak
amacıyla gideceğinden montaj hattındaki operatörün parça istemek için hattı durdurması veya parça
eksik olduğu için hattı bekletmesi gibi zaman kayıplarının önüne geçilmesi planlanmaktadır.


Kanban Sistemi ile montaj hattı ve depo arasında iletişim sağlanması amaçlanmaktadır.


Stok seviylerinin kontrolünün sağlanması Pick to Light Sistemindeki raflarda bulunan dijital
gösterge ve sensör sayesinde daha kontrollü gerçekleşmesi planlanmaktadır.

İç lojistik operatörünün depoda malzeme araması nedeniyle kaybedilen zamanın Işıklı
Yönlendirme Sistemi ile kazanılması önerilmiştir.
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ÖZET
Önceden keyif veren deneyimlere karşı haz yitimi anlamına gelen anhedoni, başta majör depresif
bozukluk olmak üzere birçok fiziksel ve ruhsal sağlık probleminin önemli bir semptomudur. Anhedoniyi
ölçme amacıyla geliştirilen birçok ölçme aracı yetişkinlere yöneliktir ve ergenlerin anhedoni deneyimini
değerlendirebilmek için bir ölçme aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Watson,
McCabe, Harvey ve Reynolds (2021) tarafından geliştirilen The Anhedonia Scale for Adolescents isimli
ölçeğin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. 14 madde ve 3 faktörden
oluşan ölçek ergenlerin anhedoni deneyimlerini heyecan, haz, duygusal körleşme; heves, bağlantı, amaç;
çaba, motivasyon ve enerji alanlarında değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. Çalışma bu bağlamda 1118 yaş aralığındaki öğrenciler üzerinde araştırılmıştır. Ölçek için gerekli izinler alındıktan sonra ölçeğin
iyi düzeyde İngilizce ve Türkçe bilen birden çok uzmanlar tarafından Türkçe’ ye çevrilmesi ile
oluşturulan Türkçe form, başka uzmanlar tarafından tekrar İngilizceye geri çevrilmiştir. İki form
arasındaki tutarlılıklar incelendikten sonra oluşan yeni formun anlam ve dilbilgisi yönünden orijinal
formundan farklı olmadığı saptanmıştır. Ölçeğin çeviri formu, çalışma grubunda yer alan 192 kız ve 125
erkek olmak üzere toplam 317 öğrenciye uygulanmıştır. Geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları için
doğrulayıcı faktör analizi, iç tutarlık ve ölçüt bağlantı geçerlilik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Faktör
yapısının doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile incelenmesi sonucunda, ölçeğin orijinaline ilişkin üç
faktörlü yapının, Türk kültürü için de doğrulandığı gözlenmiştir. Ayrıca ölçüt bağlantı geçerliği için,
Ergenler için Anhedoni Ölçeği ile Snaith Hamilton Hoşnutluk Değerlendirme Ölçeği’nin ‘‘sosyal
hoşnutluk” alt boyutu ve Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranış Aktivasyon Sistemi (DİS/DAS)
Ölçeği’nin “ödüle duyarlık” alt boyutu puanları arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler saptanmıştır.
İlgili ölçümlerin güvenirlik düzeylerine ilişkin kanıtlar elde etmek üzere bu ölçümlere ilişkin Cronbach
α değerleri hesaplanmıştır. DFA sonuçları ve hesaplanan Cronbach α değerlerine dayalı olarak, Ergenler
için Anhedoni Ölçeği’ nin ülkemizde ergenlik dönemindeki bireylerin anhedoni deneyimlerini
belirlemede güvenilir ve geçerli bir değerlendirme sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: anhedoni, depresyon, ergenler, geçerlik, güvenirlik, ölçek

ABSTRACT
Anhedonia, the lost of interest and pleasure in previously enjoyable experiences, is an important
symptom of physical and mental health problems, especially major depressive disorder. Most measures
of anhedonia has been developed for adults and a measure to evaluate the anhedonia experince of
adolescent is necessary. The aim of this study is to adapt the scale called The Anhedonia Scale for
Adolescents (ASA) developed by Watson, McCabe, Harvey and Reynolds (2021) to Turkish and to
conduct a psychometric examination. The scale, consisting of 14 items and 3 factors, was developed to
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evaluate the anhedonia experince of adolescents in the fields of enjoyment, excitement, emotional
flattening; enthusiasm, connection, purpose; effort, motivation, drive. Thus, the study was conducted on
students between the ages of 11 and 18. After obtaining the necessary permissions for the scale, the
Turkish form, which was created by translating the scale into Turkish by multiple experts who speak a
good level of English and Turkish, was translated back into English by other experts. After examining
the consistencies between the two forms, it was determined that the new form, which was formed in
terms of meaning and grammar, was not different from its original form. The translation form of the
scale was applied to a total of 317 students, 192 girls and 125 boys in the study group. Confirmatory
factor analysis, internal consistency and criterion link validity analysis methods were used for validity
and reliability studies. As a result of the analysis of the factor structure with confirmatory factor analysis
(CFA), it was observed that the three-factor structure of the original scale was also confirmed for Turkish
culture. In addition, for criterion link validity, a negative significant relationship was found between the
Anhedonia Scale for Adolescents and the “social pleasure” sub-dimension of the Snaith Hamilton
Pleasure Scale and the “reward responsiveness” sub-dimension of the Behavioral Inhibition System/
Behavioral Activation System Scale (BIS/BAS) scores. Cronbach α values for these measurements were
calculated to obtain evidence on the reliability levels of the relevant measurements. Based on CFA
results and calculated Cronbach α values, the Anhedonia Scale for Adolescents shows that it will provide
a reliable and valid evaluation in determining the experiences of adolescents about anhedonia in our
country.
Keywords: anhedonia, depression, adolescents, validity, reliability, scale
GİRİŞ
Dünya genelindeki bozuklukların önde gelen nedeni olan majör depresif bozukluk (Kessler, 2012)
sürekli üzgünlük hali, uyku bozuklukları, değersizlik ve suçluluk duyguları, ilgi ve zevk kaybı, düşük
konsantrasyon ve intihar düşünceleri ile karakterizedir (McCabe, 2018). Majör depresif bozukluğun
temel semptomu olan anhedoni, DSM 5’te “neredeyse her gün, günün büyük çoğunluğunda, bütün
faaliyetlerde azalmış ilgi ve zevk” olarak tanımlanmaktadır (APA, 2013; Watson et al., 2019).
Anhedoninin ayrıca şizofreni (Blanchard ve ark., 2001; Gooding ve ark., 2005), madde kullanım
bozukluğu (Leventhal ve ark., 2010), fiziksel hareketsizlik (Leventhal, 2012), diyabet (Nefs ve
ark.,2012), kalp damar rahatsızlıkları (Doyle, 2010) ve aşırı yeme (Davis ve Woodside, 2002) gibi diğer
bozukluklar ve işlevsiz davranışlarda da (Franken, 2006) mevcut olduğu ilgili araştırmalarda
belirtilmiştir. Yetişkinlerde anhedoninin nedenleri, sonuçları, gelişimi hakkında oldukça geniş bir
literatür olmasına rağmen ergenlerle yürütülen az sayıda anhedoni çalışması mevcuttur. Bununla birlikte
yapılan az sayıdaki çalışmalar, anhedoninin ergenler arasında yaygın olduğunu ve psikopatoloji ve
madde kullanım riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Bennik ve ark., 2013; Sanchez-Garcia ve ark.,
2014).
Depresyon ergenlik döneminde oldukça yaygındır ve gençlerin yaklaşık %20’si 18 yaşına kadar en az
bir depresif dönem yaşamaktadır (Thapar ve ark., 2012; National Institute of Mental Health, 2020).
Ergenlik, ilgi alanlarını keşfetme, sağlıklı ilişkiler kurma, yaşam becerileri geliştirme ve üniversiteye
veya iş hayatına geçişi kapsayan önemli bir gelişim dönemidir. Bu dönemde yaşanan depresyon bireyin
aile bağları, arkadaş ve romantik ilişkileri ve gelecekteki sosyokültürel durumu üzerinde büyük ölçüde
olumsuz bir etki bırakabilir (Arnett, 2000). Harrington ve arkadaşları (1990) çalışmalarında ergenlik
döneminde depresyon yaşayan bireylerin %60’ının, kontrol grubundakilere göre yetişkinlikte bir veya
daha fazla majör depresif bozukluk dönemi geçirdiklerini bulmuşlardır. Dahası, ergenlik döneminde
depresyon yaşayan bireylerin, yaşamlarının ileriki dönemlerinde anksiyete bozuklukları, nikotin
bağımlılığı, aşırı alkol tüketimi, intihar girişimi ve işsizlik riskinde önemli bir artış görülmüştür
(Fergusson ve Woodward, 2002). Anhedoni diğer depresyon semptomlarından farklı olarak ergenlerde
olumsuz tedavi sonuçlarının bir öngörücüsü olarak tanımlanmıştır (McMakin ve ark., 2012). İntihar
girişiminde bulunan ergenlerin depresyon ve anksiyete düzeyleri kontrol altında tutulduğunda bile,
intihar düşüncesi olan ergenlerden daha fazla anhedoni şiddeti bildirmeleri, intihar eğilimini anlamanın
bir anahtarı olabilir (Auberbach ve ark., 2015).
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Anhedoninin tanı ve prognoz için önemine rağmen anhedoni semptomunun net olarak anlaşılamaması
kavramsal ve metodolojik zorluklara sebep olmaktadır (Watson ve ark., 2019). Depresyon belirtileri,
duygudurum, bilişsel, somatik ve motor belirtiler olmak üzere dört kategoriye ayrılabilir. Anhedoninin
belirli bir kategoriye girememesinin nedeni, emosyonun tanımının psikiyatride net olmamasından
kaynaklanmaktadır. Hiyerarşik bir perspektiften ele alındığında en önemli emosyonlar nörobiyolojik
olarak ceza ve ödül sistemleridir. Ödülün varlığı mutluluğa yol açarken, ödülün kaybı üzüntü veya
öfkeye sebep olabilir (Gönül, 2012). Önceden keyif alınan aktivitelere karşı haz yitimi ve eskiden
yaşanan olumlu duygulanımın olmaması anlamına gelen anhedoni, aynı zamanda ödül hassasiyetinin
kaybı veya olası ödülleri değerlendirme yetisinde kayıp olarak da ifade edilebilir (Pizzagalli ve ark.,
2009; Gönül, 2012). Anhedoni semptomu ödülü ya da hazzı deneyimleyememe, takip edememe ve
öğreneme (Thomsen, 2015; Thomsen ve ark., 2015) gibi eksikliklerden oluşan işlevsiz bir ödül işleme
sürecini yansıtmaktadır (NIMH, 2011; Rizvi ve ark., 2016). Ödül işleme gelecek ödül beklentisi ve
beraberindeki çaba (Kring ve Barch, 2014) ile istek duyma (beklenti, motivasyon), hoşlanma (hedonik
etki, tamamlama) ve öğrenme (gelecekteki olası ödüller hakkında tahminde bulunma) bileşenlerinden
oluşur (Berridge, 2003; Berridge ve Kringelbach, 2008). Davranışsal çalışmalar, anhedoni semptomu
olan yetişkinlerde bir eylemi tamamlama sırasında bir eksiklik bildirmese de (Dichter ve ark., 2010;
Sherdell ve ark., 2012) depresyon semptomu olan ergenlerde tamamlama esnasında nöral farklılıklar
tespit edilmiştir (McCabe ver ark., 2009; Rzepa ve ark., 2017). Ödül beklentisindeki eksiklik depresif
yetişkinlerde ve ergenlerde hem nöral (Zhang ve ark., 2013) hem de davranışsal düzeyde (Rizvi ve ark.,
2016) tutarlı bir şekilde rapor edilirken, öğrenme ile ilgili araştırmalarda depresyondaki yetişkinlerin
ödül hakkında davranışsal olarak öğrenme yeteneğinin azaldığı bulunmuştur (Pizzagalli ve ark., 2008;
Vrieze ve ark., 2013). Hepsi bir arada düşünüldüğünde anhedoni kavramı ödül işleme sürecinin farklı
yönlerindeki bir eksiklik olarak ifade edilebilmektedir (Watson ve ark., 2019). Watson ve arkadaşları
(2021) çalışmalarında anhedoninin hala bilinmeyen ve karmaşık doğasını vurgulayarak, anhedoni
kavramını tatmin edici, olumlu, dünyayla bağlantılı hissettiren bir zevkin veya ödüllendirici deneyimler
arama arzusunun kaybı olarak tanımlamışlardır. Bu kayıp deneyimine zevk alamama ile hayal kırıklığı
ve davranışsal geri çekilme de eşlik edebilir (Watson ve ark., 2021).
Ergenlik hem depresyonun hem de ödül işleme sürecinin gelişimi için kritik bir zamandır (Forbes ve
Dahl, 2012). Ergenlik döneminde ödül arama davranışında artış meydana gelir (Galvan, 2010). Bu artış
ile birlikte ergenler çocuklar ve yetişkinlerden daha riskli eylemlere (Somerville ve ark., 2010) ve daha
yoğun deneyimlere (Ersnt, ve ark., 2005; Steinberg, 2008) eğilim göstermektedirler. Bu dönemde ödül
arama davranışının genel olarak artmasına rağmen; depresyon oranlarının da artması ergenlik sürecinde
yaşam diğer dönemlerine nazaran ödül işleme sisteminde daha çok eşitsizliklere yol açar (Forbes ve
Dahl, 2012). Ayrıca, anhedoninin deneyimlenmesi ergenlerde ve yetişkinlerde farklı şekillerde olabilir
(Watson ve ark., 2021). Gerçek yaşamdaki olumlu etkiyi araştıran çalışmalarda, yüksek seviyede
depresif belirtisi olan ergenler çalışma sürecinde daha az olumlu duygulanım belirtmelerine rağmen
depresif olmayan ergenler kadar anlık gelişen zevk almışlardır (van Rooket ve ark., 2016). Diğer yandan
majör depresif bozukluk tanısı almış olan yetişkinler ise daha az seviyede beklenti ve mükemmelliyet
bildirmişlerdir (Wu ve ark., 2017). Bu durum yaşa ve tanının şiddetine göre anhedoninin
deneyimlenmesinde farklılıklar olduğunu gözler önüne sermektedir (Watson ve ark., 2021).
Anhedoniyle ilgili hemen hemen tüm öz bildirim ölçekleri yetişkinler için geliştirilmiştir (Gooding ve
ark., 2016) ve ergenlik dönemindeki bireylerin anhedoni deneyimini ve belirtilerini daha iyi anlamak,
değerlendirmek ve tedaviler geliştirmek için hassas, geçerli ve güvenilir ölçme araçlarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Genel ergen örnekleminde kullanmak için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış
olan bir anhedoni ölçeği, psikopatolojiyi önleme ve ruh sağlığının geliştirilmesi için okul temelli
programlar gibi uygulamalı alanlarda kullanmak için faydalı olabilir (Leventhal ve ark., 2015).
Yetişkinler için geliştirilen anhedoni ölçekleri ergenlik dönemindeki gelişimsel değişiklikleri ve
yetişkinlik ve ergenlikte deneyimlenen anhedoninin farklılarını ölçmek için yeterli olmayabilir (Forbes
ve Dahl, 2012).
Ülkemizde ise anhedoniyi yetişkin örneklemlerinde ölçmek amacıyla Snaith-Hamilton Hoşnutluk
Değerlendirme Ölçeği (Kesebir ve ark., 2015), Chapman Fiziksel Anhedoni Ölçeği (Baskak ve ark.,
2009), Gözden Geçirilmiş Sosyal Anhedoni Ölçeği (Cihan ve ark., 2015) gibi uyarlama çalışmaları
yapılmıştır. Bununla birlikte ilgili literatür tarandığında, ergenlerde anhedoni ile ilgili Türkçe bir ölçüm
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aracının bulunmadığı görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında Watson ve arkadaşları (2021)
tarafından geliştirilen Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve geçerlik ve
güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışma Grubu:
Araştırmanın çalışma grubunu, ortaokul ve lisede öğrenim görmekte olan 317 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmaya katılan 125 erkek, 192 kız öğrencinin yaşları 11-18 arasında değişmektedir. Çalışma
sürecinde veriler katılımcılardan gönüllülük ilkesi doğrultusunda toplanmıştır.
Veri Toplama Araçları:
Ergenler için Anhedoni Ölçeği:
Bu çalışmada uyarlanan ölçek Watson ve arkadaşları (2021) tarafından geliştirilmiştir ve 14 maddeden
oluşmaktadır. Ölçek heyecan, haz, duygusal körleşme; heves, bağlantı, amaç; çaba, motivasyon ve enerji
olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. 4’lü likert tipi olan ölçekte maddeler 0 (hiçbir zaman), 3 (her
zaman) şeklinde cevaplandırılmaktadır. Ölçekte 8. 11. ve 14. maddeler ters puanlandırılmaktadır. Ölçek
puanı maddelerin toplam puanı üzerinden elde edilmektedir ve alınan yüksek puan anhedoni düzeyinin
yüksekliğini göstermektedir. Ölçeğin orijinal hali yaşları 11-18 arasında değişen açıklayıcı faktör analizi
için 1057 kişi ve doğrulayıcı faktör analizi için 1041 kişi üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde
edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliliği aşamasında uygulanan doğrulayıcı faktör analizin sonucunda x 2/df=
3.3, CFI= .99, TLI=.99, SRMR=.03, RMSEA=.05 uyum indeksleri elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik
çalışması sonucunda Cronbach Alpha katsayısı heyecan, haz, duygusal körleşme alt boyutu için .91;
heves, bağlantı, amaç alt boyutu için .79 ve çaba, motivasyon, enerji alt boyutu için .83 olarak
bulunmuştur (Watson ve ark., 2021).
Snaith Hamilton Hoşnutluk Değerlendirme Ölçeği:
Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması sırasında ölçüt bağlantı geçerliliği
kapsamında kullanılan Snaith Hamilton Hoşnutluk Değerlendirme Ölçeği anhedoniyi olumlu karşıtı
olan hoşnutluk duygusunun yokluğu ile ölçmek amacıyla Snaith ve arkadaşları (1995) tarafından
geliştirilmiş ve Kesebir ve arkadaşları (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Kişinin geri
bildirimine dayalı, 14 maddeden oluşan ve 2 alt boyutlu yapıya sahip olan ölçek 4’li Likert tipi bir
derecelendirmeye göre puanlanmaktadır. Ölçeğin Türkçe formunun yapı geçerliği faktör analizi
(Varimax PCA rotasyon) ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Ölçeğin güvenirliğini
değerlendirmek amacıyla cronbach alfa katsayısı hesaplanmış ve madde analizi yapılmıştır. Ölçeğin iç
tutarlık kat sayısı .92 olarak bulunmuştur. Faktör analizi sonucunda iki alt boyut ayrışmıştır. Ölçeğin
fiziksel hoşnutluk alt boyutu varyansın %48’ini, sosyal hoşnutluk alt boyutu ise varyansın %22’sini
karşılamaktadır. Çalışmada her bir maddenin varyans değeri ve ölçek korelasyonu kabul edilebilir
değerlerin üzerinde bulunmuştur (Kesebir ve ark., 2015).
Davranışsal İnhibisyon Sistemi Ölçeği:
Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması sırasında ölçüt bağlantı geçerliliği
kapsamında kullanılan Davranışsal İnhibisyon Sistemi Ölçeği Carver ve White (1994) tarafından ödül
ve ceza sistemlerine dayalı motivasyonu ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Şişman (2012) tarafından
Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan ölçek, 24 madde madde ve 4 alt ölçekten oluşmaktadır ve 4’lü
Likert tipi derecelendirme ile puanlanmaktadır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları kapsamında
temel bileşenler analizi, açıklayıcı faktör analizi, pearson korelasyon analizi, cronbach alfa kat sayıları
ve test tekrar test yöntemleri uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda orijinal ölçekte olduğu
gibi aynı alt ölçekte bulunan maddelerin aynı faktöre yüklenmesi ile tüm maddeler 4 faktör altında
toplanmıştır ve hiçbir maddenin atılmasına gerek kalmamıştır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık
güvenirlik katsayısı davranışsal inhibisyon alt ölçeği için .69, ödüle duyarlılık alt ölçeği için .57, eğlence
arayışı alt ölçeği için .63 ve dürtü alt ölçeği için .69 olarak saptanmıştır. Ölçeğin dört hafta arayla yapılan
uygulamada test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise davranışsal inhibisyon alt ölçeği için .69, ödüle
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duyarlılık alt ölçeği için .59, eğlence arayışı alt ölçeği için .58 ve dürtü alt ölçeği için .80 olarak tespit
edilmiştir (Şişman, 2012).
İşlem
Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması için ölçeği geliştiren araştırmacılardan
sorumlu yazar Rebecca Watson ile e-mail yoluyla iletişime geçilmiş ve kendisinden uyarlama izni
alınmıştır. İngilizce olarak geliştirilen Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin Türkçe’ye çevrilme
aşamasında iyi derecede İngilizce bilen rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden 4 ve diğer
alanlardan 2 uzman tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha sonra rehberlik ve psikolojik danışmanlık
bölümünden 3 uzman ile İngilizce ve Türkçe formların anlam ve dil bilgisi açısından gerekli
düzenlemeleri yapmak amacıyla panel düzenlenmiştir ve bir Türkçe form oluşturulmuştur. Oluşturulan
Türkçe form 2 uzman tarafından tekrar İngilizce’ye çevrilmiş ve 2 form arasındaki tutarlılık mukayese
edilmiştir. Oluşturulan Türkçe formun dilsel açıdan anlaşılabilirliğini değerlendirmek amacıyla 30
ortaokul ve lise öğrencisi ile pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulama sonrasında alınan geri
bildirimlerle Türkçe formun öğrenciler tarafından anlaşılabilir olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca
oluşturulan Türkçe form konusunda Türkçe dil uzmanın da fikir alınmıştır. Böylece Türkçe form elde
edilmiştir. Oluşturulan Türkçe form ile Google Docs üzerinden online olarak veriler toplanmıştır.
Verilerin analizinde ölçüt bağlantı geçerliği, iç tutarlık güvenilirliği ve doğrulayıcı faktör analizi
yöntemleri uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi, daha önce geliştirilmiş olan bir ölçme aracının,
güncel bir çalışmada kullanıldığında (örn. ölçek uyarlama çalışması) orijinal faktör yapısının hedef
kültürde doğrulanıp doğrulanmadığını test etmek amacıyla kullanılır (Suhr, 2006; Seçer, 2015). Bu
nedenle Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin uyarlama çalışmasında yapı geçerliliğini test etmek amacıyla
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin ölçüt geçerliği kapsamında
Snaith Hamilton Hoşnutluk Değerlendirme Ölçeği’nin Sosyal Hoşnutluk alt boyutu ve Davranışsal
İnhibisyon Sistemi/Davranışsal Aktivasyon Sistemi Ölçeği’nin Ödüle Duyarlık alt boyutu ile ilişkisine
bakılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için ise iç tutarlık kat sayıları hesaplanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik
analizleri için AMOS 24 ve SPSS 26 programları kullanılmıştır.

BULGULAR
Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular:
Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin Türkiye’deki ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan çalışma
grubunda test edilmesi amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen DFA
sonucu ilk olarak ki kare değerinin serbestlik derecesine oranıyla değerlendirilmiştir. Kline’ e (2005)
göre ki kare değerinin serbestlik derecesine oranının 5’ten küçük olması gerekmektedir. Bu çalışmada
bu oran 2.03 olarak bulunmuştur. Modelin uyum iyiliği indekslerinde TLI, CFI ve GFI için kabul
edilebilir uyum değerlerinin .90 ve üzeri olması, RMSEA değerinin ise .08 ve daha düşük olması
gerektiği ifade edilmektedir (Tabachnick ve Fidell, 2001). Bu kriterler doğrultusunda modelin iyi uyum
gösterdiği saptanmıştır. Ölçeğe ilişkin uyum indeksleri Tablo 1’de, yol diyagramı ise Şekil 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin Uyum İyiliği İndekslerine İlişkin Değerleri
Model
Türkçe Form

X2.
150,734
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Şekil 1. Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin Faktör Yüklerini Gösterir Yol Diyagramı
Ölçeğin faktör yükleri .46 ile .84 değerleri arasında değişmektedir. Modelin uyum iyiliği indekslerine
bakıldığında ölçeğin üç alt boyuttan oluşan yapısının kabul edilebilir seviyede olduğu görülmektedir
(x2= 150,734, df= 74, CFI= .95, RMSEA= .05, GFI= .93, TLI=.94).
Ölçüt Geçerliğine İlişkin Bulgular:
Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin ölçüt bağlantı geçerliliği kapsamında için “heyecan, haz, duygusal
körleşme” ve “çaba, motivasyon, enerji” alt boyutları için Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranışsal
Aktivasyon Sistemi (DİS/DAS) Ölçeği’nin “ödüle duyarlık” alt boyutundan yararlanılarak aralarındaki
ilişkiye bakılmıştır. Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin “heves, bağlantı, amaç” alt boyutu için ise için
Snaith Hamilton Hoşnutluk Değerlendirme Ölçeği’nin “sosyal hoşnutluk” alt boyutu ile arasındaki
ilişkiye bakılmıştır. Korelasyon katsayılarını gösteren bulgular Tablo 2’de sunulmaktadır.
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Tablo 2. Ergenler için Anhedoni Ölçeği ile Snaith Hamilton Hoşnutluk Değerlendirme Ölçeği ve
Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranışsal Aktivasyon Sistemi Ölçeği Arasındaki İlişkilere Yönelik
Korelasyon Katsayıları
Değişkenler

Davranışsal İnhibisyon
Sistemi/Davranışsal
Aktivasyon Sistemi
Ölçeği- Ödüle duyarlık
alt boyutu

Ergenler için
Anhedoni ÖlçeğiHeyecan, haz,
duygusal körleşme
boyutu
.-54**

Ergenler için
Anhedoni ÖlçeğiHeves, bağlantı, amaç
boyutu

Ergenler için
Anhedoni ÖlçeğiÇaba, motivasyon,
enerji boyutu
.-48**

Snaith Hamilton
Hoşnutluk
Değerlendirme ÖlçeğiSosyal hoşnutluk alt
boyutu

.82**

**p<0.01
Tablo 2’de görüldüğü üzere Ergenler için Anhedoni Ölçeği’ nin heyecan, haz, duygusal körleşme alt
boyutunun toplam puanı ile Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranışsal Aktivasyon Sistemi Ölçeği’ nin
ödüle duyarlık alt boyutu toplam puanı arasında .-54 negatif ilişki, Ergenler için Anhedoni Ölçeği’ nin
çaba, motivasyon, enerji alt boyutunun toplam puanı ile Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranışsal
Aktivasyon Sistemi Ölçeği’ nin ödüle duyarlık alt boyutu toplam puanı arasında .-48 negatif yönlü bir
ilişki elde edilmiştir. Ayrıca Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin heves, bağlantı, amaç alt boyutu toplam
puanı ile Snaith Hamilton Hoşnutluk Değerlendirme Ölçeği sosyal hoşnutluk alt boyutu puanları
arasında .82 pozitif ilişki bulunmuştur.
Ölçeğin Güvenirliğine İlişkin Bulgular:
Güvenirlik çalışması için düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonları ve Cronbach Alpha katsayısı
incelenmiştir. Düzeltilmiş madde-toplam puan korelasyonlarına ilişkin sonuçlar Tablo 3’te yer
almaktadır.
Tablo 3. “Ergenler için Anhedoni Ölçeği” Maddelerinin Düzeltilmiş Madde- Toplam Puan Korelasyon
Değerleri
Maddeler
1. Bir şeylere başlamak için motivasyonum
yoktu.
2. Hiçbir şey beni heyecanlandırmadı.
3. Bir şeylerden keyif almalıydım ama
alamadım.
4. Diğer insanlardan kopuk hissettim.
5. Sabırsızlıkla beklediğim hiçbir şey yoktu.
6. Hiçbir şey eğlenceli veya keyifli gelmedi.
7. Gelecekte kendimi bir şeylerden keyif
alırken göremedim.
8. Hevesli hissettim.
9. Hiçbir şey yapmak istemedim.
10. Bir şeyler beni heyecanlandırıyormuş gibi
davrandım ama aslında onları sıkıcı buldum.
11. Etrafımdaki dünyaya bağlı hissettim.
12. Hiçbir duygu hissetmedim.
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13. Her şey için çok fazla çaba harcamam
gerekiyor hissettim.
14. Hayatımın bir anlamı ve amacı olduğunu
hissettim.

.58
.57

Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin tümü için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .88 olarak bulunmuştur.
Alt boyutlar için güvenirlik katsayısı hesaplandığında ise “Heyecan, Haz, Duygusal körleşme” .80,
“Heves, Bağlantı, Amaç” .82 ve “Çaba, Motivasyon ve Enerji” .83 olarak hesaplanmıştır. Maddetoplam puan korelasyonlarının .43 ve .68 arasında değiştiği fark edilmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmanın amacı Watson ve arkadaşları (2021) tarafından geliştirilen “Ergenler için Anhedoni
Ölçeği”nin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin Türk kültünde doğrulanmasıdır. Bu
amaçla ölçeğin orijinal formu 4 psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanı ve 2 İngilizce alan uzmanı
tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha sonra 2 bağımsız uzman tarafından ölçek İngilizceye geri
çevirilmiştir. Dil ve anlam bilgisi ile ilgili düzenlemelerin ardından Türkçe form uygulamaya hazır hale
getirilmiştir.
Yapı geçerliliği aşamasında ölçeğin orijinal formdaki 3 boyutlu yapının mevcut çalışmada doğrulanıp
doğrulanmadığını test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan doğrulayıcı faktör
analizi ile elde edilen bulgular orijinal formda yer alan 3 alt boyutun doğrulandığını göstermektedir.
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen madde korelasyon değerleri .46 ile .84 arasında
değişkenlik göstermektedir. Büyüköztürk (2020)’ e göre .30 ve üzerinde değer alan maddeler temsil
gücü bakımından yeterlidir. Bundan dolayı ölçeğin orijinal formunun Türkçe’ye uyarlanması
aşamasında hiçbir madde çıkarılmamıştır. Ölçeğin uyum indeksi değerlerinin kabul edilebilir olduğu
ve 3 boyutlu yapının bu çalışma grubunda geçerli olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlar Ergenler
için Anhedoni Ölçeği’nin geçerli bir ölçme aracı olduğuna kanıt olarak sunulabilir.
Ölçüt bağlantı geçerliliği için Ergenler için Anhedoni Ölçeği ile “Snaith Hamilton Hoşnutluk
Değerlendirme Ölçeği” ve “Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranışsal Aktivasyon Sistemi (DİS/DAS)
Ölçeği” arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin heyecan, haz, duygusal
körleşme ve çaba, motivasyon, enerji alt boyutları ile Davranışsal İnhibisyon Sistemi/Davranışsal
Aktivasyon Sistemi (DİS/DAS) Ölçeği’nin ödüle duyarlık alt boyutu arasında negatif yönlü ve anlamlı
ilişkiler tespit edilirken, Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin heves, bağlantı, amaç alt boyutu ile Snaith
Hamilton Hoşnutluk Değerlendirme Ölçeği’nin sosyal hoşnutluk alt boyutu arasında pozitif yönlü ve
anlamlı ilişkiler olduğu fark edilmiştir.
Ölçeğin güvenirlik çalışmalarında Cronbach alfa iç tutarlık kat sayısı, ölçeğin toplam puanı için .88
olarak bulunmuştur. Alt boyutlar için ise “Heyecan, Haz, Duygusal körleşme” .80, “Heves, Bağlantı,
Amaç” .82 ve “Çaba, Motivasyon ve Enerji” .83 olarak hesaplanmıştır. Özgüven (1994)’e göre
Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı için kabul edilebilir değerin .70 ve üzeri bir değer olması
gerekmektedir. Madde analizi kapsamında ise düzeltilmiş madde-toplam puan katsayılarının .43 ve .68
arasında değer aldığı görülmektedir. Büyüköztürk (2020) madde- toplam korelasyonu .30 ve üzeri olan
maddelerin ayırt ediciliğinin yüksek olduğunu ifade etmektedir. Elde edilen bulgular ışığında bu durum
Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin Türkçe formunun yapılacak olan bilimsel çalışmalarda 11-18 yaş
arasındaki öğrencilerin anhedoni deneyimlerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu
şeklinde yorumlanabilir.
Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin uyarlanma çalışması alandaki uygulayıcılar ve araştırmacılara
ergenlerde anhedoni deneyiminin yoğunluğu ve sıklığı konusunda bilimsel veriler sunabilir. Ergenlik
gelişimsel açıdan kritik bir dönemdir ve bu dönemde yaşanan depresyonun yetişkinlik döneminde büyük
ölçüde olumsuz bir etkisi olduğu bilinmektedir (Arnett, 2000). Nicel verilerden çıkacak sonuçlarla
birlikte majör depresif bozukluğun temel semptomu olan anhedoni’nin (APA, 2013) anlaşılması ve
bunun sonucunda psikolojik yardım da bulunulması yararlı olacaktır. Bu açıdan uyarlanması yapılan
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ölçekten elde edilen bulgular sonucunda risk grubundaki ergenlere erken müdahale yöntemleri
geliştirilmesi ve uygulanması önerilmektedir.
Sonuç olarak bu çalışma Ergenler için Anhedoni Ölçeği’nin Türkiye’deki 11-18 yaş arası öğrencilerde
psikometrik olarak iyi uyum değerleri gösterdiğini, iç tutarlık kat sayısının yüksek olduğunu ve ölçüt
bağlantı geçerliğinin sağlandığını göstermektedir. Dolayısıyla ülkemizde gelecekte 11-18 yaş arası
öğrencilerle yürütülecek olan araştırma ve uygulama çalışmalarında Ergenler için Anhedoni Ölçeği
kullanılabilir.
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Ek-1 Ergenler için Anhedoni Ölçeği Form
Bu anket son 2 haftanızı ne kadar ilgi çekici ve keyifli bulduğunuzla ile ilgilidir. Lütfen her bir cümlede
açıklanan duygu, düşünce ve davranışı ne sıklıkla yaşadığınızı belirten kutucuğu işaretleyiniz.
Maddeler

Hiçbir zaman

Bazen

Sıklıkla

Her zaman

Bir şeylere başlamak
için motivasyonun
yoktu
Hiçbir şey beni
heyecanlandırmadı
Bir şeylerden keyif
almalıydım ama
alamadım
Diğer insanlardan
kopuk hissettim
Sabırsızlıkla
beklediğim hiçbir şey
yoktu
Hiçbir şey eğlenceli
veya keyifli gelmedi
Gelecekte kendimi bir
şeylerden keyif
alırken göremedim
Hevesli hissettim
Hiçbir şey yapmak
istemedim
Bir şeyler beni
heyecanlandırıyormuş
gibi davrandım ama
aslında onları sıkıcı
buldum
Etrafımdaki dünyaya
bağlı hissettim
Hiçbir duygu
hissetmedim
Her şey için çok fazla
çaba harcamam
gerekiyor gibi
hissettim
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Hayatımın bir anlamı
ve amacı olduğunu
hissettim
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DÜŞÜK GWP'Lİ SOĞUTUCU R513B İLE ÇALIŞAN SOĞUTMA SİSTEMİNİN
TERMODİNAMİK PERFORMANSININ GENETİK PROGRAMLAMA İLE TAHMİNİ
PREDICTION OF THERMODYNAMIC PERFORMANCE OF REFRIGERATION SYSTEM
WORKING WITH LOW GWP REFRIGERANT R513B BY GENETIC PROGRAMMING
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ÖZET
Bu çalışmada ekonomik faktörlerin evlilik kalitesi üzerine etkisi incelenmiş; eş tükenmişliği ve
sosyoekonomik değişkenlerle kontrol edildiğinde evli çiftlerin yaşadıkları ekonomik güçlük ile evlilik
kaliteleri arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Araştırmanın verileri 2016 yılında Ankara’da yaşayan
farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip ve 18 yaş üstü 278 evli çift (556 evli birey) ile görüşülerek elde
edilmiştir. Araştırmada, sosyoekonomik verilerin yanı sıra araştırmacılar tarafından Türkiye’de
geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Evlilik Kalitesi Ölçeği (EKÖ), Hilton ve
Devall (1997) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçe’ye uyarlanan Aile Ekonomik
Güçlük Ölçeği (AEGÖ) ve İklim değişikliği, insanlığın son zamanlarda karşılaştığı en önemli
sorunlardan biridir. Bugün iklim değişikliğinin etkilerine tanık olmaktayız. Bu nedenle, küresel ısınmayı
ve buna doğrudan bağlı iklim değişikliğini azaltmak çok önemlidir. Isıtma ve soğutma sistemleri
günümüzün en vazgeçilmez unsurlarıdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evlerde ve işyerlerinde
yaygın olarak kullanılmaktadır. Soğutma sektörü, soğutma sistemlerinin ömrü boyunca hem soğutucu
akışkanlardan kaynaklanan doğrudan emisyonlara hem de enerji tüketiminden kaynaklanan dolaylı
emisyonlara ve sera gazı emisyonlarında ve dolayısıyla iklim değişikliğinde artışa neden olmaktadır. Bu
çalışmada, R134a'ya alternatif olarak R513B soğutucu akışkan seçilmiştir. R513B soğutucu akışkan sıfır
ozon tüketme potansiyeline (ODP) ve 540 küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahiptir (R134a'nın
yarısından daha az). Ayrıca A1 güvenlik sınıfındadır. Çalışma kapsamında altı farklı evaporatör
sıcaklığında (Tevap = -20 oC, -15 oC, -10 oC, -5 oC, 0 oC, 5 oC), dört farklı kondenser sıcaklığı (Tcond = 28
o
C, 32 oC, 36 oC, 40 oC) dört farklı aşırı kızdırma (ΔTSH = 3 oC, 5 oC, 7 oC, 10 oC) ve aşırı soğutma
sıcaklıkları (ΔTSC = 3 oC, 5 oC, 7 oC, 10 oC) ve sabit soğutma kapasitesi (Q̇ evap =1 kW), kompresör
verimi (%80) ve ölü durum referansları (T0 = 25 oC, P0 = 101.325 kPa). R513B'nin enerji ve ekserji
performansları genetik programlama ile tahmin edilmiştir. Enerji ve ekserji açısından performans
katsayısı (COP) ve ikinci kanun verim (ηII) değerleri genetik programlama tahmin sonuçları ile
karşılaştırılmıştır. Çapraz doğrulama sonucunda COP değeri için R2 değeri 0.9783 ve ηII değeri için
0.9949 olarak bulunmuştur. Başarılı modelleme sonuçları dikkate alınarak nihai GP modeli
oluşturulmuş ve bu model COP ve ηII değerleri için sırasıyla 0.9981 ve 0.9925 R2 değerleri elde etmiştir.
Anahtar kelimeler: Enerji, ekserji, genetik programlama, R513B
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ABSTRACT
Climate change is one of the most important problems humanities has faced recently. Today, we are
witnessing the effects of climate change. Therefore, it is very important to reduce global warming and
directly related climate change. Heating and cooling systems are the most indispensable elements of
today. With the development of technology, it is used extensively in homes and workplaces. The
refrigeration sector causes both direct emissions from refrigerants and indirect emissions from energy
consumption over the life of cooling systems and an increase in greenhouse gas emissions and thus
climate change. In this study, R513B refrigerant was chosen as an alternative to R134a. R513B
refrigerant has a zero-ozone depletion potential (ODP) and a global warming potential (GWP) of 540
(less than half that of R134a). It is also in the A1 security class. Within the scope of the study, the energy
and exergy performances of R513B were estimated by genetic programming at six different evaporator
temperatures (Tevap = -20 oC, -15 oC, -10 oC, -5 oC, 0 oC, 5 oC), four different condenser temperatures
(Tcond = 28 oC, 32 oC, 36 oC, 40 oC) four different superheating (ΔTSH= 3 oC, 5 oC, 7 oC, 10 oC) and
subcooling temperatures (ΔTSC: 3 oC, 5 oC, 7 oC, 10 oC), and constant cooling capacity (Q̇ evap =1 kW) ,
compressor efficiency ( 80%) and dead state references (T0 = 25 oC, P0 = 101.325 kPa). The coefficient
of performance (COP) and second law efficiency (ηII) values in terms of energy and exergy were
compared with the genetic programming estimation results. As a result of cross-validation, the R2 value
was 0.9783 for the COP value and 0.9949 for the ηII value. Considering the successful modeling results,
the final GP model was created, and this model obtained R2 values of 0.9981 and 0.9925 for COP and
ηII values, respectively.
Keywords: Energy, exergy, genetic programming, R513B

INTRODUCTION
Climate change is one of the most important global problems that humanity has faced recently. It has
been understood that global warming and the necessity and importance of reducing climate change
accordingly. In the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, it was
stated that anthropogenic greenhouse gas emissions increased by 80% between 1970 and 2010 (Core
Writing Team et al., 2014). The evolution of annual average CO2 emissions of the world and Turkey is
given in Figure 1 (Ritchei et al., 2022). Since 1880, the earth's temperature has increased by 0.08 °C per
decade. However, in the last forty years, the temperature of the earth has increased by 0.18 °C per
decade. The year 2020 was the second warmest year on record, and the temperature of the land regions
was record highs. The global surface temperature of the world is given in Figure 2 (Lindsey et al., 2022).

Figure 1. The evolution of annual average CO2 emissions of the world and Turkey (Ritchei et al.,
2022)
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Figure 2. Global surface temperature (Lindsey et al., 2022)
The refrigeration sector causes an increase in greenhouse gas emissions, both with direct emissions from
refrigerants and indirect emissions from energy consumption throughout the life of cooling systems (Li,
2021). Calm (Calm, 2008) has divided refrigerants into four categories (Figure 3).
First generations: chlorofluorocarbons (CFCs)
Second generations: hydrochlorofluorocarbons (HCFCs)
Third generations: hydrofluorocarbons (HFCs)
Fourth generations: hydrofluoroolefins (HFOs)

Figure 3. Calm's classification of refrigerants (Calm, 2008)
The use of CFCs and HFCFs has been progressively banned by legislation such as the Montreal Protocol
and the Kyoto Protocol. HFCs are widely used refrigerants, especially R134a, in current refrigeration

FULL TEXTS BOOK

521

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

systems. R134a has a high safety class (A1), is non-flammable and non-toxic, and has zero ozone
depletion potential (ODP). However, the global warming potential (GWP) of R134a is high (1300).
To reduce the negative effects of refrigerants on the environment, recent legal regulations set strict rules.
The main member countries decided to phase out the use of HFCs with the Montreal Protocol – Kigali
amendment in Oct. 2016 (Li, 2021). Potential refrigerants as alternatives to R134a should have lower
GWP, good thermodynamic properties, working pressure like R134a, and energy/exergy performance
equivalent to or better than R134a. HFOs, fourth generations refrigerants, showed up at beginning of
21st century as alternative to HFCs. HFOs have zero ODP and low GWP and good thermodynamic
properties. However, They have low flammability (A2L) (Abas et al., 2018; Aprea et al., 2016).
Recently, HFO-based refrigerant mixtures such as R513A, R513B, R515A, R515B, R516A have been
developed as an alternative to R134a. The characteristics of R134a and its HFO-based alternatives are
given in Table 1.
Table 1. Characteristics of R134a and its HFO-based alternatives (Li, 2021)

Composition
(by mass)
ODP
GWP
Tcritical (oC)
Pcritical (kPa)
Normal
boiling
temperature
(oC)
Safety class

R13
4
Pure

0
130
0
101.
1
405
9
26.1

A1

R513A

R513B

R515A

R515B

R516A

R1234yf/R
134a
(56/44)
0
573

R1234yf/R
134a
(58.5/41.5)
0
540

R1234ze(E)/R
227ea
(88/12)
0
403

R1234ze(E)/R
227ea
(88/12)
0
299

R1234yf/R134a/
R152a
(77.5/8.5/14)
0
131

96.5

95.5

108.7

108.88

90.8

3766

3660

3565

3584

36415

-29.2

-29.2

-18.7

-18.8

-29.4

A1

A1

A1

A1

A2L

In this study, R513B refrigerant was chosen as an alternative to R134a. Within the scope of the study,
the energy and exergy performance of R513B for different operating conditions were estimated by
Genetic Programming.
MATERIAL AND METHOD
The Single-Stage Vapor-Compression Refrigeration Cycle
A single-stage vapor-compression refrigeration cycle is used for the energy and exergy performance of
R513B in this study. The single-stage vapor-compression refrigeration cycle and its T-s diagram are
shown in Figure 3.
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Figure 3. Schematic representation of the cooling system and T-s diagram
The energy and exergy equations for the cooling system shown in Figure 3 are given in Table 2 and
Table 3, respectively.
Table 2. Energy analysis equations (Chiasson, 2016; Dincer et al., 2010)
𝐐̇𝐞𝐯𝐚𝐩

Mass flow rate (𝐦̇𝑹 )

𝐦̇𝑹 =
𝐡𝟏 −𝐡𝟒
Q̇ evap =

Cooling capacity (𝐐̇𝐞𝐯𝐚𝐩 )
Heat rejected from condenser (𝐐̇𝐜𝐨𝐧𝐝 )
Compressor power consumption (𝐖̇𝐜𝐨𝐦𝐩 )
The coefficient of performance for cooling
mode (COPSM)

ṁ𝑅 (h1 − h4 )
Q̇ cond =
ṁ𝑅 (h2 − h3 )
Ẇcomp =
ṁ𝑅 (h2 − h1 )
COP𝑆𝑀 =

Q̇evap
Ẇcomp

Table 3. Exergy analysis equations (Chiasson, 2016; Dincer et al., 2010)
Component

Exergy Destruction

Compressor

Ėxd,1−2 = Ẇcomp − ṁ𝑅 [h2 − h1 − T0 (s2 −
s1 )]

Condenser

Evaporator

ηII,cond = 1 −

Ėxd,3−4 = ṁ𝑅 [h3 − h4 − T0 (s3 − s4 )]

ηII,exp = 1 −

Ėxd,4−1 = ṁ𝑅 [h4 − h1 − T0 (s4 − s1 )] −
T
[− Q̇ 𝑒𝑣𝑎𝑝 (1 − 0 )]
TL

Overall
system

Ėxd,1−2
Ẇcomp

Ėxd,2−3 = ṁ𝑅 [h2 − h3 − T0 (s2 − s3 )] −
T
Q̇ cond (1 − 0 )
TH

E. valve

Exergy
efficiency
ηII,comp = 1 −

Ėxd,total = Ėxd,1−2 + Ėxd,2−3 + Ėxd,3−4 +
Ėxd,4−1

Ėxd,2−3
Ėx2 −Ėx3
Ėxd,3−4
Ėx3 −Ėx4

ηII,evap = 1 −
Ėxd,4−1
Ėx1 −Ėx4

ηII = 1 −

Ėxd,total
Ẇcomp

Some assumptions made in calculating the energy and exergy performance of R513B are as follows:


Evaporator temperature, Tevap
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Condenser temperature, Tcond



Cooling capacity, Q̇ evap

: 1 kW



Compressor efficiency

: 80%



Superheating temperature, ΔTSH : 3 oC, 5 oC, 7 oC, 10 oC



Subcooling temperature, ΔTSc



Dead state temperature, T0



Dead state pressure, P0

: 28 oC, 32 oC, 36 oC, 40 oC

: 3 oC, 5 oC, 7 oC, 10 oC
: 25 oC
: 101.325 kPa

2.2. Genetic Programming
Genetic Programming (GP) was first proposed by Koza (1994) and is a type of evolutionary computation
that allows computers to automatically formulate solutions to problems without making any assumptions
(Koza, 1994). In GP, individuals are expressed as programs or chromosomes in the population that can
be a candidate solution to a problem (Koza et al., 2005). Although GP is a genetic algorithm-based
method, the main difference when comparing these two methods is that the program representation of
GP can be of variable length instead of fixed-length representations such as bits, real numbers, and
symbols in the genetic algorithm. Another difference is that GP is mostly represented by a tree-based
structure (Arı et al., 2021).
Looking at the literature, it is seen that GP can be used in regression and classification problems. GP
applications are seen in broad areas such as energy and energy conservation, climate change analysis,
image processing and medicine (Arı et al., 2021).
The most frequently used program representation formats of GP in the literature are tree representation
that expresses standard GP, linear representation such as Linear Genetic Programming and graphical
representations such as Cartesian Genetic Programming. Tree-based GP is the first and most widely
used notation format, and program representations (candidate solutions) are usually created with syntax
trees in which terminals and functions are placed at the nodes of a tree graph rather than lines of code
(Koza et al., 2005).
In this study, tree-based GP represents a mathematical formula for calculating some properties of R513B
fluid under certain conditions. In tree-based GP, variables and constants in the program are called
terminals on the leaves of the tree, while arithmetic operations are called functions represented at internal
nodes (Braune et al., 2022). An example GP is shown in Figure 4.

Figure 4. GP tree representing max (x+y, x-y*8)
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As seen in the example in Figure 4, in the tree representation of the program max (x+y, x-y*8); the
variables and constants (x, y and 8) in the program are expressed with the leaves of the tree as terminals,
while arithmetic operations (+, -, * and maximum) are internal nodes called functions.
The GP tries to find out how well a program is doing by running it and comparing its results with ideal
results. In order to improve the solution, evolutionary processes such as crossover and mutation are
repeated until the termination criteria are met, aiming to create programs that are more suitable for the
solution in the next generation. Unlike classical curve fitting, which has a fixed structure where error
must be minimized by parameter tuning, GP searches for the optimal structure and parameter values
simultaneously (Stanovov et al., 2022). The basic pseudocode of GP algorithm is seen in Algorithm 1.
Algorithm 1. Genetic Programming pseudocode
Set algorithm parameters
Randomly create an initial population
While stopping condition is not met do
Calculate the fitness values for each individual in the population
Perform tournament-based selection of the individuals using fitness values
Apply the crossover operator to each tournament winner individual
Mutate (hoist and point) each selected individual with certain probability
Create new population
Return best solution
The basic processes mentioned in Algorithm 1 are explained as follows.
Initializing the Population:
As in other evolutionary algorithms, in GP the individuals in the initial population are randomly
generated.
Calculating the fitness value:
Fitness value such as Root mean square error (RMSE) is used to determine the solution values of
individuals and to create more suitable individuals for the solution in the next generation.
Selection:
In GP, genetic operators are applied to individuals that are selected probabilistically on the basis of
fitness. In this way, better individuals are more likely to have more children's programs. Tournament
selection is the most widely used method to select individuals in GP. In tournament selection, a few
individuals are randomly selected from the population and compared with each other, and the best
among them is chosen as the parent.
Crossover: The creation of a child individual by combining randomly chosen parts from two selected
parent individuals. The most commonly used form of crossover is subtree crossover.
Mutation: The creation of a new child individual by randomly mutating a randomly chosen part of a
selected individuals. Hoist and point mutation are most commonly used to the tournament winner. The
Hoist mutation takes the winner of a tournament and randomly selects a subtree from it. Then a random
subtree of that subtree is selected and pulled to the location of the original subtrees. Point mutation, on
the other hand, takes the winner of a tournament and randomly selects nodes to replace. Terminals are
replaced by other terminals and functions are replaced by other functions that require the same number
of arguments as the original node.
The GP parameters used in this study are shown in Table 4.
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Table 4. The Genetic Programming parameters used in this study
Population size
Generations
Crossover rate
Hoist mutation rate
Point mutation rate
Function set
Fitness metric

5000
300
0.7
0.05
0.1
['add', 'sub', 'mul', 'div', 'log', 'abs',
'neg', 'inv', 'sin', 'cos', 'tan']
RMSE

Performance Metrics
Some metrics are used in the literature to measure modeling success while training models with machine
learning algorithms. Root mean square error (RMSE), mean absolute percentage error (MAPE), and the
coefficient of determination (R2) were used in this study to determine the best model. RMSE, MAPE,
and R2 formulas are given in Equation (1-3), respectively.
2

1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛𝑖=1(𝑌𝑖 − 𝑌̂𝑖 )

(1)

𝑛

1

|𝑌𝑖 −𝑌̂𝑖 |

𝑛

|𝑌𝑖 |

𝑀𝐴𝑃𝐸 = ( ∑𝑛𝑖=1

) ∗ 100

(2)

In Equation (1-2), Y is the target value, 𝑌̂ is the predicted value, and n is the number of samples.
∑𝑛 (𝑌 −𝑌̂𝑖 )2
̅ 2
𝑖=1 𝑖 −𝑌𝑖 )

𝑖
𝑅2 = 1 − ∑𝑖=1
𝑛 (𝑌

(3)

In Equation (3), Y represents the target value, 𝑌̂ the predicted value, 𝑌̅ the mean of the target value, and
n the number of samples.
In this study, 10-fold cross-validation which is used to separate training and test data, was used to obtain
more statistically accurate values while measuring the performance of machine learning algorithms. In
k-fold cross-validation, the available dataset is divided into k pieces and only one piece is used for
testing, while the remaining k-1 pieces are used to train the dataset. This process is repeated k times and
then an average error rate is found and this error rate is used in the evaluation of the model.

RESULTS AND DISCUSSION
In this study, tree-based GP was used to calculate some properties of R513B fluid under certain
conditions. First of all, the success of the GP model was measured with the 10-fold cross-validation
method, and then the equations of the final GP model could be created for the entire dataset.
The cross-validation results of COP values for R513B fluid are shown in Table 5. The fitted curve and
residuals of the original values and the values estimated by the GP model are shown in Figure 5.
Table 5. The cross-validation results of the COP values for R513B fluid
RMSE
MAPE
R2
Train 0.075 ± 0.031 1.380 ± 0.606 0.9974 ± 0.0025
Test 0.159 ± 0.157 2.473 ± 1.860 0.9783 ± 0.0445
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Figure 5. The fitted curve and residuals of the COP values for R513B fluid according to the crossvalidation
The cross-validation results of ηII values for R513B fluid are shown in Table 6. The fitted curve and
residuals of the original values and the values estimated by the GP model are shown in Figure 6.
Table 6. The cross-validation results of the ηII values for R513B fluid
RMSE
MAPE
R2
Train 0.001 ± 0.001 0.144 ± 0.071 0.9985 ± 0.0016
Test 0.002 ± 0.001 0.220 ± 0.128 0.9949 ± 0.0068
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Figure 6. The fitted curve and residuals of the ηII values for R513B fluid according to the crossvalidation

According to the cross-validation results, it is seen that the GP method is quite successful in modeling.
Thus, it appears that the formulation of GP can be used to predict fluid properties for different
conditions. Finally, the final GP model using the entire dataset is trained.
The final results of COP and ηII values for R513B fluid are shown in Table 7. The fitted curve and
residuals by the final GP model for COP and ηII values are shown in Figure 7 and Figure 8, respectively.
Also, the final equations of COP and ηII values for R513B fluid are shown in Table 8.
Table 7. The final GP model results of the COP and ηII values for R513B fluid
Properties RMSE MAPE
R2
COP
0.071 1.272
0.9981
ηII
0.003 0.315
0.9925
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Figure 7. The fitted curve and residuals of the COP values for R513B fluid according to the final GP
model

Figure 8. The fitted curve and residuals of the ηII values for R513B fluid according to the final GP
model
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+ 𝐴𝑏𝑠(log(𝑋0 + 4 ∗ 𝑋1 + ((𝑋0 + 𝑋1) ∗ (𝑋0 + 2 ∗ 𝑋1) + tan(cos(tan(log(2 ∗ 𝑋1))) + tan(log(2 ∗ 𝑋1))))
2
∗ 𝐴𝑏𝑠(−𝐴𝑏𝑠(𝑋1) +−𝐴𝑏𝑠(𝐴𝑏𝑠(𝑋2
653.288013748927 ∗ 𝑐𝑜𝑠(1/𝑋2))
∗0.00016912847757339478
cos(𝑋0 + 2 ∗ 𝑋1) + tan(1.56800858311769
𝐼 ∗ 𝑝𝑖)))) − +
0.006869684219360352
∗ tan(tan(𝑋0 + 𝑋1))
+ (𝑋0/𝑠𝑖𝑛(1/(𝑋1 − 0.521)) + 𝑋2 + 𝑋2 ∗ 𝐴𝑏𝑠(𝑋2 ∗ (−𝑋2 + 𝑋32 ∗ (0.521 + 1/𝑋2) − 𝑋3
− 0.006869684219360352
+ 𝐴𝑏𝑠(−0.349 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝑙𝑜𝑔(𝑋3)) − 0.349 ∗ 𝑋3 − 𝑙𝑜𝑔(𝑋0) − 𝑡𝑎𝑛(0.349 ∗ 𝑋3 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝑙𝑜𝑔(𝑋3)))
tan(0.211532905014301
∗ tan((𝑋0
𝑋1) ∗ (𝑋0 + 1.56800858311769
− 𝐼+∗ 𝑝𝑖)
+ 2 ∗ tan(1.56800858311769
− 𝐼 ∗ 𝑝𝑖)))
+ 𝐴𝑏𝑠(𝑠𝑖𝑛(𝑋1/𝑋0)
++
653.288013748927
∗ 𝑐𝑜𝑠(0.113 ∗ 𝑋1))
0.68073397655573
+ 𝐼 ∗ 𝑝𝑖
∗
2
sin(tan(1.54579458381817
−
𝐼
∗
𝑝𝑖))
+ (𝑋0/𝑠𝑖𝑛(1/(𝑋1 + 𝑋3 )) + 2 ∗ 𝑋2 + 𝐴𝑏𝑠(653.288013748927 ∗ 𝑐𝑜𝑠(0.113 ∗ 𝑋1)
+ 2.404153 + +0.0137393684387207
∗ tan(1.56800858311769
− 𝐼 ∗ 𝑝𝑖) ∗ 𝑋2 ∗ 𝐴𝑏𝑠(𝑋2)/𝐴𝑏𝑠(𝑋1)
0.990474994118026))/𝑋2
+ (𝑋2 + 653.288013748927
+ 𝑙𝑜𝑔(𝑠𝑖𝑛(𝑋2)) − 653.288013748927 ∗ 𝑐𝑜𝑠(0.113 ∗ 𝑋1) − 653.288013748927)/𝑋2) + (0.283
∗ 𝑋1 ∗ 𝑋2 + 0.113 ∗ 𝑋1 − 653.288013748927 ∗ 𝑐𝑜𝑠(0.113 ∗ 𝑋1) + 𝐴𝑏𝑠(𝑋1 ∗ 𝑋2) + 𝐴𝑏𝑠(𝑋1 ∗ 𝑋3
+ 653.288013748927 ∗ 𝑐𝑜𝑠(0.113 ∗ 𝑋1)) − 653.288013748927 + ((𝐴𝑏𝑠(653.288013748927
∗ 𝑡𝑎𝑛(𝑋1) − 653.288013748927 ∗ 𝑡𝑎𝑛(𝑋2) + (𝑋0/𝑠𝑖𝑛(𝑠𝑖𝑛(𝑋2)/𝑋0) + 653.288013748927)/𝑋2)
− 0.403) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑋2) + 1/𝑋2)/𝑋2)/𝑋2 + 1/𝑋2 + 8.84955752212389 ∗ (0.283 ∗ 𝑋1 ∗ 𝑋2
− 1.57232704402516 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑋3) + 𝐴𝑏𝑠(𝑋1 ∗ 𝑋2) + 𝐴𝑏𝑠(653.288013748927
∗ 𝑐𝑜𝑠(−𝑙𝑜𝑔(𝑡𝑎𝑛(𝑋3)) + 653.288013748927 ∗ 𝑐𝑜𝑠(0.113 ∗ 𝑋1) + 𝑡𝑎𝑛(653.288013748927
∗ 𝐴𝑏𝑠(𝑋2))) − 0.479425538604203))/𝑋1))/𝐴𝑏𝑠(𝑋1))/𝑋2) + (𝑋0/𝑠𝑖𝑛(1/(𝑋1 + 𝑋32 )) + 𝑋2
+ 𝐴𝑏𝑠(𝑋2 ∗ 𝐴𝑏𝑠(𝑋2 + 𝑡𝑎𝑛(𝑋3) + (𝑋0/𝑠𝑖𝑛(1/(𝐴𝑏𝑠(𝑐𝑜𝑠(𝑋2) ∗ 𝐴𝑏𝑠(𝐴𝑏𝑠(653.288013748927
∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑋2) + (𝑋0/𝑠𝑖𝑛(1/(𝑋1 + 𝑋32 )) + 653.288013748927)/𝑋2) − 0.403 + 1/𝑋2) + 1/𝑋2)
+ 0.113)) + 𝑋2 + 𝑋3 ∗ 𝑙𝑜𝑔(𝑙𝑜𝑔(−𝐴𝑏𝑠(𝑋2 ∗ (𝑋2 + 𝐴𝑏𝑠(653.288013748927 ∗ 𝑐𝑜𝑠(0.113 ∗ 𝑋1)

0.006869684219360352 ∗ 𝑋0 + 0.006869684219360352 ∗ 𝑋1 + 0.006869684219360352 ∗ (𝑋0 + 𝑋1)
∗ (𝑋0
+ log(− sin(log(4 ∗ 𝑋1 + (𝑋0 + 𝑋1) ∗ tan(1.56800858311769 − 𝐼 ∗ 𝑝𝑖)
− tan((𝑋0 + 𝑋1) ∗ (𝑋1 − tan(tan(log(𝑋0 + 𝑋1)) + 0.216429861770551 − tan(1.56800858311769 − 𝐼 ∗ 𝑝𝑖))))
+ 𝐴𝑏𝑠(𝑋0 + 𝑋1 ∗ (𝑋0 + 𝑋1)) + tan(1.56800858311769 − 𝐼 ∗ 𝑝𝑖)))) + cos(tan(log(2 ∗ 𝑋1)))
+ cos(tan(log(𝑋1 + tan(1.54579458381817 − 𝐼 ∗ 𝑝𝑖))))
+ cos(tan(log((𝑋0 + 𝑋1)2 + tan(𝑋0 + 1.56800858311769 − 𝐼 ∗ 𝑝𝑖))))) + 0.006869684219360352
COP ∗ (𝑋0 + 𝑋1) ∗ cos(2 ∗ 𝑋1) + 0.006869684219360352 ∗ (𝑋0 + 𝑋3)
∗ 𝐴𝑏𝑠(log((2 ∗ 𝑋1 ∗ (𝑋0 + 𝑋1) − 1.56800858311769 + 𝐼 ∗ 𝑝𝑖) ∗ cos(2 ∗ 𝑋1)
− tan(tan(log(log(2 ∗ 𝑋1))) + 0.216429861770551 − tan(1.56800858311769 − 𝐼 ∗ 𝑝𝑖))
+ tan(1.56800858311769 − 𝐼 ∗ 𝑝𝑖))) − 0.006869684219360352 ∗ tan(𝑋0 − 𝑋2) + 0.006869684219360352
1
∗ tan (log ( ) + 0.539) + 0.006869684219360352
𝑋0
∗ tan (cos(tan(log(2 ∗ 𝑋1)))

Prop

Table 8. The final GP model results of the COP and ηII values for R513B fluid
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In Table 8; X0, X1, X2, and X3 represents the Tevap, Tcond, superheat, and supercooling values respectively.
The original values for some samples in the Data Set and the predicted values for the final GP models
are shown in Table 9.
Table 9. Some samples of the original values and the predicted values of the COP and ηII for R513B
fluid
ηII

Tevap Tcond Superheat Supercooling

COP
Original Predicted

Original

Predicted

0
5
0
5
-10
-5

6.976856
8.845003
5.270332
6.379575
3.496446
4.062071

0.715352
0.731065
0.701412
0.717278
0.675799
0.691980

0.712421
0.72712
0.702063
0.717274
0.672198
0.689414

28
28
36
36
40
40

5
5
7
7
10
10

5
5
7
7
10
10

6.987574
8.840877
5.1966
6.392663
3.455144
4.110202

It is seen that the original values and the predicted values in Table 9 are close to each other, and it is
seen that the GP algorithm can successfully model the COP and ηII values of the R513B fluid.
CONCLUSIONS
In this study, the COP and ηII values of the R513B refrigerant were tried to be modeled using the genetic
programming (GP) method by using the Tevap, Tcon, superheat, and supercooling properties. As a result
of 10-fold cross-validation, the RMSE, MAPE, and R2 values for the COP feature were obtained as
0.159, 2.473, and 0.9783, respectively. For the ηII property of the R513B, the RMSE, MAPE, and R2
values were found to be 0.002, 0.220, and 0.9949, respectively. After it was determined that the GP
method could successfully model the COP and ηII properties of the R513B, the final model was created.
The last GP model, on the other hand, found RMSE, MAPE, and R2 values as 0.071, 1.272, and 0.9981,
respectively, for COP, and 0.003, 0.315, and 0.9925 for ηII.
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16. YÜ YIL ŞAİRİ RÂHÎ ve DİVANÇE’SİNDE YER ALMAYAN ŞİİRLERİ
16th CENTURY POET RÂHÎ AND HIS POEMS THAT ARE NOT INCLUDED IN THE DIVANÇE
Doç. Dr. Hacı İbrahim DEMİRKAZIK
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Merkez Bilecik
ORCID ID: 0000-0002-0537-2853

ÖZET
Kimi divan şairleri muhtelif sebeplerle edebiyat tarihi içerisinde kendilerine sağlam bir yer
edinmişlerdir. Ancak bazıları bu kadar şanslı olamamışlardır. Bunlardan bir kısmı çeşitli nedenlerle
çok az edebi ürün ortaya koyabilimiş, bazılarının ise eserleri ya tamamemen kaybolmuş ya da çok az
bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Böyle şairlerin isimleri ve hayat hikâyeleri edebiyat tarihi
içinde sisler ardında kalmıştır. Bu çalışmaya konu olan Râhî de bu şairlerden biridir.
Edirneli olduğu ve 16. yüzyılda yaşadığı bilinen Râhî’nin hayatına ilişkin elde çok az bilgi
bulunmaktadır. Râhî’nin bilinen tek eseri içinde 17 şiir bulunan ve Milli Kütüphane 06 Mil Yz
FB19’da kayıtlı Divançe’sidir. Söz konusu eser Mehmet Ünal ile Mehmet Pektaş tarafından ortaklaşa
bir biçimde yayımlanmıştır. Şairin Divançe’si dışında da şiirleri bulunmaktadır. Yapılan araştırma
sonucunda 10 farklı yazmada Râhî’ye ait 13 farklı şiir tespit edilebilmiştir. Böylece şairin
Divançe’sindeki şiirleriyle birlikte Râhî’ye ait şiir sayısı otuzu bulmaktadır. Bunlardan 1’i kaside 21’i
gazel, 5’i musammat, 1’i ilahi ve 2’si de matladır.
Râhî, az sayıda şiir yazmasına rağmen farklı tarzları denemiştir. Şairin elde olan 21 gazelinden 1’i
Farsça 2’si ise Çağatay Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Onun şiirlerinde âşıkâne üslup ağır basmakla
birlikte hikemi tarzda kaleme aldığı manzumeleri de bulunmaktadır. Şair, şiirlerinden birini de hece
ölçüsü kullanarak yazmıştır. Râhî, deyimlere şiirlerinde sıkça yer vermiştir. Râhî’nin şiirlerinde teşhis
ve tezat gibi edebi sanatlardan başarıyla yararlandığı da görülmektedir. Şiirlerinde on farklı aruz
kalıbını kullanan şair, şiirlerinin genelinde ciddi bir aruz kusuru yapmamıştır. Râhî’nin en fazla tercih
ettiği kalıp on farklı şiirde tercih ettiği fâᶜilâtün fâᶜilâtün fâᶜilâtün fâᶜilündür. Şair şiirlerinde klâsik
ifade tarzının pek dışına çıkamamış, genellikle var olan hayal ve imgelerden yararlanmıştır. Şiirlerinde
dikkate değer bir anlam derinliği de söz konusu değildir.
Hazırlanan bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Râhî’nin hayatı ve edebî kişiliği elde
olan tüm şiirlerinden istifade edilerek değerlendirilmiş, şiirlerinin vezin ve kafiye hususiyetleri
üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ise şiir mecmualarında bulunan ve şairin Divançe’sinde yer
almayan şiirlerinin tenkitli metni verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Râhî, divan şiiri, 16. yüzyıl şiiri
ABSTRACT
Some divan poets have acquired a solid place in the history of literature. But some were not so lucky.
Some of them were able to produce very few literary products, while the works of some of them were
either completely lost or only a small part of them could reach the present day. The names and life
stories of such poets have remained behind the fog in the history of literature. Râhî, who is the subject
of this study, is one of these poets. Rahi, who lived in the 16th century, was born in Edirne. There is
very little information about Râhî’s life. Rahi’s only work is his Divançe, which contains 17 poems.
The work is registered on National Library 06 Mil Yz. FB19. This work was co-published by Mehmet
Unal and Mehmet Pektas. The poet has poems besides Divançe. As a result of the research, 13
different poems belonging to Râhî could be determined in 10 different manuscripts. The number of
poems belonging to Rahî reaches thirty, together with the poems in the his Divançe. One of them is
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kaside, 21 of them are ghazals, 5 of them are musammats, one of them is chant and 2 of them are
matlas.
Although Râhî wrote a small number of poems, he tried different styles. One of the 21 ghazals written
by Râhî was written in Persian and the other two in Chagatai Turkish. Râhî, mainly used an amorous
style in his poems. But there are also poems written in different styles. The poet wrote one of his
poems using syllabic meter. Râhî, frequently included idioms in his poems. It is seen that Râhî has
successfully benefited from literary arts in his poems. Râhî used ten different aruz patterns in his
poems. There is no serious aruz defect in his poems. Râhî’s most preferred aruz pattern is fâᶜilâtün
fâᶜilâtün fâᶜilâtün fâᶜilün. The poet, could not go beyond the classical style of expression in his poems,
and generally benefited from existing images and metaphor. There is no remarkable depth of meaning
in his poems.
This study consists of two parts. In the first part, Râhî’s life and literary personality were evaluated by
making use of all his poems, and the prosody and rhyme characteristics of his poems were
emphasized. In the second part, the critical text of the poems that are in the poetry magazines and not
in the poet’s Divançe are given.
Keywords: Râhî, divan poetry, 16th century poetry
GİRİŞ
Kimi divan şairleri, şiir söylemedeki kudretleri, eşsiz sanatçı kişilikleri, siyasî konumları ve
bağlantıları, manevi kişilikleri, divan tertip edebilmeleri, talihleri vb. sebeplerle edebiyat tarihi
içerisinde kendilerine sağlam bir yer edinmişlerdir. Herhangi bir biyografik eserde bunlarla ilgili
bilgiye ve bunlara ait şiirlere rastlanılabilir. Ancak ikinci bir şair grubu vardır ki bunlar edebiyat tarihi
içinde sisler arasında kalmış biyografik kaynaklarda hayatlarına dair çok az, kimi zaman da hiçbir
bilgi olmayan, divan tertip edememiş, şiirleri mecmualarda tek tük yer bulan şairlerdir. Hiç şüphesiz
edebiyat araştırmacısının başlıca görevlerinden biri, ilk grupta yer alan şairler kadar ikinci grup
şairlerin üzerine eğilerek onların hayatlarını, edebî kişiliklerini ve ortaya koydukları ürünleri gün
yüzüne çıkarmak olmalıdır. Bunun yapılmasıyla zirveleri zirve yapan muhit ve temel alt yapıyı tespit
etmek ve büyük resmi görüp daha isabetli hükümler vermek söz konusu olabilecektir. Bu çalışmaya
konu olan Râhî de ikinci grupta yer alan şairlerdendir.
Râhî’nin bilinen tek eseri içinde biri hece ölçüsüyle yazılmış yalnızca 17 şiir barındıran Divançe’sidir.
Şairin Divançe’si Mehmet Ünal ve Mehmet Pektaş tarafından yayımlanmıştır.1
Çalışmalarımız esnasında Râhî’nin Divançe’sinde yer almayan şiirlerine tesadüf ettik. Bu hususa
eğilerek yaptığımız taramalarda şairin muhtelif mecmualarda 13 şiirini tespit ettik. Elbette Râhî’nin
günümüze ulaşan ancak tarafımızdan tespit edilemeyen başka şiirlerinin de var olabileceği gözden ırak
tutulmamalıdır.
Bu çalışmada şairin Divançe’sinden ve belirlenebilen diğer şiirlerinden yola çıkılarak şiir kudreti ve
edebî kişiliği ortaya konulmaya çalışılmış; Râhî’nin Divançe’sinde yer almayan, taramalarımız
sonunda ulaşılabildiğimiz 13 şiirinin de tenkitli metni verilmiştir.
RÂHÎ’NİN HAYATI
Râhî’nin hayatıyla ilgili elde pek fazla bilgi yoktur. Yürütülen araştırma sonucunda şairin hayatına
ilişkin yalnızca Âşık Çelebi’nin (ö. 1572) Meşâirü’ş-Şu‘arâ adlı eserinde bilgi bulunabilmiştir. Nail
Tuman’ın, Hıbrî’ye ait olan Enîsü’l-Müsâmirîn adlı eserde de bilgi yer aldığı yönündeki notu (Tuman,
2001: I/304) ekseninde söz konusu eser incelenmiş ancak böyle bir bilgiye tesadüf edilmemiştir.
Âşık Çelebi’nin Râhî’ye dair verdiği malumat da son derece sınırlıdır. Meşâirü’ş-Şu‘arâ’da Râhî’nin
Edirneli olduğundan ve Kebeci-zâde olarak tanındığından bahsedilir ancak asıl adı ve doğum tarihine
ilişkin bir bilgi verilmez (Kılıç, 2010: III/1342). Şairin Edirneli olduğunu delillendiren hususlardan
biri Râhî’nin yine şair olan Vecdî (ö. 1598) ile kardeş olmasıdır (Kılıç, 2010: I/551 1342; Kılıç, 2010:
1

bk. Ünal ve Pektaş, 2013).
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III/1342). Edirne tarihinin bir dönemine ışık tutan Enîsü’l-Müsâmirîn’de Edirneli şairler arasında
Vecdî’nin de zikredilmesi bunu teyit eder (Kazancıgil, 1999: 150). İlki kadar önemli olmasa da şairin
Edirneli olduğunu ortaya koyan hususlardan bir diğeri ise Edirneli şairlerle olan irtibatıdır. Şöyle ki
Râhî kaleme aldığı tahmislerden birini (1) Edirneli şairlerden Nihânî’ye (ö. 1592), tesdîslerden birini
(5) ise yine Edirneli şairlerden Emrî’ye (ö. 1575) yapmıştır.
Meşâirü’ş-Şu‘arâ’daki bir başka bilgi ise Mısır kadısı iken vefat eden Mehmed Beg’in Edirne Üç
Şerefeli Camii’nde müderrislik görevini ifa ederken onun en beğendiği ve itimat ettiği danişmendinin
Râhî olmasıdır (Kılıç, 2010:III/1342). Danişmend medrese tahsilini ikmal edenler hakkında kullanılan
tabirlerdendir (Pakalın, 1993:1/393). Râhî’nin danişmend olması düzenli bir eğitim aldığını ortaya
koyar. Şairin iki Çağatayca bir de Farsça gazel yazması, bunun yanında şiirlerinde Arapça ifadelere
yer vermesi de iyi bir tahsil gördüğüne işaret etmektedir.
Mehmed Beg ile Râhî’nin birlikte deniz yolu ile hacca giderken gayrimüslimlere esir oldukları ve bir
şekilde bu esaretten kurtuldukları Âşık Çelebi tarafından belirtilmektedir (Kılıç, 2010: III/1342).
Verilen bilgiye göre bahsi geçen iki kişi hacca ulaşamadan esir düşmüşler ve esaretten kurtulduktan
sonra da muhtemelen hac farizasını yerine getirememişlerdir. Âşık Çelebi, Râhî’nin bu hadisenin
ardından çok yaşamadığını ve genç yaşta vefat ettiğini söylemektedir (Kılıç, 2010: III/1342). Ancak
Âşık Çelebi, Râhî’nin ne zaman, nerede ve ne sebepten vefat ettiğini, mezarının nerede olduğunu
belirtmemiştir. Öte yandan Âşık Çelebi’nin, Meşairü’ş-Şu‘arâ’yı 1568’de tamamlayarak II. Selim’e
(1566-1574) sunmasından yola çıkılarak Râhî’nin 1568’den önce vefat ettiği söylenilebilir.
Râhî’nin danişmend, kardeşi Vecdî’nin Edirne’de saray hocalığı yapıp ardından mülazım olması
(Kılıç, 2010: I/551); her ikisinin de Kebeci-zâde diye anılması ve şair olmasından yola çıkarak köklü
bir aileden geldikleri sonucuna ulaşmak mümkündür.
Şairin hayatına ilişkin sonuç olarak 16. yüzyılda yaşadığı, Edirneli olduğu, iyi bir eğitim aldığı, şair
Vecdî’nin kardeşi olduğu, Arapça ve Farsça bildiği, 1568 tarihinden önce olmak üzere genç yaşta
vefat ettiği söylenilebilir.
RÂHÎ’NİN EDEBÎ KİŞİLİĞİ, ÜSLUBU VE DİLİ
Âşık Çelebi, Râhî’nin şairlik kudretine ilişkin hiçbir değerlendirmede bulunmamıştır. Bununla birlikte
şairin genç yaşta vefat etmesi sebebiyle şiirlerinin yaygın bir okuyucu kitlesine ulaşmadığı ve çoğu
kimsenin onun şiirlerinden haberdar olmadığını belirtir (Kılıç, 2012: III/1342). Âşık Çelebi’nin
sözlerinden Râhî’nin devrinde pek tanınmadığı anlaşılmaktadır. Âşık Çelebi dışında hiçbir tezkire
yazarının Râhî’den bahsetmemesi, günümüze ulaşabilen şiir mecmualarında az sayıda şiirinin
bulunması bu tanınmama durumunun bir neticesi olsa gerektir. Ayrıca şairin genç yaşta vefat etmesi
muhtemelen onun az sayıda şiir yazması sonucunu doğurmuştur. Bu sebeple divan tertip edememiş ya
da böyle bir niyeti varsa bile büyük olasılıkla aniden gelen ölüm yüzünden bunu hayata
geçirememiştir.2
Tespit edilebildiği kadarıyla, Râhî’nin en dikkat çekici ve farklı yönü şiirindeki çeşni çeşitliliğidir.
Râhî’nin genç yaşta vefatı belki çok fazla ürün vermesine önlemiştir ancak az sayıda şiiriyle bile
renkli bir şair portresi çizebilmeyi başarmıştır. Şöyle ki, şair yazdığı Türkçe manzumelere ilaveten iki
Çağatayca (G.I, G.X),3 bir Farsça gazel (G. IV)4 kaleme almıştır. Ayrıca harf oyunlarıyla kurgulanmış
bir gazeli (G.VII)5 ile ilahi formunda hece ölçüsüyle yazdığı şiiri (M. I)6 de dikkat çekicidir. Bunun
Râhî’nin edebî kişiliği tespit edilirken hem Divançe’sindeki şiirleri hem de bu çalışmada yer alan şiirlerinden
istifade edilmiştir. Divançe’sinden alınan örnekler için Ünal ve Pektaş’ın yayımından faydalanılmıştır (bk. Ünal
ve Pektaş, 2013). Buradan alınan örnekler “G. II/2” şeklinde gösterilmiştir. Bunlardan G. şiir türünü, romen
rakamı şiirin yayındaki sırasını, taksimden sonraki rakam ise bent ya da beyit numarasını ifade etmektedir.
Çalışmamızdan alınan örnekler “1/2” şeklinde gösterilmiştir. Bunlardan taksimden önceki rakam bu çalışmadaki
şiir numarasını taksimden sonraki rakam ise bent ya da beyit numarasını karşılamaktadır. Şiir türleri için şu
kısaltmalar kullanılmıştır: G: gazel, M: murabba, K: kaside.
3
Söz konusu şiirler için bk. Ünal ve Pektaş 2013: 169, 175.
4
Söz konusu şiir için bk. Ünal ve Pektaş 2013: 171.
5
Söz konusu şiir için bk. Ünal ve Pektaş 2013: 173.
6
Söz konusu şiir için bk. Ünal ve Pektaş 2013: 168.
2
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yanında farklı üsluplara şiirlerinde yer vermiştir. Örneğin elde olan şiirlerinden yola çıkarak şairin
hem âşıkâne ve hem de hikemî tarzda beyit ve manzumeler kaleme aldığını söylemek mümkündür.
Tespit edilebilen beş musammatın tamamında âşıkane bir üslup göze çarpar. Aşağıda alınan bent buna
örnek teşkil etmektedir:
Her kaçan gamzeñ içürür gamzeñ
Mürde-i ᶜışkı dirgürür gamzeñ
Sanma ᶜaynum belâ virür gamzeñ
Dem-be-dem göñline girür gamzeñ
Aña cân virmesin mi ᶜâşık-ı zâr

(1/3)

Şair, gazellerinde de genellikle âşıkâne bir üslüp tercih etmekle birlikte7 beş manzumesinde hikemî
tarz ağır basar.8 Râhî, aşağıdaki beyitte “Eğer gayen gam zilletinden kurtulmak ise aşağılık dünyanın
lezzetlerinden uzak dur.” diyerek, dünyanın nimetlerinin peşinde olan kişilerin kederden
kurtulamayacaklarını dile getirmektedir:
Zillet-i gamdan halâs olmak saña maksûd ise
Lezzet-i dünyâ-yı dûn ile gel itme imtizâc (Ünal ve Pektaş, G.II/4, s. 170)
Râhî, Nihânî (ö. 1592) ve Hayretî’nin birer gazeli ile şairini tespit edemediğimiz bir beyti tahmis
etmiştir. Şair, Fuzûlî ve Emrî’nin de birer matlaını tesdis etmiştir. Bu şiirler şairin şiir beğeni ve
algısını yansıtması bakımından önemlidir. Râhî, yazdığı tahmis ve tesdislerde zemin olarak alınan
beyit ve şiirlerin ifade ve üslubuna uyumu çoğunlukla yakalamıştır.
Şair, buluş ve hayaller konusunda çok üretken değildir. Klâsik ifade tarzının pek dışına çıkamamış,
genellikle var olan mazmun ve unsurlardan yararlanmıştır. Şiirlerinde dikkate değer bir anlam
derinliği de söz konusu değildir. Onun şiirlerinde söylenmek istenen genellikle göz önündedir ve ilk
okunduğunda kendini ele verir. Şairin genç yaşta vefat etmesi, tam anlamıyla edebî olgunluğa
erişmesine engel olmuş olmalıdır. Kendi şair karakterini ve üslubunu tam olarak oturttuğu söylemek
de mümkün değildir. Bunun en belirgin göstergesi az sayıda manzumesi elde bulunan şairin, bunlarda
bir arayış içerinde olmasıdır.
Şair, tespit edilebilen yirmi bir gazelinden ikisini yukarıda da belirtildiği üzere Çağatay Türkçesi ile
kaleme almıştır. (G.I, G.X). Ahmet Büyükakkaş tarafından daha önce yayınlanan bu iki gazelden
Divançe’deki X. gazel Ahmet Büyükakkaş’a göre Nevâyî’nin kendi el yazısıyla yazmış olduğu sanılan
Nevâdirü’n-Nihâye adlı divanındaki 151 numaralı “tüşti ot” redifli gazeline benzemektedir.
Divançe’deki I. gazelin ise nazire olup olmadığı belli değildir (Büyükakkaş, 2009: 42). Bahsi geçen
gazellerin matlaları aşağıdadır:
Figânımdın cihânga tüşti âteş
Cihânnı barça cânga tüşti âteş (Ünal ve Pektaş, G. I/1, s. 169)
Tişler Allâh irnini ol bî-vefâ
Kılgalı cânıma köp türlig bela (Ünal ve Pektaş, G.X/1, s. 175)
Her ne kadar ifade ve üslup açısından basit kalmakla birlikte şair, Farsça bir gazel de kaleme almıştır.
Beş beyitlik bu gazel incelendiğinde izafet şekilleri dışında Farsçaya dair yalnızca “tû=sen” zamirinin
kullanıldığı görülmektedir. Bu durum gazelin kolay anlaşılır olmasını temin etmektedir. Aşağıda
“Yanağın cennet gül bahçesi, dudağın Kevser çeşmesi, ayva tüylerin nazik çimendir, boyun (ise) dağ
servisini kıskandırır.” şeklinde Türkçeye aktarılan söz konusu gazelin matla beyti yer almaktadır:
Ruh-ı tû gülşen-i cennet leb-i tû çeşme-i kevser
Hat-ı tû sebze-i nâzük kad-i tû gayret-i ᶜarᶜar (Ünal ve Pektaş, G.IV/1, s. 171)
7
8

Bu gazeller için bk. 7, 8, 9, 11, .G.III, G.IV, G.VIII, , G.IX, G.X, G.XV.
Bu gazeller için bk. 10, G. II, G. VI, G.VII, G.XIII.
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Şairin yedi beyitlik bir gazelinin (G.VII) her beytinde harf oyunlarına başvurmuştur. Râhî bu
gazelinde mısraın içinde harflerin adlarını söyleyip, okurun kastedilen kelimeye ulaşmasını
beklemektedir. Aşağıya bahsi geçen gazelden alınan matla beytinde ilk mısrada kâf ( )کve fâ (’)فnın
adları anılmış bunlardan avuç içi anlamına gelen kef ( )کفsözcüğüne ulaşılması beklenmiştir. İkinci
mısrada ise dâl ()د, vâv ()و, lâm ( )لve tâ ( )تzikredilmiş ve “devlet” ( )دولتsözcüğü kast edilmiştir.
Şair beyitte “Her kim dünyanın varlığından ‘kâf ve fâ’yı yani avucunu boşaltırsa her iki âlemde ‘dâl,
vâv, lâm, tâ’ yani devlet onundur.” demektedir.
Kim ki dünyâ varlıgından itdi hâlî kâf u fâ
Her dü ᶜâlemde anuñdur dâl u vâv u lâm u tâ (Ünal ve Pektaş, G.VII/1, s.173)
Râhî ilahi formunda ve sekizli hece ölçüsüyle bir şiir kaleme almıştır. Oldukça akıcı ve anlaşılır bir
üslupla yazılan bu manzume altı dörtlükten müteşekkildir. Aşağıda bu manzumenin ilk dörtlüğü yer
almaktadır:
İy nefsüñ bildüñ ᶜâkilsin
Hem ᶜâlimsin hem kâmilsin
Tâ sen ᶜilmüñle ᶜâmilsin
Der-mahfilsin der-mahfilsin (Ünal ve Pektaş, M.I/1, s. 168)
Çalışmamızdaki 7. şiir dört beyittir ve nâ-tamam bir gazeldir. Ayrıca şairin mahlası da bu gazelde yer
almamaktadır. Diğer bir olasılık, şairin mahlasının da içinde bulunduğu en az bir beytin mecmuaya
kayd edilirken atlanmış olması ihtimalidir.
Çalışmamızda 8. şiir olan ve gazel nazım şekli ile kaleme alınan manzumede teşhis sanatının hemen
her beyitte kendine yer bulduğu görülmektedir. Gazelin aşağıya alınan matla beytinde gonca
kişileştirilmiştir. Beyti şöyle günümüz Türkçesine aktarmak mümkündür: “(Birisi) sevgilinin ağzının
vasfına ağız açtığı anda, gül bahçesinin goncası ağzını yumardı.” Ayrıca beyitte ağız açmak/ağzını
yummak ifadeleriyle tezat sanatına başvurulmuş ve zaten kapalı olan gül goncasının bu durumda
olmasının sebebi sevgiliyle ilişkilendirilerek hüsn-i talil sanatı da yapılmıştır:
Dehânı vasfına agız açınca cânânuñ
Yumardı agzın o dem gonçası gülistânuñ

8/1

Râhî’nin Divançe’sinde yer alan IX. gazel ise tezat sanatıyla örülmüştür. Bu gazelden alınan aşağıdaki
beyitte rûz-şeb, vuslat-hicrân sözcükleri ile tezat sanatı yapılmıştır. Beyti şöyle günümüz Türkçesine
aktarmak mümkündür: “Dostlar! Gün gibi parlak (olan) kavuşma günü varken, asla arada ayrılığın
en uzun gecesi olmasa.”
Dostlar gün gibi rûşen rûz-ı vuslat var iken
Arada hergiz şeb-i yeldâ-yı hicrân olmasa (Ünal ve Pektaş, G.IX/7, s. 175)
Bu gazelin diğer dikkat çekici yönü gazelde redd-i matla yapılmasıdır. Bu gazelin matla ve makta
beyitleri aşağıdadır. Bu beyitlerden ilkini şöyle günümüz Türkçesine aktarmak mümkündür: “Âşığın
canından sevgilinin canı bir an bile ayrılmasa (böylece) kavuşmanın sonu, ayrılığın imkânı olmasa.”
Gazelin makta beyti ise şöyle günümüz Türkçesine aktarılabilir: “Ey Râhî! Kavuşmanın sonu,
ayrılığın imkânı olmasa (idi) aşk oyununu başa iletmek (mümkün) olurdu.”
Vasla pâyân olmasa hicrâna imkân olmasa
Cân-ı ᶜâşıkdan cüdâ bir ân-ı cânân olmasa (Ünal ve Pektaş, G.IX/1, s. 174)
ᶜÂşk-bâzî başa iletmek olurdı Râhiyâ
Vasla pâyân olmasa hicrâna imkân olmasa (Ünal ve Pektaş, G.IX/8, s. 175)
Şairin Divançe’sinde bulunan XII. şiir “mirvaha” rediflidir. Mirvaha bilindiği üzere yelpaze anlamına
gelir. Bu gazeli özel yapan şairin beyitlerin tamamında yelpazeyle bağlantılı olarak hava ile ilgili
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kelimeleri kullanmasıdır.9 Aynı zamanda bu gazelin en önemli yanlarından biri hava ile ilgili
kelimelerin her beyitte tevriyeli kullanılmasıdır. Bunun yanında yine bu gazelin her beytinde
kişileştirme sanatı da yer alır. Aşağıda bahsi geçen gazelden alınmış beyti, “Yelpaze, her gül yüzlüyü
bedavadan/havanın rüzgârıyla kendime bağlayayım diye kah büyüye kah duaya yeltenir.” şeklinde
nesre aktarmak mümkündür. Bu beyitteki “bâd-i hevâ” ifadesi bedava anlamına geldiği gibi havanın
rüzgârından manasını da taşımaktadır:
Râm idem bâd-ı hevâdan diyü her gül-çihreyi
Geh füsûna yeltenür gâhî duᶜâya mirvaha (Ünal ve Pektaş, G.XII/2, s. 177)
Râhî’nin şiirinde; Farsça kaleme aldığı gazel, beyit ve Arapça ibareler dâhil edilmezse, üç kelimeden
oluşan Arapça ya da Farsça izafetlere otuz bir, üç kelimeden çok terkiplere ise bir yerde tesadüf
edilmektedir. Hatta izafetin hiç bulunmadığı mısra ve beyitlerin sayısı azımsanmayacak miktardır.
Öyle ki beş beyitten müteşekkil olan ve şairin Divançe’sinde yer alan X. gazelde sadece bir terkip
bulunmaktadır (bk. Ünal ve Pektaş 2013: 175). Ayrıca şairin tercih ettiği kelime kadrosunun dönem
bağlamında düşünüldüğünde yaygın kullanılan sözcüklerden oluştuğu görülür. Bütün bunlar Râhî’nin
nispeten sade ve anlaşılır bir dil kullandığını göstermektedir. Şairin dilinin yapmacıklıktan uzak
olduğunu da ifade etmek yanlış olmaz. Genellikle içten ve lirik bir söyleyişi vardır.
Râhî’nin dikkat çeken bir özelliği deyimlere sıkça başvurmasıdır. Şairin elde olan şiirlerinden tespit
edilen aşağıdaki 43 deyim onun şiirlerindeki deyim zenginliğini ortaya koymaktadır.10 Şiirinde
kullandığı deyimler ve bunları kullanış biçimi şairin deyimleri zorlanmadan şiirine taşıyabildiğini
göstermektedir. Râhî’nin şiirlerinde tespit edilen deyimler şunlardır:
Ağız açmak (4/5, 8/1), ağzına düşmez (8/3), âh çekmek (G.I/5), âşikar olmak (G.IX/5), ateş düşmek
(G.I/1, G.I/2, G.I/3, G.I/4, G.I/5, G.I/6, G.I/7), ayağa düşmek (G.IX/3), ayrı düşmek (5/2), baht yıldızı
batmak (4/5), bahtı kara olmak (2/1), baş oynamak (9/5), başına tac etmek (G.II/3), baştan çıkarmak
(10/4), bazarı alışmak (G.XI/8), canı çıkmak (3/5), canını revan etmek (G.IX/4), çok başlı (7/3, 10/4),
dahl etmek (G.VI/1), dermanı kalmamak (5/3), derya dil (M.I/3), el üstünde tutmak (G.XII/3), eman
vermemek (2/2), gam gussa yemek (G.VII/3), gökte ararken yerde bulmak (2/3), gönül vermek
(G.XIII/5), göz ucuyla bakmak (4/4), gözünden düşmek (G.IX/3), gurbete düşmek (5/2), gün gibi
doğmak (1/1), kana boyanmak (5/2), misli devrana gelmemek (1/2), nasip olmak (11/2), onulmaz
derde düşmek (4/3), sırra vakıf olmak (K.I/16), su gibi akmak (3/5), tañ değil (G.VIII/3), yâd eylemek
(7/1), yağmaya vermek (2/2), yanıp yakılmak (4/2), yolundan çıkmamak (9/5), yüz çevirmek (4/1),
yüzü olmamak (8/3), yüz sürmek (8/5, 11/5), yüz tutmak (1/4), ziyanı boynuma (G.XV/4).
Vezin Kullanımı
Râhî’nin tespit edebildiğimiz 30 şiirinden 29’su aruz ölçüsü ile kaleme alınmıştır. Şair, on yedi şiirinin
bir arada olduğu Divançe’sinde yer alan ilahi formundaki yalnızca bir şiirini hece ölçüsüyle kaleme
almıştır.11 Aruz kalıpları kullanarak yazdığı 29 şiirinde on farklı aruz kalıbını tercih etmiştir. Bu on
kalıptan dördü remel, üçü hezec, biri cedîd, biri müzarî biri de müctes bahrindendir. Şiirlerde
kullanılan kalıplar tercih edilme sıklığına göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde
şairin en fazla fâᶜilâtün fâᶜilâtün fâᶜilâtün fâᶜilün kalıbını kullandığı görülmektedir. Remel bahri de
Râhî’nin en çok tercih ettiği aruz bahridir:

Bu kelimeler şunlardır: Hevâdâr (XII/1); bâd-ı hevâdan (XII/2); rûzigârını (XII/3); yiler, ber-bâd (XII./4) ;
hevâdâr, hevâya (XII/5).
10
Deyimler tespit edilirken şu kaynaklar referans alınmıştır: Eyüboğlu, 1999; Parlatır, 2008; Tanyeri, 1999.
11
Şiir için bk. Ünal ve Pektaş 2013: 168.
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Toplam

Feᶜilâtün feᶜilâtün feᶜilâtün feᶜilün

Kullanıldığı Şiir
2, 4, 9, G.II, G.VII, G.IX
G.XII, G.XIII, G.XIV
G.V, G.VI, G.VIII, G.X,
G.XI, K.I
6, 10, 11, 13

Mefâᶜilün mefâᶜilün mefâᶜilün mefâᶜilün

5, 7, G.IV

3

Feᶜilâtün mefâᶜilün feᶜilün

1, 12

2

Mefâᶜilün feᶜilâtün mefâᶜilün feᶜilün

8

1

Mefâᶜîlün mefâᶜîlün feᶜûlün

G.I

1

Mefᶜûlü fâᶜilâtün mefᶜûlü fâᶜilâtün

G.III

1

Mefᶜûlü mefâᶜîlün mefᶜûlü mefâᶜîlün

3

1

Müstefᶜilün müstefᶜilün müstefᶜilün müstefᶜilün

G.XV

1

KALIP
Fâᶜilâtün fâᶜilâtün fâᶜilâtün fâᶜilün
Fâᶜilâtün fâᶜilâtün fâᶜilün

10
5
4

Râhî şiirlerinde imaleye sıklıkla başvurmuştur. Denilebilir ki kaleme aldığı mısraların üçte ikisinde en
azından bir imale vardır. Fâᶜilâtün fâᶜilâtün fâᶜilâtün fâᶜilün kalıbı ile yazılmış gazelin aşağıdaki
beytinin ilk mısraındaki beş imale dikkati çekmektedir.
Düşer-idi ayaga halkuñ gözinden kıymeti

(Ünal ve Pektaş, G. IX/3a, s. 174)

Râhî’nin Divançe’sinde yer alan mefᶜûlü fâᶜilâtün mefᶜûlü fâᶜilâtün kalıbını kullanarak yazdığı beş
beyitlik III. gazelin ikinci beytinin ilk mısraındaki iki imale dışında bu gazelde imale bulunmazken,
şairin yine Divançe’sinde yer alan mefâᶜilün mefâᶜilün mefâᶜilün mefâᶜilün kalıbı ile Farsça kaleme
aldığı IV. gazelinde hiç imaleye tesadüf edilmemektedir.
Aruz terimi olarak zihaf uzun okunması gereken hecenin kısa okunmasıdır (Doğan, 2005: 18).
Çalışmaya konu olan şiirlerde üç manzumede toplam dokuz yerde zihaf bulunmaktadır. Bunların
tamamı hafif kusur kabilenden zihaflardır. Şiirlerdeki zihafların yaklaşık yarısı çalışmamızda yer alan
on birinci şiirde bulunmaktadır:
Leylî-yi zülfüñe bend olsa şehâ kılma cedel

(11/1a)

Devr-i hüsnüñde lebüñ olmadı iy sâkî nasîb

(11/2a)

Sûfî gel meclise gör hâlet-i sahbâ neyimiş

(11/3a)

Yoluñı beklese yıllarla şehâ Râhî mahal

(11/5b)

Arapça ve Farsça kelimelerde bir uzun heceyi ya da sonu iki sessiz harfle veya hemze ile biten bir
heceyi bir uzun bir kısa olmak üzere iki hece olarak okumak (İpekten, 1994:134) olan medde de
Râhî’nin şiirlerinde tesadüf edilir. Şiirler arasında en fazla med, Divançe’sinde yer alan XV. gazelde
yapılmıştır. Bu gazelden alınan aşağıdaki beytin her iki mısraında da birer med vardır:
Bu kârgehde herkesüñ bir kârı var ammâ bizüm
Bî-kârlıkdur kârumız üstâd olur bî-kâr-ı ᶜışk (Ünal ve Pektaş, G.XV/5, s. 178)
Kafiye ve Redif Kullanımı
Râhî şiirlerinde en çok mücerred ve mürdef kafiyeden istifade etmiştir. Mücerred kafiye kullanılan
çalışmamızdaki 11. şiirin matla beyti aşağıdadır:
Leylî-yi zülfüñe bend olsa şehâ kılma cedel

()جدل

Dil-i Mecnûn’ı ko lâ yüsᵓelü ᶜammâ yefᶜel

(( )یفأل11/1)

Râhî, Divançe’sinde yer alan II. gazelinde mürdef kafiye kullanmıştır. Gazelin matla beyti aşağıdadır:
Saᶜy kıl tâ haste göñlüñ ide tebdil-i mizâc

()مزاج

Derdine anuñ gerek bir özge şerbetle ᶜilâc

(( )عالجÜnal ve Pektaş, G.II/1, s. 170)
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Şairin Divançe’sindeki III. gazelde ilk beytinden son beytine kadar iki farklı kafiye bir arada
kullanılmıştır. Bu sebeple çifte kafiyeli diyebileceğimiz bahsi geçen gazelin bu özelliği dikkat
çekicidir. Bu gazelin matla beyti aşağıya alınmıştır:
Gelsün müşerref olsun gülzâr-ı kûy-ı yâre
Her kim ki oldı ᶜâşık ezhâr-ı rûy-ı yâre (Ünal ve Pektaş, III/1, s. 170)
Râhî şiirindeki ahengi artırmak gayesi ile kimi zaman iç kafiyeye de başvurmuştur. Özellikle bu
konuda Divançe’sindeki XV. gazel dikkati çekmektedir. Bu manzumenin dört beytinde şair (XV/2,
XV/3, XV/7, XV/10) iç kafiyeye başvurmuştur. Divançe’deki Farsça kaleme alınan IV. gazeldeki iki
beyitte de iç kafiye vardır ve bunlar musammat gazellerin kafiye örgüsüne göre şekillendirilmiştir. Bu
beyitler aşağıya alınmıştır:
Sem-i tû dârû-yı şâfî dem-i tû merre-i vâfî
Fem-i tû sâkî-i kâfî mül-i tû münyet-i hoş-ter (Ünal ve Pektaş, G.IV/3, s. 171)
Mey-i tû bâᶜis-i sıhhat key-i tû dâfiᶜ-i zahmet
Kef-i tû fâᶜil-i minhat ser-i tû lâyık-ı efser

(Ünal ve Pektaş, G.IV/4, s. 177)

Râhî’nin Divançe’sindeki IX. gazelin matla beytinde ise yoğun bir iç kafiye kullanımı söz konusudur.
Bu durum beytin ahengine ciddi bir katkı sağlamıştır:
Vasla pâyân olmasa hicrâna imkân olmasa
Cân-ı ᶜâşıkdan cüdâ bir ân-ı cânân olmasa (Ünal ve Pektaş, G.IX/1, s. 174)
Çalışmaya konu olan şiirlerde bir adet kafiye kusuruna tesadüf edilmiştir. Bu kusur çalışmamızda yer
alan 2. şiirdedir. Şair, tahmis yapmak için aldığı beytin ilk mısraındaki kafiye uyuşmazlığını ya
dikkate almamış ya da fark etmemiş olmalıdır:
Mülk-i dilde bir sipâhî pâdişâhumdur benüm
Ol sanem her kande baksa secdegâhumdur benüm
Vaslına irgürmiyen baht-ı siyâhumdur benüm
Tâcdârumdur benüm [ol] şehr-yârumdur benüm
Pîr olası nev-cevânum şeyh ü şâhumdur benüm (2/1)
Râhî; beş musammatında 11 yerde, tespit edilebilen yirmi bir gazelinin yine 11’inde rediften
faydalanmış, eldeki iki matlaından yalnızca birinde redif kullanmıştır. Ayrıca şair, ilahi formunda
yazdığı şiirde de rediften istifade etmiştir.
Redif olarak kullanılan toplam kelime sayısı on dokuzdur. Bu kelimelerden 12’si Türkçe, 5’i Arapça,
ikisi ise Farsça kökenlidir. Aşağıda şairin Divançe’sinde yer alan ve redif kullanarak kaleme aldığı
gazelin matla beyti bulunmaktadır.
ᶜİzz u câha varsa meylüñ iy göñül çâkerlik it
Milket-i ᶜışkı musahhar idüp İskenderlik it (Ünal ve Pektaş, G.XIII/1, s. 177)
RAHÎ’NİN DİVANÇE’SİNDE YER ALMAYAN ŞİİRLERİ
Râhî’nin Divançe’sinde yer almayan ve taramalarımız sonunda ulaşılabildiğimiz 13 şiiri 10 farklı
yazmada yer almaktadır. Bunlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde koyu italik
yazılmış olanların mükerrer yani iki farklı nüshada da bulunan şiirler olduğu görülecektir.12

Makale hazırlanırken çeşitli kısaltmalara başvurulmuştur bunlar şu şekildedir: G: Gazel, K: Kaside, M:
Murabba, MK: Milli Kütüphane, SK: Süleymaniye Kütüphanesi, TK: Topkapı Sarayı Kütüphanesi.

12
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Şiirin Bulunduğu Yazmanın Adı, Bulunduğu Makaledeki Şiir No
Toplam
Kütüphane ve Kayıt Numarası
(Yazmadaki Varak No)
Mecmû‘a-i Eş‘âr ve Fevâ’id, Süleymaniye
Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 59/1
Mecmu‘a-i Fevâ’id ve Gazeliyat (Mecmua-i Devâvîn),
Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi 245
Mecmû‘a-i Gazeliyat, Milli Kütüphane 06 Hk 319
Mecmû‘a-i Eş‘âr, Süleymaniye Kütüphanesi Zühdü
Bey 226
Mecmû‘a-i Eş‘âr ve Fevâ’id, Süleymaniye
Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 67/1
Gencîne-i Eş‘âr, Milli Kütüphane 06 Mil Yz A 1641

7 (16b), 8 (129a), 9 (11a),
5
10 (13a), 11 (13b)

Mecmû‘a-i Eş‘âr, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960
Pervane Beg Nazire Mecmû‘ası, Topkapı Sarayı
Kütüphanesi Bağdat 406
Mecmû‘a-i Eş‘âr ve Fevâ’id, Milli Kütüphane 06 Hk
240
Peşteli Hisali, Metâli‘ü’n-Nezâ’ir, Nuruosmaniye
Kütüphanesi 4253
GENEL TOPLAM (Mükerrerler hariç)

1 (106b)

1

2 (26b)

1

3 (13b)

1

4 (67b)

1

5 (466a)

1

6 (16a)

1

9 (369b)

1

11 (44b)

1

12 (141a) 13 (168a)

2
13

Metin teşkil edilirken önce musammatlar ardından gazeller verilmiştir. Gazeller elifbâ sıralaması
gözetilerek çalışmaya dâhil edilmiştir. Metin neşrinde çeviriyazı alfabesi kullanılmıştır. Arapça ve
Farsça ibarelerin Türkçesi dipnotta verilmiştir. Tahmis ve tesdislerde zemin olarak kullanılan beyitler
italikle dizilmiş, böylece Râhî tarafından kaleme alınmayan bölüm ayrılmıştır.
Râhî’nin Divançe’sinde Yer Almayan Şiirleri
1.
Ġazel-i Nihānī Taḫmīs-i Rāhī
Feᶜilātün mefāᶜilün feᶜilün
1

Künc-i firḳatde ben yaturken zār
Ṭoġdı üstüme gün gibi ol yār
Didi n’olduñ yatursun iy bīmār
Ḥālüñ olursa ġuṣṣadan düşvār
Mey-i nābuñ ayaġına düş var

2

Her ne deñlü olursa şāhāne
Ġālib olsa bahāda mercāne
Gelmese hīç misli devrāne
Beñzemez dişlerüñe bir dāne
Ṣatmasun kendüyi dür-i şeh-vār

3

Her ḳaçan ġamzeñ içürür ġamzeñ
Mürde-i ᶜışḳı dirgürür ġamzeñ



1 Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi Bölümü 245, varak: 107a-b// Bu şiir daha önce yayımlanmıştır. bk.
Yılter, 2006: 477, 479. Bu tahmis Nihânî İbrahim Çelebi’nin (ö. 1592) gazeline yapılmıştır. Nihânî’nin gazeli
için bk. Kaplan, 2010: 1285.
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Ṣanma ᶜaynum belā virür ġamzeñ
Dem-be-dem göñline girür ġamzeñ
Aña cān virmesin mi ᶜāşıḳ-ı zār
4

Ṭıfl-ı eşk aġlamaġa yüz ṭutdı
Cūy-ı ġam çaġlamaġa yüz ṭutdı
Cānları ṭaġlamaġa yüz ṭutdı
Dilleri baġlamaġa yüz ṭutdı
Ruḫı üstinde zülf-i ᶜanber-bār

5

Rāhī açmaz maḥabbetin ḫalḳa
Söylemez derd ü miḥnetin ḫalḳa
Gerçi dimez melāletin ḫalḳa
Bu Nihānī ḥarāretin ḫalḳa
Sūz-ı eşᶜārıdur iden işᶜār
2.
Taḫmīs-i Rāhī
Fāᶜilātün fāᶜilātün fāᶜilātün fāᶜilün

1

Mülk-i dilde bir sipāhī pādişāhumdur benüm
Ol ṣanem her ḳande baḳsa secdegāhumdur benüm
Vaṣlına irgürmiyen baḫt-ı siyāhumdur benüm
Tācdārumdur benüm [ol] şehriyārumdur benüm
Pīr olası nev-cevānum şeyḫ ü şāhumdur benüm

2

Ṣabrumı yaġmaya virdi ol meh-i nā-mihribān
Ġamzesi cellādı hergiz ᶜāşıḳa virmez emān
Kim durur dirseñ dilā ol ḫüsrev-i şīrīn-zebān
Tācdārumdur benüm [ol] şehriyārumdur benüm
Pīr olası nev-cevānum şeyḫ ü şāhumdur benüm

3

Ay olur görmezdüm ol yārüñ cemālin ben gedā
Ḫān evinde seyre çıḳmış gördüm ol şems-i ḍuḥā
Gökde isterken viṣālin yirde buldum Rāhiyā
Tācdārumdur benüm [ol] şehriyārumdur benüm


2 Milli Kütüphane, 06 Hk 319/1, varak: 26b // Bu şiir daha önce yayımlanmıştır. bk. Karagöz, 2013: 99; Özyön,
2013: 109-110, Bellibaş, 2014: 120.
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Pīr olası nev-cevānum şeyḫ ü şāhumdur benüm
3.
Taḫmīs-i Rāhī Ġazel-i Ḥayretī
Mefᶜūlü mefāᶜīlün mefᶜūlü mefāᶜīlün
1

Ol dem ki ne mesᵓūl [ü] ne sāᵓil idüm cānā
Ne ᶜaḳl ile dānende ne cāhil idüm cānā
Ne bende-i ᶜāsī [vü] ne muḳbil idüm cānā
Ne āteş [ü] bād u ne āb u gil idüm cānā
Sen serv-i hevā-baḫşa ben māᵓil idüm cānā

2

Ṣaḥbā-yı ene’l-Ḥaḳdan cām-ı dil-i Manṣūruñ
Dolmamış idi bende var idi şer ü şūruñ
Ser-mest idi iy sāḳī sen gözleri maḫmūruñ
ᶜĀlemde henūz adı yād olmadın engūruñ
Ḫum-ḫāne-i vaḥdetde ben ḳānẕil idüm cānā

3

Ne Vāmıḳ [u] Azrāyı ḫalḳ itmiş idi Bīçūn
Ne Ḫüsrev ü Şīrīni yād eyler idi gerdūn
Kūh-ı ġam-ı ᶜaşḳuñda Ferhāduñ idüm maḥzūn
Leylāya daḫı Mecnūn olmamış idi meftūn
Ben vādī-i ḥayretde lā-yaᶜḳil idüm cānā

4

Bünyādını gerdūnuñ urmamış idi taḳdīr
Binā-yı ḳażā arżı ḳılmamış idi taᶜmīr
Mecnūn-ı göñül zülfüñ ḳılmamış idi zencīr
Daḫı gili Ferhāduñ olmamış idi taḫmīr
Ben rāh-ı meşaḳḳatde pā-der-gil idüm cānā

5

Dil ṣu gibi her yaña iy serv-i revān aḳsa
Cān bülbüli gördükçe gül yüzlülere baḳsa
Rāhī seni terk itmez derdüñ ile cān çıḳsa
ᶜIşḳ eyledi āvāre ben Ḥayretīyi yoḳsa
Her ḫıdmete cān ile müstaᶜcil idüm cānā



3 Süleymaniye Kütüpahesi, Zühdü Bey Bölümü 226, varak: 13b // Bu tahmis Hayretî’nin gazeline yapılmıştır.
Hayretî’nin gazeli için bk. Çavuşloğlu ve Tanyeri, 1981: 133.
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4.
[Matlaᶜ-ı Fużūlī] Tesdīs-i Rāhī
Fāᶜilātün fāᶜilātün fāᶜilātün fāᶜilün
1

Olmadı rāh-ı hidāyet baña hergiz reh-nümūn
Yüz çevürdi ben ġarīb üftādeden gerdūn-ı dūn
Bükülüp ḳaddüm ġam-ı hicrüñle oldı hem-çü nūn
Bir yaña yārüñ ġamı bir yaña çarḫ-ı ser-nigūn
Yār bī-pervā felek bī-raḥm u gerdūn bī-sükūn
Derd çoḳ hem-derd yoḳ düşmen ḳavī ṭāliᶜ zebūn

2

İy kemān ebrū müjeñ tīrine ḳaddüm yā ḳılam
Ya ġam-ı hicr-i ruḫuñla nice yanam yaḳılam
Sīnemi ġırbāl-veş çün kim delüpdür tīr-i ġam
N’ola olursa şehā mesken baña dār-ı ᶜadem
Yār bī-pervā felek bī-raḥm u gerdūn bī-sükūn
Derd çoḳ hem-derd yoḳ düşmen ḳavī ṭāliᶜ zebūn

3

Kūy-ı yāra ben ġubārı götürüp ilter ṣabā
Gün gibi hercāyī bir meh-rūya oldum mübtelā
Bārını çekmekle ᶜömr-i nāzenīn oldı hebā
Bir oñulmaz derde uġradum bulınmaz hīç devā
Yār bī-pervā felek bī-raḥm u gerdūn bī-sükūn
Derd çoḳ hem-derd yoḳ düşmen ḳavī ṭāliᶜ zebūn

4

Derd-i ᶜışḳ-ı yār ile bir kerre āh itsem eger
Tīr-i āhum bu ṭoḳuz ḳat ḳubbeden eyler güzer
N’eyleyem seng-dil-i dildārıma itmez eser
Göz ucuyla āh kim dilber baña itmez naẓar
Yār bī-pervā felek bī-raḥm u gerdūn bī-sükūn
Derd çoḳ hem-derd yoḳ düşmen ḳavī ṭāliᶜ zebūn

5

İy dirīġā derd-i ᶜışḳ-ı yār ile oldum hilāl
Yār-ı ġam-ḫˇārum daḫı yoḳ eyleyem defᶜ-i melāl
Her yañadan aġız açmışdur ᶜadū ejder-misāl
Rāhiyā var ise buldı kevkeb-i baḫtum zevāl



4 Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan Bölümü 67/1, varak: 67b. // Bu tesdis Fuzûlî Divanı’ndaki 232.
gazelin matla beyti alınarak yapılmıştır. Gazelin tamamı için bk. Tarlan, 1958: 356.
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Yār bī-pervā felek bī-raḥm u gerdūn bī-sükūn
Derd çoḳ hem-derd yoḳ düşmen ḳavī ṭāliᶜ zebūn
5.
[Matlaᶜ-ı Emrī] Tesdīs-i Rāhī
Mefāᶜilün mefāᶜilün mefāᶜilün mefāᶜilün
1

Müyesser olmadı vuṣlat baña ol gül-ᶜiẕārumla
Ser-i kūyın gezerdüm her gice feryād u zārumla
Ser-ā-ser ᶜālemi ġarḳ itdüm eşk-i cūy-bārumla
Cüdā düşdüm dirīġā n’eyleyem gül yüzli yārumla
Eger ḥaşr olmaz isem ol ḳıyāmet ḳad nigārumla
Gezem maḥşerde gögsüm dögerek seng-i mezārumla

2

Boyandı ḳana gökler hep benüm bu dūd-ı āhumdan
Dirīġā ayru düşdüm dostlar ol yüzi māhumdan
Diyār-ı ġurbete düşdüm cüdāyam pādişāhumdan
Ölürsem ḳabrüme gel ḥālüm işit her giyāhumdan
Eger ḥaşr olmaz isem ol ḳıyāmet ḳad nigārumla
Gezem maḥşerde gögsüm dögerek seng-i mezārumla

3

Esīrüñdür senüñ [Rāhī] ḳuluñ devletlü sulṭānum
Leṭāfet gülsitānı içre iy naḫl-i ḫırāmānum
Gül-i gülzār-ı cennetsin benüm iy verd-i ḫandānum
Dükendi iy ṭabībā cān u dil ḳalmadı dermānum
Eger ḥaşr olmaz isem ol ḳıyāmet ḳad nigārumla
Gezem maḥşerde gögsüm dögerek seng-i mezārumla
6.
[Ġazel]
Feᶜilātün feᶜilātün feᶜilātün feᶜilün

1

Laᶜl-i cān-baḫşuña öykindi meger kim mey-i nāb
İçdiler döne döne ḳanını anuñ aḥbāb

2

Sāḳiyā olmasa başında hevā-yı laᶜlüñ



5 Milli Kütüphane, 06 Mil Yz A 1641, varak: 466a. // Bu tesdîs Emrî Divanı’ndaki 473. gazelin matla’ı alınarak
yapılmıştır. Gazelin tamamı için bk. Saraç, e-kitap: 250.

6 Nuruosmaniye Kütüphanesi 4960, varak: 16b. // Bu şiir daha önce yayımlanmıştır. bk. Gümüş, 2015: 116117.
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Düşüp ayaḳlara olmaz idi āvāre ḥabāb
3

ᶜĀrızuñ fikri ile cūş ideli cūy-ı sirişk
Dīdede vardı ḫarāba güzelüm ḫāne-i ḫāb

4

Çeşmüm eṭrāfına yir yir müjeler olmasa sed
Ḫāne-i cismümi eylerdi yaşum seyli ḫarāb

5

Şuᶜārā zümresine şimdi Nihānī begdür
Rāhiyā var olıgör ayaġı altında türāb
7.
[Ġazel]
Mefāᶜilün mefāᶜilün mefāᶜilün mefāᶜilün

1

Nigārā laᶜlüñi yād eyleyüp cūş eyledi müller
Ruḫuñ şevḳı ile çāk-i girībān eyledi güller

2

Yine sevdā-yı zülf-i yār ile āşüfte olmuşdur
Düşüp ṭaġlara göm gök olalı dīvāne sünbüller

3

Egilmiş gūşına cevr ü cefā taᶜlīmin eylerler
Nice çoḳ başludur yārüñ başı üstünde kāküller

4

Virür ḥadd-i ᶜaraḳ-rīz-i nigāra ḫāller ṣūret
Beñi zīnet virür olaydı dāne üzre fülfüller
8.
[Ġazel]
Mefāᶜilün feᶜilātün mefāᶜilün feᶜilün

1

Dehānı vaṣfına aġız açınca cānānuñ
Yumardı aġzın o dem ġonçası gülistānuñ

2

Ruḫ-ı nigārı görelden ṣarardı vü ṣoldı
Yüzine ṣu sepeler jāle verd-i ḫandānuñ

3

Ne yüzi var ki anuñ vaṣf-ı laᶜl-i yār itmek



7 Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan Bölümü 59, varak: 16b // Bu şiir daha önce yayımlanmıştır. bk.
Donuk, 2011: 90.

8 Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan Bölümü 59, varak: 129a. // Bu şiir daha önce yayımlanmıştır. bk.
Tılfarlıoğlu, 2011: 199.
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Ne aġzına düşer ol ᶜandelīb-i nālānuñ
4

[Dil]iñde rāz-ı derūnuñ gel açma iy bülbül
Ki aġzı yapraḳ olur ġonça-i gülistānuñ

5

Seg-i nigār ile çün ülfetüñ var iy Rāhī
Yüri yüzüñ süregör işigine cānānuñ
9.
[Ġazel]
Fāᶜilātün fāᶜilātün fāᶜilātün fāᶜilün

1

Şevḳ-ı mihrüñ sīnem içinde iyā ḥüsn-i cemīl
Sālik-i rāh-ı ġamam besdür baña rūşen delīl

2

Ḳāmet-i serv-i revānuñ müntehādur sidreden
Ḳaṭre-i āb-ı zülālüñ teşnesidür selsebīl

3

Dir gören ruḫsāruñ üzre iy melek ebrūlaruñ
Gūyiyā ᶜarş üzre açmışdur ḳanadın Cebreᵓīl

4

Eşk-i çeşmüm dir gören kūyuñda iy Yūsuf-cemāl
Ḳaplamış durur yine eṭrāf-ı Mıṣr’ı cūy-ı Nīl

5

Rāh-ı ᶜışḳ-ı yārdan çıḳma yolında oyna baş
ᶜĀşıḳ-ı ser-bāz olana Rāhiyā budur sebīl
10.
[Ġazel]
Feᶜilātün feᶜilātün feᶜilātün feᶜilün

1

Reh-i ᶜışḳında nigāruñ yüri var sen iy dil
İde gör bu ten-i ḫākīyi aña pā-der-gil

2

Uy yüri ḳāfile-i ᶜışḳa idüp terk-i diyār
Diler iseñ kim ola şehr-i ṣafā ser-menzil



9 Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan Bölümü 59, varak:11a; Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Pervane
Beg Nazire Mecmuası 369b // Bu şiir daha önce yayımlanmıştır. bk. Donuk, 2011: 68; bk. Gıynaş, 2014: II/723.
2 Ḳaṭre-i āb-ı zülālüñ teşnesidür selsebīl: Ḳaṭre-i laᶜl-i lebüñe teşne-dildür selsebīl TK.
3: 4 TK
4: 3 TK
5 sebīl: delīl TK

10 Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan Bölümü 59, varak: 13a // Bu şiir daha önce yayımlanmıştır. bk.
Donuk, 2011: 76.
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3

ᶜİzz ü cāhına cihānuñ ṣaḳın olma maġrūr
Seni bir gün yaḳalar dest-i ecel iy ġāfil

4

Seni başdan çıḳarur uyma hevā-yı zülfe
Ḳatı çoḳ başlu olur kākül-i dilber iy dil

5

Vaḳtidür eyle ᶜaṭā aña zekāt-ı ḥüsnüñ
Şehr-i miḥnetde bu Rāhī ḳuluñ oldı sāᵓil
11.
[Ġazel]
Feᶜilātün feᶜilātün feᶜilātün feᶜilün

1

Leylī-yi zülfüñe bend olsa şehā ḳılma cedel
Dil-i Mecnūn’ı ḳo lā yüsᵓelü ᶜammā yefᶜel

2

Devr-i ḥüsnüñde lebüñ olmadı iy sāḳī naṣīb
Elüme girse benüm içer idüm cām-ı ecel

3

Ṣūfī gel meclise gör ḥālet-i ṣaḥbā neyimiş
Nitedür nā[y] ile ẕevḳ eyleme der-ḳavl [ü] ᶜamel

4

Şehr-i ᶜışḳ içre seni sevdügüm ifşā olalı
Ḳıṣṣamuz oldı senüñ ile ḥikāyet [ü] mesel

5

Ḫāk-i rāha yüzüni sürmege ḳaṣd eyler imiş
Yoluñı beklese yıllarla şehā Rāhī maḥal
12. 
[Matlaᶜ]
Feᶜilātün mefāᶜilün feᶜilün
Ġam-ı hecrüñle ten ḫayāl olsun
Cism-i zerdüm benüm hilāl olsun



11 Milli Kütüphane, 06 Hk 240, varak: 44b; Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat Tarlan Bölümü 59, varak:
13b // Bu şiir daha önce yayımlanmıştır. bk. Turan, 2019: 170; Donuk, 2011: 76-77.
1 “ ”ال یسئل عما یفعلtam şekli:” ال یسئل عما یفعل وهم یسئلون: lā yüsᵓelü ᶜammā yefᶜel vehüm yüsᵓelün” : O,
yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.” Enbiyâ 21/23 (bk. Altuntaş ve Şahin 2012:
322).
3 nitedür:
MK,
SK.
4 şehr ᶜışḳ içre: şehr-i ᶜışḳuñda SK // ḥikāyet : ḥikāyāt SK.
5 ḫāk-i rāhına yüzin: ḫāk-i rāha yüzini SK // beklese: beklerse MK.

12 Hisâlî, Metâli‘ü’n-Nezâ’ir, II. Cilt, varak: 141a // Bu şiir daha önce yayımlanmıştır. bk. Kalyon, 2011: 588.
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13.
[Matlaᶜ]
Feᶜilātün feᶜilātün feᶜilātün feᶜilün
Beni zār eylemegi ney gibi itdüñ ḳānūn
Göreyin iñil iñil iñleyesin ey gerdūn
SONUÇ
Râhî 16. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Ne zaman doğduğu, tam olarak nerede ve ne zaman vefat ettiği,
mezarının nerede olduğu belli değildir. Buna karşın mülazım olduğu ve belli bir ölçüde Arapça ve
Farsça bildiği söylenilebilir.
Şairin günümüze ulaşabilen biri hece vezni ile yazılmış olmak üzere 30 şiiri tespit edilmiştir.
Bunlardan 3’ü tahmis, 2’si tesdis, 1’i kaside, 21’i gazel, 2’si matla, 1’i ise ilahidir. Râhî az sayıda
şiiriyle bile renkli bir şair portresi çizebilmeyi başarmıştır. Şair hem âşıkâne ve hem de hikemî tarzda
beyit ve manzumeler kaleme almıştır. Bu sebeple onun farklı üsluplara şiirlerinde yer verdiği
söylenilebilir. Râhî’nin nispeten sade ve anlaşılır bir dili vardır. Genelde yapmacıklıktan uzak
çoğunlukla içten ve lirik bir söyleyiş yakayabilmiştir.
Şair buluş ve hayaller konusunda çok üretken değildir. Klâsik ifade tarzının pek dışına çıkamamış,
genellikle var olan mazmun ve tasavvurlardan yararlanmıştır. Şiirlerinde dikkate değer bir anlam
derinliği de söz konusu değildir. Bunda erken yaşta vefat etmiş olmasının payı olduğu düşünülebilir.
Râhî’nin dikkat çeken bir özelliği deyimlere sıkça başvurmasıdır. Şairin elde olan şiirlerinden tespit
edilen 43 deyim onun şiirlerindeki deyim zenginliğini ortaya koymaktadır.
Şiirlerinde on farklı aruz kalıbını kullanan şair, şiirlerininin genelinde ciddi bir aruz kusuru
yapmamıştır. Râhî’nin en fazla tercih ettiği kalıp on farklı şiirde kullanılan fâᶜilâtün fâᶜilâtün fâᶜilâtün
fâᶜilündür. Kafiye çeşidi olarak şair yalnızca mürdef ve mücerred kafiyeyi tercih etmiş, müesses ve
mukayyed kafiyeden hiç yararlanmamıştır.
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ÖZET
Dünya çapında evcil ve vahşi kedi türlerinde gözlenen ve retrovirus ailesinden, lentivirus cinsinde yer
alan feline immunodeficiency virusudur (FIV) ve 1986 yılında ilk kez Niels Pedersen ve arkadaşları
tarafından tanımlanmıştır. Virus, ilk kez California’da bulunan evcil bir kediden izole edilmiş ve bu
konu üzerinde yoğun şekilde çalışmalar başlatılmıştır. Araştırmalar sonucunda virusun tüm kediler için
tehdit oluşturduğu gözlenmiş ve prevalansın çok yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Etkenin gizli seyir
göstermesi, klinik bulguların net olmaması, rutin hematolojik muayenede virus teşhisinin tam olarak
yapılamaması gibi nedenlerden dolayı hastalığın teşhisi zordur. Yalnızca evcil değil evcil olmayan
kedilerde de risk faktörlerinin belirlenmesi ve elimine edilmesi için tedbirler alınsa da virusun
mutasyona çok yatkın bir RNA karakteri olmasından dolayı profilaktik tedbirler alınarak virusun
eradikasyonu oldukça zordur. Feline immun deficiency Virus, insanlarda AIDS hastalığına yol açan
HIV-1 ile antijenik yakınlığı olması nedeniyle birçok çalışmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmalarda
FIV, HIV-1 için bir rol model olarak kabul edilmektedir. Gerek yakın antijenik ilişki, gerekse patogenez
açısından bu iki virus yakından ilişkili olarak kabul görmektedir. Bu derleme kedilerin bu önemli
hastalığına güncel bir yaklaşımla hazırlanmıştır ve hastalığın dah iyi tanınmasını amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Kedi, Feline Immun Deficiency Virus, FIV, Kedi Kazanılmış İmmun Yetersizliği
Semdromu.
ABSTRACT
Feline immunodeficiency virus (FIV), which is observed amongst domestic and wild cat species
worldwide and is belongst to the lentivirus genus from the retrovirus family and was first described in
1986 by Niels Pedersen et al. The virus was isolated from a domestic cat in California for the first time
and intensive studies were started on this subject. As a result of the research, it was observed that the
virus poses a threat to all cats and the prevalence was revealed to be very high. Diagnosis of the disease
is difficult due to reasons such as the latent course of the agent, the unclear clinical findings, and the
inability to fully diagnose the virus in routine hematological examination. Although measures are taken
to identify and eliminate risk factors not only in domestic but also in non-domestic cats, it is very
difficult to eradicate the virus by taking prophylactic measures, since the virus has an RNA character
that is very prone to mutation. FIV has been the focal point of many studies due to its antigenic affinity
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with HIV-1, which causes AIDS in humans. In studies, FIV is accepted as a role model for HIV-1. These
two viruses are considered to be closely related, both in terms oaccording to their close antigenic
relationship and pathogenesis. This review has been based on with an up-to-date approach to this
important cat disease and aims to better recognize the disease.
Keywords: Feline, Feline Immune Deficiency Virus, FIV, Feline Acquired Immunodeficiency
Symptom.
GİRİŞ
Dünya çapında evcil ve vahşi kedi türlerinde gözlenen ve retrovirus sınıfında bulunan feline
immunodeficiency virus (FIV) 1986 yılında ilk kez Niels Pedersen ve arkadaşları tarafından
tanımlanmıştır. Virus, ilk kez California’da bulunan evcil bir kediden izole edilmiş ve bu konu üzerinde
yoğun şekilde çalışmalar başlatılmıştır (Westman vd. 2016). Araştırmalar sonucunda virusun tüm
kediler için tehdit oluşturduğu gözlenmiş ve prevalansın çok yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Etkenin
gizli seyir göstermesi, klinik bulguların net olmaması, rutin hematolojik muayenede virus teşhisinin tam
olarak yapılamaması gibi nedenlerden dolayı hastalığın teşhisi zordur. Yalnızca evcil değil evcil
olmayan kedilerde de risk faktörlerinin belirlenmesi ve elimine edilmesi için tedbirler alınsa da virusun
mutasyona çok yatkın bir RNA karakteri olmasından dolayı profilaktik tedbirler alınarak virusun
eradikasyonu oldukça zordur (Hosie vd. 2009).
Feline immun deficiency Virus, insanlarda AIDS hastalığına yol açan HIV-1 ile antijenik yakınlığı
olması nedeniyle birçok çalışmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmalarda FIV, HIV-1 için bir rol model
olarak kabul edilmektedir. Gerek yakın antijenik ilişki, gerekse patogenez açısından bu iki virus
yakından ilişkili olarak kabul görmektedir (Courchamp vd. 1998).
Hastalığın Prevalansı
Feline immun deficiency virus, Dünyada kediler arasında yaygın görülen lentivirus familyasında,
retroviruslar sınıfında tanımlanmaktadır (Litster 2014). Hastalığın prevalansı %1,2- 43,9 arasında
değişmektedir. Dünya çapında 14.5 milyon evcil kediye, 33.5 milyon yabani kediye bu virusun bulaştığı
tahmin edilmektedir (Westman vd. 2016). Benzer antijenik yakınlığı bulunan HIV-1 virusu ile tahmini
bulaşma oranı arasında da yakınlık olduğu görülmüştür (Westman vd. 2016).
Etiyoloji
Lentiviruslar karmaşık retroviruslar içermektedir ve bu virusun mutasyon ve rekombinasyon oranı
yüksektir (Lee vd. 2017). Lentivirus, mutasyonel değişime adapte olabilmesi sayesinde virusa karşı
alınan önlemlerin de üstesinden gelebilmektedir. Türe özgü suşlar; puma, aslan, leopar ve pallas kedisi
dahil olmak üzere çeşitli evcil olmayan Felidae'den izole edilmiştir (Olmsted vd. 1992, Brown vd. 1994,
Carpenter vd. 1996). FIV gibi lentivirüsler, gag, pol ve env'ye ek olarak aksesuar genleri içeren
kompleks retrovirüslerdir. FIV gag geni, tanı için önemli olan p24 kapsid proteinini kodlamaktadır. Pol
gen FIV’in virulansı için önemli olan ek enzimlerin yanı sıra proteaz, integraz ve reverse transkriptaz
proteinini kodlamaktadır. Env geni ise izolatlar arasında viral çeşitliliğin önemli belirleyicileri olan viral
glikoprotein (gp120) ve zar proteinini (gp41) kodlamaktadır (Olmsted 1989).
Dünya çapında yaygın olan virusun 7 alt tipi (A, B, C, D, E, F ve U-NZenv) vardır (Westman vd. 2016).
Şimdiye kadar tespit edilen virüslerin çoğu A ya da B alt tipine aittir. Alt tiplerin coğrafi dağılımında
belirgin spesifik bölgeler dikkati çeker. B tipi virüsler, Dünya çapında daha yaygındır, ancak Doğu
Japonya, İtalya, Portekiz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla tanımlanmıştır. C alt tipi virus
ise ender olarak gözlenmektedir (Hosie vd. 2009).
Retrovirüs virionları küreseldir, 80-100 nm çapındadır ve benzersiz üç katmanlı bir yapıya sahiptir, en
içteki katman genom-nükleoprotein kompleksi olup, reverse transkriptaz, entegraz ve proteazın ile
yakından ilişkilidir. Bu yapı, ikosahedral görünen ve insan T hücresi lenfotropik virüsü (IITLV),
spumavirüsler ve hayvanların ve kuşların C tipi retrovirüslerinde merkezi olarak bulunan viral kapsidi
tanımlar. Bu yapı bir matriks proteini, daha sonra glikoprotein ve peplomerlerinin bulunduğu bir lipit
zarfıyla çevrilidir. Retroviral genom, çeşitli açılardan viral genomlar arasında benzersizdir: Tek diploid
genom vardır; hücrenin mRNA-işleme mekanizmaları tarafından sentezlenen ve işlenen sadece viral
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RNA'dır; işlevi çoğaltmayı prime etmek olan spesifik bir tRNA ile ilişkili tek bir genom bulunur ve
enfeksiyondan kısa bir süre sonra mRNA işlevi görmeyen tek pozitif polariteli ssRNA genomu halinde
bulunur. Genomun her haploid segmenti, 3 'poliadenilatlı kuyruk, 7-10 kb'lik doğrusal, tek iplikçikli
pozitif polariteli moleküldür. Primer transkripsiyon aracı olarak işlev gören tRNA, her viral RNA
monomerinin 5 'ucuna yakın bir bölgede bir baz çiftiyle eşleştirilir. Retrovirüslerin genomu, her biri iki
veya daha fazla polipeptidi kodlayan üç ana gen içerir. 5 'ucundan okuma, gag geni (gruba özgü
antijenleri kodlar) virion çekirdeği (kapsid) proteinlerini kodlar) reverse transkriptaz (polimeraz) ve cnz
~ geni peplorner proteinlerini (zarfı kodlar)). Ononkojenik olan lentivirüslerin genomu altı düzenleyici
gen içerir. Genom termini, entegre cDNA provirüsünün transkripsiyonu, entegrasyonu ve
genişlemesinin düzenlenmesi açısından fonksiyonel olarak önemli olan birkaç farklı bileşene sahiptir.
Retrovirüsler, omurgalılar arasında eksojen veya endojen ajanlar olarak görülür. Sadece üç cins insan
retrovirüsü vardır. 1. nesil virion morfolojisi, düzenleyici genler ve replikasyon stratejisinde farklılık
gösterir ancak cins içinde farklılıklar vardır. Bunlar "grupY'ye özgü" antijenik determinantlardır. Tip
1'e özgü tip belirleyicilere karşı antikorlar, zarf glikoproteinlerini viral enfektiviteyi nötralize eder.
Epidemiyoloji
Serolojik çalışmalar, FIV'in Dünya çapındaki ev kedi popülasyonlarında endemik olduğunu
göstermiştir. FIV’in seroprevalansı, klinik belirtisi olmayan kedilerde % 1-14, hasta kedilerde % 44'e
kadar değişmektedir (Hosie vd. 2009). Bu tahmini oranlar, bölgeler arasında oldukça değişkendir.
Dünyada kedilerin sık görüldüğü bölgelerde kısırlaştırılmış, büyük ölçüde iç mekanda yaşayan ve
düzenli tıbbı bakımı yapılanlarda ise FIV enfeksiyonun prevalansı %5’ten daha azdır (Bienzle 2014).
Yapılan çalışmalarda evcil kedi türlerinde seropozitiflik de yüksek prevalansa sahiptir. FIV evcil kediler
hariç diğer 37 kedi türünde de tehdit oluşturabilmekte ve tehlikeli olduğu kabul edilmektedir. Örneğin
nesli tükenmekte olan ve sayısı 50’den az olan Florida panteri (felis concolor coryi) nüfusunun üçte biri
bu virusla enfektedir. Evcil kediler üzerinde yapılan ve yayınlanan çok sayıda FIV ile ilgili serolojik
çalışmada tüm dünyada prevalans oranlarının yüksek olduğu belirlenmiştir (Courchamp vd. 1998).
Erkek kediler başta olmak üzere, tüm kedilerin enfekte olma olasılığı yüksektir. Doğal olarak gelişen
FIV enfeksiyonlarının çoğu enfekte olmuş kedilerin tükürüğünden ısırılma yoluyla bulaşmakta ve
muhtemelen virus veya virusla enfekte olmuş hücrelerin vücutta yayılması sonucu hastalık
şekillenmektedir. Anneden yavru kedilere plasental geçiş gerçekleşebilmekte, ancak yavruların sadece
bir kısmı bu virüs ile kalıcı olarak enfekte olabilmektedir (Hosie vd. 2009).
Patogenez
FIV virusuna maruz kalan kedilerde virus birkaç gün oral ve farengeal lenf nodüllerinde çoğaldıktan
sonra lenfositleri enfekte eder ve bu lenfositler vasıtasıyla dolaşıma girer. Hastalığın ilk evrelerinde
virus makrofajlara, B ve T lenfositlere geçip daha sonra olgunlaşmamış miyeloid ve eritroid kan
hücrelerine geçer ve birkaç hafta içinde persiste viremi şekillenir.
FIV enfeksiyonu için ana hedef aktif CD4 + T lenfositlerdir. Bu hücreler tipik olarak bağışıklık
fonksiyonunda merkezi bir role sahip olan T-yardımcı hücreler olarak işlev görmektedirler. Bu hücreler
humoral ve hücre aracılı bağışıklık gelişimini kolaylaştırır. FIV zar glikoproteini gp120, CD134 hücre
yüzeyindeki bir birincil reseptöre bağlanır. Membran füzyonunu ve viral girişi tetikleyen ortak reseptör
CXCR4 ile ikinci bir etkileşime olanak sağlayan gp120'de bir konformasyonel değişiklik meydana
gelir. RNA genomunun bir DNA kopyasına (veya provirüs) kopyalanmasına aracılık eden viral enzim
reverse transkriptaz, hataya açıktır ve yeniden okuma fonksiyonundan yoksundur; bu nedenle FIV hızla
mutasyona uğramakta ve çoklu suşlar halinde var olabilmektedir (Hosie vd. 2009).
Latent enfeksiyon, bir hücre bir provirüsün bütünleşmiş kopyasını taşıdığında ortaya çıkar ancak bu
hücre aktive olmadıkça yeni virüs partikülleri üretilemez. Latent enfekte hücreler, nötralizan antikorlara
duyarlı olmayan ve etkili aşılama için engel teşkil eden bir enfeksiyon rezervini temsil etmektedir (Hosie
vd. 2009).
Deneysel bulaştırmadan sonraki ilk birkaç günde, FIV dendritik hücrelerde, makrofajlarda ve CD4 + T
lenfositlerinde çoğalır ve iki hafta içinde plazmada tespit edilebilir. Kan mononükleer hücrelerinde
proviral DNA ve plazmada virüs seviyesi artar. Enfeksiyondan 8 ila 12 hafta sonra pik seviyeye
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ulaşır. Bu dönemde anoreksi depresyon ve ateş gibi hafif ila orta derecede klinik bulgular görülebilir. Bu
bulgular genellikle hızla hafifler. Ancak lenf nodüllerindeki aktif germinal merkezlerin sayısının ve
büyüklüğünün artması nedeniyle şekillenen generalize lenfadenopati gibi belirtiler haftalar veya aylarca
sürebilir. Plazma viral yükündeki azalma, yıllarca hatta ömür boyu sürebilen ‘asemptomatik' fazın
başlangıcını göstermektedir (Hosie vd. 2009).
Feline İmmun Deficiency virus enfeksiyonunun sonucu değişkendir. Asemptomatik faz sırasında
plazma virus yükü kararlıdır, ancak CD4 + T lenfosit sayısında ve CD4: CD8 T lenfosit oranında azalma
ile sonuçlanan progressif bir düşüş vardır. Enfekte kedilerin bir kısmında bu, fonksiyonel bir immün
yetmezliğe neden olmaktadır. Bu yönüyle tıpkı AIDS hastalığındaki gibi klinik bulgulara ve ölüme yol
açmaktadır (Hosie vd. 2009).
Bulaşma
Temel bulaşma şekli, ısırık yaraları sebebiyle veya intrauterin, süt/ kolostrum ve kediler arasında direkt
aktarım yoluyla oluşmaktadır. FIV ayrıca intravenöz, intraperitoneal, intradermal ve subkutan gibi
yollarla da bulaşabilmektedir. Virus deneysel olarak, kedilerin burun boşluğuna, ağız mukozasına,
vajinasına ve rektumuna verilmiş, ancak FIV’in mukozal yüzeyler arasındaki geçişi HIV’e kıyasla
nispeten etkisiz bulunmuştur. Sahipsiz sokak kedileri, erkek kediler, yetişkin kediler ve ısırık yarası olan
kediler risk altındadır (Liem vd. 2013).
Yapılan araştırmalarda hasta hayvanlarla aynı ortamda barındırılan objelerin mekanik vektörlüğüne dair
belirgin bir sonuca ulaşılamamıştır. Ayrıca, FIV pozitif kedilerden FIV negatif olan kedilere
enfeksiyonun bulaştığına dair kesin bir kanıt da bulunamamıştır (Litster 2014).
Teşhis
Hastalığın teşhisinde virus izolasyonu, Polimeraz Zincir Reaksiyon (PCR), Serolojik muayene, ELISA
ve İmmunokromotografi, CD4+ ve CD8+ Lenfosit miktarının ölçülmesi gibi yöntemler
kullanılmaktadır.
Tedavi
FIV ile enfekte olmuş kedilerin klinik bulguları belirlendikten sonra uygun tedavi mümkün olduğunca
erken başlatılmalıdır. FIV ile enfekte olmuş kediler hasta ise, terapötik müdahaleye erken başlanması
ve tedavinin başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için sekonder enfeksiyonların derhal ve doğru bir
şekilde tanımlanması esastır. Bu nedenle hastalık sırasında, enfekte olmayan kediler için önerilenden
daha yoğun teşhis testleri yapılmalıdır. Tedavi prosedürü aşağıda sunulmuştur.
Antiviral Tedavi
Kedilerde kullanılan çoğu antiviral ilaç, insanlar için lisanslıdır ve HIV enfeksiyonunun tedavisi için
özel olarak tasarlanmıştır. Bunlardan bazıları FIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılabilir. Bununla
birlikte, mevcut ilaçların birçoğu kediler için toksiktir veya etkisizdir (Hosie vd. 2009).
Feline interferon – ω uygulamaları
Rekombinant kedi interferon- ω tedavisi, FIV ve FeLV dahil olmak üzere farklı retroviral hastalıkların
tedavisinde kullanılan bir immünomodülatördür. Etki mekanizması belirlenememesine rağmen, bu
ilacın doğuştan gelen bağışıklığı güçlendirdiği gözlenmiştir. Feline interferon-ω son zamanlarda bazı
Avrupa ülkelerinde ve Japonya'da veteriner hekimlikte kullanım için lisanslanmıştır. İnterferonlar türe
özgü olması nedeniyle kedi interferon- ω, antikor gelişimini uyarmadan ömür boyu kullanılabilir.
Kedilerde bu konuyla ilgili yeterli çalışma olmamakla birlikte yan etki bildirilmemiştir (Mari vd. 2004).
İnsan interferon – α uygulamaları
İnsan interferon-α'nın immün modülatör etkilerinin yanı sıra virüs replikasyonlarına karşı vücudu
koruyan gerçek bir antiviral bileşik görevi görür (Tompkins vd. 1999). Kedilerde insan interferon-a
kullanımının, yüksek doz deri altı enjeksiyon (104-106 IU / kg 24 saatte bir) veya düşük doz oral
uygulaması (1 ila 50 IU / kg 24 saatte bir) olarak kullanılan iki yaygın tedavi protokolü vardır. Yüksek
dozda deri altı verildiğinde, interferon-α ölçülebilir serum seviyelerine yol açar. Bununla birlikte,
nötralize antikorların gelişmesi nedeniyle 3 ila 7 hafta sonra etkisiz hale gelir (Zeidner vd. 1990).
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Aşılama
Kediler arasında yaygın görülen FIV enfeksiyonunun birçok alt tipi bulunmaktadır. Dünyada yaygın
olarak görülen A ve B alt tipleridir. Etkili bir FIV aşılamasında ise dolaşımda baskın olarak bulunan A
ve C alt türleri yer almalıdır. Avustralyada yapılan bir çalışmada kedilerin FIV ile ne zaman enfekte
olduğunu anlamak ve kontrol gruplarının FIV yönünden negatif olmalarını sağlamanın neredeyse
imkansız olduğu belirlenmiştir. Bu tür çalışmalarda 0. günde hem aşıların hem de kontrollerin FIV testi
ile taranması olası önyargının önüne geçecektir ancak böyle bir çalışma tasarımını hesaba katmak için
oldukça büyük bir örnek nüfus gerekmektedir.
FIV aşısının belirli alt tiplere karşı sterilize bağışıklık sağladığına ilişkin mekanizmalar hala belirsizdir.
Deneysel çalışmalarda korumanın hücresel ve humoral bağışıklık aracılığıyla ortaya çıktığı özellikle de
humoral bağışıklıkta yönlendirilen antikor üretiminin fayda sağladığı düşünülmektedir.
FIV aşı tasarımına birçok rol model vardır. IWV, IWC, rekombinant gen (örneğin p24), gen silme dahil,
denenmiş ve bir dizi formüle edilmiş vektör bazlı, Deoksi Ribo Nükleikasit (DNA) bazlı adjuvanların
farklı protokolleri uygulanmıştır. Kedileri FIV'e karşı IWC aşısı kullanarak aşılama bir IWV aşısına
göre daha iyi sonuç verir ve bu aşının genel olarak virusun bağlanmasını önlemek için her iki virusu
nötralize edici antikorun VNA indüksiyonunun olduğuna inanılmaktadır. İçerdiği prototip FIV aşısı
sadece IWV (IWC yok), Avrupa'daki FIV aşısını geride bırakmıştır (Hosie vd. 2007). Fel-O-Vax olarak
bilinen aşı da FIV'deki IWV formülasyonudur (Hosie vd. 2009).
Avrupa'da ticari olarak şu anda mevcut bir FIV aşısı yoktur. Deneysel olarak, inaktive edilmiş hücre
aşıları, kanarya hastalığına karşı yapılan aşıların FIV enfeksiyonuna karşı koruma sağladığı
belirtilmektedir (Hosie vd. 2007). Bu aşılardan bugüne kadarki en başarılı olanı, etkisiz hale getirilmiş
virüs aşıları (WIV) preparatlarıdır. Bu tür bir aşı, 2002'de ABD'de ve 2004'te Avustralya ve Yeni
Zelanda'da veteriner hekimlere ticari olarak sunulmuştur. Bununla birlikte, aşı ABD'de artık mevcut
değildir.
Ayrıca, son zamanlarda Avustralya da yapılan bir çalışmada, Fel-O-Vax FIV'in saha koşullarında
etkinliğinin sadece %56 olması nedeniyle koruyuculuk oranı ile ilgili şüphelere yol açmıştır.
FIV ve HIV de sterilizasyon bağışıklığı sağlanamamakta daha gerçekçi bir amaç olarak viral yükü
azaltan bir aşı bulunması gerekmektedir. Gelecekte yapılan araştırmalarda üzerinde durulması gereken
enfeksiyonun önlenmesinden ziyade FIV hastalığının azaltılmasıdır (Hosie vd. 2009).
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ÖZET
İnsan ve kuşlar da dahil olmak üzere çok çeşitli hayvanları enfekte edebilen en büyük virüs ailelerinden
birisi de Coronaviridae ailesinin üyeleridir. Coronavirüsler, coronavirinae alt ailesinin dört cinsinde
bulunur; alphacoronavirus, betacoronavirus, deltacoronavirus ve gammacoronavirus olarak virüs
taxonomisinde yer alırlar. Tüm kanatlı hayvan coronavirüsleri delta ve gammacoronavirüs içerisinde
yer alırlar. Gammacoronavirus cinsi, bulaşıcı bronşit virüsü (Infectious Bronchitis Virüs - IBV) ile tavus
ve sülünlerden izole edilen benzer virüsleri, hindi coronavirüsünü ve kaz, çamurcun ördeği, ördekler ve
güvercinlerden IBV benzeri virüsleri içeren kuş coronavirüslerini içermektedir. Yabani kuş türleri,
ortaya çıkan birçok zoonotik patojenin doğal kaynağı olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle halk
sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca evcil hayvanlar için riskli patojenlerin kaynağıdırlar
ve bu tür enfeksiyonların sosyo-ekonomik sonuçları olabilir. Bu nedenle yıllardır yabani kuşlar
epidemiyolojik gözetim altında tutulmaktadır. Gamacoronavirüsler kümes hayvanlarından yabani
kuşlara ve yabani kuşlardan kümes hayvanlarına bulaşabilir ve uzun mesafelere uçabilmeleri nedeniyle
coronavirüsleri bir kıtadan diğerine yayabilirler. Yabani kuş coronavirüslerinin ekolojisinin viral türler
düzeyinde anlaşılması, gen dizileme araştırmalarının sayısındaki ciddi sınırlamalar ve hem gamma hem
de deltacoronavirüslerin tür tanımlarının gizemi nedeniyle karmaşıktır. Buna rağmen, çoğu gamma ve
deltacoronavirüs türünün birden fazla konak türünü enfekte edebildiği görülmektedir. Bugüne kadar, 30
aileyi ve 108'den fazla yabani kuş türünü kapsayan 15 kuş takımında coronavirüsler keşfedilmiştir. Bu
virüslerin tekrar tekrar tespit edildiği başlıca kuş grupları arasında su kuşları (Sphenciformes,
Suliformes, Charadriiformes, Pelecaniiformes, Anseriiformes, Psittaciformes, Piciformes ve
Otidiformes) yer alırlar. Taranan ancak coronavirüslerin henüz tespit edilmediği kuş türleri arasında
Procellariformes, Caprimulgiformes, Coraciiformes, Casuariiformes ve Phaethontiformes bulunur. Bu
derleme yabani kuşların coronavirüsleri haakında güncel bilgilerle hazırlanmıştır ve coronavirüs
hastalıklarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Anahtar kelimeler: Avian Coronavirüsleri, Yabani Kuşlar, IBV.

ABSTRACT
Members of the Coronaviridae family are one of the largest families of viruses that can infect a wide
variety of animals, including humans and birds. Coronaviruses are found in four genera of the subfamily
coronavirinae; They are included in the virus taxonomy as alphacoronavirus, betacoronavirus,
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deltacoronavirus and gammacoronavirus. All avian coronaviruses are included in delta and
gammacoronaviruses. The genus Gammacoronavirus includes avian coronaviruses and Infectious
Bronchitis Virus (IBV) and similar viruses isolated from peacocks and pheasants, turkey coronavirus,
and IBV-like viruses from goose, teal duck, ducks and pigeons. Wild bird species are recognized as the
natural source of many emerging zoonotic pathogens and therefore have a significant impact on public
health. They are also a source of risky pathogens for pets, and such infections can have socio-economic
consequences. For this reason, wild birds have been kept under epidemiological surveillance for years.
Gammacoronaviruses can be transmitted from poultry to wild birds and from wild birds to poultry, and
because they can fly long distances, they are capable to spread coronaviruses from one continent to
another. Understanding the ecology of wild avian coronaviruses at the viral species level is complicated
by severe limitations in the number of gene sequencing studies and the mystery of species descriptions
of both gamma and deltacoronaviruses. However, most gamma and deltacoronavirus strains appear to
be able to infect more than one host species. To date, coronaviruses have been discovered in 15 bird
orders, covering 30 families and more than 108 wild bird species. The main bird groups in which these
viruses have been repeatedly detected include waterfowl (Sphenciformes, Suliformes, Charadriiformes,
Pelecaniiformes, Anseriiformes, Psittaciformes, Piciformes and Otidiformes). Bird species that have
been screened but for which coronaviruses have not yet been detected include Procellariformes,
Caprimulgiformes, Coraciiformes, Casuariiformes, and Phaethontiformes. This review has been
prepared with up-to-date information on coronaviruses of wild birds and aims to help a better
understanding of coronavirus diseases.
Keywords: Avian Coronaviruses, Wild Birds, IBV.
GİRİŞ
İnsan ve kuşlar da dahil olmak üzere çok çeşitli hayvanları enfekte eden en büyük virüslerden biri, büyük
Coronaviridae ailesinin temsilcileridir. Coronavirüsler, coronavirinae alt ailesinin dört cinsinde bulunur
ve alphacoronavirus, betacoronavirus, deltacoronavirus ve gammacoronavirus olarak taksonomide
yerlerini alırlar. Tüm kanatlı hayvan coronavirüsleri delta ve gammacoronavirüs içerisinde yer alırlar.
Tipik olarak kanatlı hayvan coronavirüsleri pulmoner, hepatik, enterik, renal ve nörolojik sendromlara
neden olurlar (1, 2). Virüsün gelişim mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır, ancak genomik
çalışmalardan elde edilen verilere ve ötücü kuşlarda yaygın olarak bulunmasına dayanmaktadır (3, 19,
21, 22, 23, 24). Gamacoronavirüsler kümes hayvanlarından yabani kuşlara ve yabani kuşlardan kümes
hayvanlarına bulaşabilir ve uzun mesafelere uçabilmeleri nedeniyle coronavirüsleri bir kıtadan diğerine
yayabilirler. Yabani kuş coronavirüslerinin ekolojisinin viral türler düzeyinde anlaşılması, gen dizileme
araştırmalarının sayısındaki ciddi sınırlamalar ve hem gamma hem de deltacoronavirüslerin tür
tanımlarının gizemi nedeniyle karmaşıktır. Buna rağmen, çoğu gamma ve deltacoronavirüs türünün
birden fazla konak türünü enfekte edebildiği görülmektedir. Bugüne kadar, 30 aileyi ve 108'den fazla
yabani kuş türünü kapsayan 15 kuş takımında coronavirüsler keşfedilmiştir. Bu virüslerin tekrar tekrar
tespit edildiği başlıca kuş grupları arasında su kuşları (Sphenciformes, Suliformes, Charadriiformes,
Pelecaniiformes, Anseriiformes, Psittaciformes, Piciformes ve Otidiformes) yer alırlar. Taranan ancak
coronavirüslerin henüz tespit edilmediği kuş türleri arasında Procellariformes, Caprimulgiformes,
Coraciiformes, Casuariiformes ve Phaethontiformes bulunur. Bu derleme yabani kuşların
coronavirüsleri haakında güncel bilgilerle hazırlanmıştır ve coronavirüs hastalıklarının daha iyi
anlaşılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır (3, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25).
Enfeksiyöz Bronşit Virüsü (IBV)
Kanatlı hayvan coronavirüsleri, tavuklardaki Yüksek Bulaşıcı Bulaşıcı Bronşit Virüslerini (HPIBV’s)
ve bıldırcın, beç tavuğu veya hindi gibi diğer evcil kanatlı hayvanları enfekte eden benzer virüsleri içeren
gama-CoV'ler içindeki ana temsilcidir. IBV'ler ayrıca sağlıklı yabani kuşlarda da tespit edilmiştir ve
bunların evcil ve serbest yaşayan kanatlı hayvanlar arasında vektör olarak hareket edebileceğini
göstermiştir. Ayrıca, yabani kanatlı hayvanlarda IBV'ler dışındaki CoV'ler de tanımlanmıştır, bu da
yabani kanatlı hayvanların diğer gammaCoV'lerin ve deltaCoV'lerin epidemiyolojisinde önemli bir rol
oynadığını düşündürmektedir (4, 21, 24, 25).
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Enfeksiyöz bronşit virüsü (IBV) ilk olarak 1936'da tanımlanmıştır ve potansiyel olarak halen tavukların
ekonomik açıdan en önemli viral solunum yolu hastalıklarından biridir. Tavuklarda ve hindilerde
coronavirüslere neden olan hastalıklara ilişkin çalışmalar öncelikli yer almakta ve geniş bir araştırma
alanına sahitir (3). Moleküler tarama araçlarına ve PCR testlerine geçişle birlikte bu tablo daha da
genişlemektedir. O zamandan beri dünyanın dört bir yanından 108 türden oluşan binlerce yabani kanatlı
hayvan gama ve/veya deltacoronavirüsler için taranmış ve büyük çoğunluğu herhangi bir hastalık
belirtisi olmadan coronavirüsler için pozitif olarak bulunmuştur (4, 5).
Yabani Kanatlı Hayvanaların Gammacoronavirüsleri
Gammacoronavirus cinsi, bulaşıcı bronşit virüsü (IBV) ile tavus ve sülünlerden izole edilen benzer
virüsleri, hindi coronavirüsünü ve kaz, çamurcun ördeği, ördekler ve güvercinlerden IBV benzeri
virüsleri içeren kanatlı hayvan coronavirüsleri ile temsil edilir (5, 18). IBV dünyanın pek çok bölgesinde
yaygın olarak bulunmakta ve her yaştaki tavuklarda akut ve yüksek derecede bulaşıcı solunum yolu
hastalıklarına neden olabilmekte ve tavuklarda yumurta üretimini azaltabilmektedir (5, 6, 21, 24). Bu
hastalığın kontrolünde aşılama önemlidir, ancak virüsün antijenik değişiklikleri aşılama yoluyla eksik
koruma ile sonuçlanabilir. IBV'lerin birincil doğal konakçılarının tavuklar olmasına rağmen, başka bir
çalışmada ördekler, hindiler, güvercinler ve kazlarda IBV benzeri virüsler tespit edilmiştir (6, 7).
Hindiler veya tavuklar dışındaki evcil kümes hayvanlarında yaygın olan bu IBV benzeri virüslerin az
sayıda genomik dizisinin tanımlanmış olması nedeniyle, bu IBV benzeri virüslerin taksonomisi hala
gizemlidir. Örneğin, GenBank'ta yalnızca bir ördek IBV benzeri virüsün kısmi veya tam genomik
dizileri belirtilmiştir. Ayrıca sadece bir ülkede (Norveç) izole edilen 39 kaz IBV benzeri virüsün kısmi
genomik dizileri GenBank'ta belirtilmiştir (7, 8).
Epidemiyoloji
Kuşlar, türler arası geçiş için virüslerin gelişimi sırasında viral genlerin sağlanması için doğal
rezervlerdir. Bu sıcak kanlı omurgalılar, uzun mesafeler uçma yeteneğine ve dikkat çekici derecede çok
yönlü bir bağışıklık sistemine sahiptir ve yeni mutant, rekombinant veya reasortant RNA virüsleri ile
çeşitli virüslerin gelişimi için asemptomatik saçılım, dağılma ve harmanlama için ideal nitelikler olan
yüksek tür biyoçeşitliliği, vektör ve göç davranışı gösterir. İnsanların doğal hayat ve vahşi yaşam
habitatlarına genişleyen istilacı yayılımları ve çeşitli doğal türlerin canlı hayvan pazarlarında ve
çiftliklerde kalabalıklaşması da aynı şekilde çeşitli hayvanlar arasında türler arası geçişi teşvik
etmektedir (8, 9, 10, 0, 21, 24, 25). Yabani kanatlı hayvan türleri, ortaya çıkan birçok zoonotik patojenin
doğal kaynağı olarak hizmet eder ve bu nedenle halk sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Ayrıca
evcil hayvanlar için riskli patojenlerin kaynağıdırlar ve bu tür enfeksiyonların sosyo-ekonomik sonuçları
olabilir. Bu nedenle yıllardır yabani kanatlı hayvanlar epidemiyolojik gözetim altında tutulmaktadır (9,
10, 25). Son 10 yılda yapılan araştırmalar, yabani kanatlı hayvanlarda da CoV'lerin varlığını göstermiştir
(9, 10, 11, 12 ,13, 20, 25). Kuşları farklı patojenler için önemli bir rezervuar ve aynı zamanda
değişkenliklerine katılan bir biyoreaktör yapan etkenler arasında, kanatlı hayvan türlerinin yüksek
biyoçeşitliliği, konaklama ve beslenme sırasında gruplaşma/toplanma gibi ekolojik özellikleri ve belki
de en önemlisi uzun mesafeler uçabilme yetenekleri bulunmaktadır (13, 14).
Antijenik olarak mutasyon ve rekombinasyon sonucunda zaman zaman farklı IBV serotipleri ortaya
çıkmaktadır (14, 15, 21, 24). Hindi coronavirüsü ilk olarak 1973'te Amerika Birleşik Devletleri'nde bir
hindi hastalığı olan mavi ibik hastalığı etkeni virüs olarak tanımlanmıştır. IBV ve IB benzeri
coronavirüsler, tavukların yakınında yetiştirilen ördekler, güvercinler, beç tavuğu, sülünler ve kazlar
dahil olmak üzere diğer esaret altında veya evcil kanatlı hayvanlarda bulunmuştur (15, 16, 17, 18, 21,
24).
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ABSTRACT
Vegetable oils are known as eco-friendly base oils used as the alternatives to synthetic and mineral base
ones. Furthermore, so-called nanolubricants produced by addition of a variety of nanoparticles in
vegetable oils have been used due to the advantages they offer. In this paper a brief review in the relevant
field is presented to have a current picture of the state of art. A time period of 2020-2022 is considered
to outline the relevant experimental research . The basic aim is to determine the utilized types of
vegetable oils and nanoparticles with the ranges of the nanoparticle size, volumetric/weight fraction,
temperature, measurement techiques and basic results . The offered advantages in terms of
enhancement on thermo-physical, tribological and rheological properties of vegetable oils are listed to
evaluate their preference in the lubrication field.
Keywords: Nanolubricant, nanoparticle ,vegetable oil, lubrication characteristics

INTRODUCTION
According to the Oxford Advanced Learner’s Dictionary “a lubricant is a substance, for example
oil, that you put on surfaces or parts of a machine so that they move easily and smoothly.” As a more
technical manner In [1] lubricant is defined as “A lubricant is a complex fluid that contains a base
stock like synthetic oils, petroleum extracts, animal, and plant extracts mixed with property modifiers
or chemical compounds so-called additives to fulfill different functional requirements such as wear
resistance, corrosion resistance, dispersants, detergents, anti-foaming agents and viscosity
enhancers.” Therefore lubricants have unique -specific characteristics, in link with the advantages
they offer as increase in energy efficiency, waste reduction, improvement in machinery reliability
and prolonged maintanence times of mechanical components. Common lubricants are given in Fig
1.
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Fig 1. Common lubricants
A great range of vegetable oils are edible oils which have many nutritional elements with direct human
consumption. Non-edible ones are mainly used for commercial aims.(Fig.1)
In reference to [2] a nanolubricant is simply defined as the dispersion of nanoparticles in a vegetable
oil. Most of the nanoparticles used as wear inhibitors and for the enhancement on tribological properties
of conventional lubricants are listed in Fig. 2

Fig 2. Utilized nanoparticles [3]
The basic nanolubricant parameters can be defined as anti-wear characteristics expressed by reduction
of wear, wear scar diameter, coefficient of friction, surface roughness of contact surfaces, prevention of
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corrosion, oxidation stability e.t.c , thermo-physical and tribological characteristics expressed by
viscosity, viscosity index, thermal conductivity, specific heat, pour point, flash point, demulsibility, etc.
In this paper, experimental research on different base vegetable oils are briefly reviewed to determine
the used ranges and the provided results.

.MATERIAL AND METHODS
In the referred time period (2020-2022) conducted experimental research is outlined through Tables 110. Each table describes the research with a specific base oil. These base oils are given in order as
coconut oil, sunflower oil, palm oil, canola oil, castor oil, jatropha oil, soybean oil, cottonseed oil, some
extraordinary - less used oils, hybrid oils. The tables include the type of nanoparticle , its size and shape,
particle concentration in terms of either volumetric or weight fractions (vol. % /wt. %),
method/apparatus, characterization technique, temperature, outlined basic conclusions as remarks .
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Table 1. Studies on coconut oil
Reference

4

Researcher

Sadiq et al.
(2020)

Nanoparticle

Nanoparticle
Shape -size

γFe2O3

Particle
concentration
(vol.% /
wt.%)

Method/Apparatus

0.1, 0.2,0.3
vol. %

KD2 Pro thermal
properties analyzer,
four-ball friction
and wear tester

5

Gnanadurai
et al.
(2022)

Ag

Spherical,
30-50 nm

1,2,3,4 vol. %

6

Vignesh et
al.
(2021)

TiO2,
ZnO and
Fe2O3

Near-cubic,
spherical,
short prizm
30 nm

10:90 vol.
proportion

7

Senniangiri
et al.
(2021)
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GrapheneNiO

0.1, 0.3 wt. %

Sita bubble pressure
tensiometer,
Brookfield
viscometer, KD2
pro thermal
properties analyzer
Dynamometer of
Kistler make,
SURFCOM 1400
G; Optiv Lite OLM
3020

Four-ball tester

566

Characterization
technique

Temperature

Remarks

30°C ,80°C

30.68 % viscosity increase over
pure base oil, viscosity
improvement 12.55 % and 30.68
% thermal conductivity
enhancement of 7.33 %

SEM

30°C ,50 °C,
70°C

Dynamic viscosity decreased
with increasing temperature,
Cutting temperature, cutting
force and tool wear reduced
about 12.6 %, 22.6 %,5.3 %.

SEM, TEM

25°C ,50 °C,
75°C

Density and kinematic viscosity
decrease with increasing
temperature

SEM

Wear scar diameter decreases
throughout increasing weight
fraction of graphene-NiO , wear
ring width increase with
increasing loads
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Table 2. Studies on sunflower oil

Reference Researcher

Nanoparticle

8

Pal et al.
(2021)

Al2O3

9

Danish et
al.
(2021)

Graphene

10

Baş et al.
(2022)

TiO2,
MoS2,
CaF2

11

Trajano et
al.
(2021)

Particle
Nanoparticle concentration
Characterization
Method/Apparatus
Temperature
Shape -size
(vol.% /
technique
wt.%)

30 nm

0.5,1.0,1.5 wt.
%

MQL drilling
system

SEM, TEM

Max drill
temp. 110°C

0.7 %

Rheometer

SEM, EDS

34 °C

Fourier transform
infrared
spectroscopy, Uvvis, X-ray
scattering, SEM

Cu

Remarks
1.5 wt. % alumina
provided significant
(44 %, 67%, 56%,
26%) reduction for
thrust force, torque,
surface roughness
and drill tip temp.)
Dynamic viscosity
increase obtained by
10.18 %;
Surface roughness,
cutting force, cutting
temp. and tool wear
reduced about 49%,
25%,31% and 20%.
Power losses and
efficiency of gearbox
improvement
obtained
Tribological
enhancements
obtained.

Table 3. Studies on palm oil
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Referenc
e

12

Researche
r

Sofiah et
al.
(2020)

Nanoparticl
e

PANI

13

Meletis
(2021)

Ti3C2

14

Virdi et al.
(2021)

CuO

FULL TEXTS BOOK

Nanoparticl
e
Shape -size

Flake-like,

Flake

Particle
concentration
(vol.% / wt.%)

Method/Apparatu
s

0.01,0.03,0.05,0.1,0.3,0.
5 vol. %

0.01,0.03,0.05,0.08,0.1
wt. %

0.5, 1 % (mass fraction)

568

TEMPOS thermal
properties analyzer

Characterizatio
n
technique

TEM, EDX,
DLS, SEM,
FTIR, TG, UVVis

Temperatur
e

Remarks

30°C -80 °C

Max. thermal
conductivity
is 0.4301 W
m-1 K at
80°C -1, min
one is
approximatel
y 0.11 at
30°C, and
enhancement
25.76 %

65°C

The highest
enhancement
of thermal
conductivity
determined
about 176 %
to base fluid
(0.1 wt.%)
Better
lubrication
performance,
less energy
consumption
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Table 4. Studies on canola oil
Referen
ce

Research
er

15

Sikdar et
al.
(2022)

16

Omrani
et al.
(2021)

FULL TEXTS BOOK

Nanoparticle

Nanopartic
le
Shape -size

Particle
concentration
(vol.% / wt.%)

Graphen
e, hBN

GNPs

0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35
,0.40 vol. %

569

Method/Appara
tus

Characterizati
on
technique

Temperatu
re

Rtec tribometer,
ball-on disk, 3D
optical
profilometer

SEM, FTIR,
Raman
spectroscopy

40°C, 100
°C

Pin on disc

SEM, EDX,
raman
spectroscopy

23 °C

Remarks
Dynamic
viscosity
increased by
increasing
concentratio
n of GNP
and hBN; the
dynamic
viscosity
values at 40
°C higher
than 100 °C;
56 %
reduction of
friction, 90
% reduction
of wear
Surface
temperature
and COF
decreased by
increasing
GNPs vol.
concentratio
ns. At 0.3
vol. %, 15 N
COF
decreased
about 84%.
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Table 5. Studies on castor oil

Reference Researcher

17

18

19

Rawat et
al.
(2022)
Ouyang et
al.
(2022)
Shen et al.
(2021)

Nanoparticle

Particle
Nanoparticle concentration
Characterization
Method/Apparatus
Temperature
Shape -size
(vol.% /
technique
wt.%)

MoS2,
graphene
oxide

lamellar

3D HPG,
MWCNT

Sheets

3D
graphene,
SiO2

Sheets

0.5, 0.7 wt %

Four ball test

Spectroscopic
analysis

Reciprocating wear
test

SEM, raman
spectroscopy,
EDS

r-GO exhibited
highest reduction
wear and friction
26 %, 48%
improvement of
friction and anti-wear
22.4% and 46.1%
reduction determined
on friction and wear

Particle
Nano- Nanoparticle concentration
Characterization
Reference Researcher
Method/Apparatus
Temperature
particle Shape -size
(vol.% /
technique
wt.%)
20

Mushtaq
et al.
(2021)

MoS2

21

Singh et al.
(2021)

Al2O3,
ZrO

FULL TEXTS BOOK

0.5,1.0,2.0,3.0
% vol. %

10, 60-80 nm
Nearly
spherical

40 °C

Tribo-tester

0.25,
0.5,0.75,1.0
wt. %

SEM, ERD, EDS

570

Remarks

303 K to 393
K

Remarks
COF reduction about
18-52 %.
Least friction observed
at 2 % vol %
best outcomes for
viscosity studies
obtained by 1.0 wt. %
Al2O3, and enhancement
of thermal properties
determined by 0.5 wt. %
ZrO.
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Table 7. Studies on soybean oil
Reference Researcher

Nanoparticle

Nanoparticle
Shape -size

Particle
concentration
(vol.% / wt.%)

Method/Apparatus

Characterization
Temperature
technique

22

Wattoo et
al.
(2021)

Al2O3graphene

23

Singh et al.
(2020)

Al2O3

20 nm

1 %, 3 % w/v

24

Kharabati
et al.
(2021)

SiO2

12 nm

0,0.05,0.1,0.25,0.5,1.0
vol.%

RSM

XRD, SEM

5 °C - 40 °C

25

Peng et al.
(2020)

Al2O3

Sphere like

0.5 % to 2.5 wt. %

Ball-on disk

SEM, EDS

25 °C - 65 °C

FULL TEXTS BOOK

0.25,0.50,0.75,1.00
vol. %

Taguchi orthogonal
array

SEM

SEM

571

Remarks
A significant
of milling
temperature
(176.341 °C to
136.345 °C)
1%
concentration
effected
cutting forces
more than 3
%; cutting
temperature &
tool wear
reduce
The highest
thermal
conductivity
value was
0.169 w/
(m.K) at 30 °C
and 12%
enhancement.
Thermal
conductivity
increases
determined by
increasing
temp. (2.0
wt.%), 14.3 %
and 17.4 %
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26

Duc et al.
(2021)

27

Gavhane
et al.
(2022)

FULL TEXTS BOOK

Al2O3,
MoS2

8:2

ANOVA analyze

X-ray, SEM,
EDS, Ultraviolet
spectroscopy

Sr, ZnO

572

viscosity
improvement.
Better
lubrication
performance
and
machinability.
The brake
thermal
efficiency
increasing
determined
about 10.37
%, specific
fuel
consumption
decreased
approximately
16.76 %.
Harmful
emissions also
decrease
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Table 8. Studies on cottonseed oil

Reference Researcher

Particle
Nanoparticle concentration
Characterization
Method/Apparatus
Temperature
Shape -size
(vol.% /
technique
wt.%)

Nanoparticle

28

Gupta et
al.
(2022)

CaCu3Ti4O12

29

Bai et al.
(2021)

Al2O3

<90nm

0.1 to 1.0 %
w/v

EP property test

SEM

70 nm

0.5 to 2.0 %

Viscometer DV2T,
Dynamometer

SEM

Remarks
Max. WSD
reduction by 0.25
%w/v
Viscosity value
increased with wt.
% of particle,
Better tribological
outputs are
determined by 0.5
wt. %

Table 9. Studies on extraordinary- less used oils
Referenc
e

30

Researche
r

Singh et
al.
(2021)

FULL TEXTS BOOK

Base oil

Epoxidize
d
Euphorbi
a
Lathyris

Nanoparticle

ZnO

Nanopartic
le
Shape -size

Spherical

Particle
concentration
(vol.% / wt.%)

0.5,0.8 vol.%

573

Method/Apparat
us

Pin on disk
tribometer

Characterizati
on
technique

SEM, FTIR

Temperatu
re

Remarks

40°C -100
°C

ZnO (0.5%)
exhibited
8.23 %
reduction of
COF, 5.13
% of wear of
pin.
Enhancemen
t of viscosity
index was
3.17 %.
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31

Ganesha
et al.
(2021)

Neem oil

ZnO

0.25 wt. %

Modular compact
rheometer

32

Singh et
al.
(2021)

Brucea
Javanica

ZtO2

0.2,0.5,0.9 wt. %

Pin on disk

33

Kotia et
al.
(2021)

Joannesia
Princeps

MWCN
T, CeO2

1 gm in 100 ml

LMDV 200
viscometer

34

Anand et
al.
(2020)

Rice bran

TiO2,
Graphen
e

0.5 %, 1.0 wt. %

Rheometer

35

Ni et al.
(2021)

Sesame

Fe3O4,
Al2O3 ,
Carbon

FULL TEXTS BOOK

Spherical,
10-25 nm
diameter,
11-15 nm
thickness

20,40,80,160,320
mg (30 g
Nanofluid)

574

SEM, XRD

110 °C

SEM,
microscopy

20°C -60 °C

SEM

A significant
viscosity
variation
0.5 wt. %
provided a
noticeable
outcome on
reduction of
friction.
14 %, 12 %
improvemen
ts
determined
in viscosity
at lower
shear rates.
Viscosity
decreases
obtained by
increasing
temperature,
Flank wear
38 %
reduce,
surface
roughness
11 % reduce
Less COF
and higher
viscosity
value
obtained by
160 mg
carbon
nano-fluid.
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36

Singh et
al.
(2021)

Nicotiana
tabacum

TiO2

37

Singh et
al.
(2021)

Moringa
oleifera

CeO2

38

Sigh et al.
(2020)

Euphorbi
a lathyris

TiO2

25 to 30 nm

Spherical
30-50 nm

0.3%, 0.6%,1.2%
wt.%

Pin-on disk

SEM, TEM,
XRD

75 °C

0.6 %

DUCOM tribotester

SEM

100 °C

0,0.15,0.3,0.45,0.9
% vol.%

Pin on disc

SEM

40 °C

COF
reduction
and less
surface wear
(0.6% of
nanoparticle).
WR and
COF
decrease,
Flash point
increase and
kinematic
viscosity
about 1.0 %
Min. COF
determined
by 0.3 %
concentratio
n, better
lubricity
characteristi
c.

Table 10. Studies on hybrid oils
Referen
ce

39

Researcher

Base oil

Bıswas

Sunflow
er, corn,
peanut

FULL TEXTS BOOK

Nano-particle

Nanoparti
cle
Shape size

Particle
concentration
(vol.% / wt.%)

Method/Appar
atus

Block on ring
tribometer

Al2Si2O2(OH)2n
H2O

575

Characteriza
tion
technique

XRD, SEM,
TGA

Temperat
ure

Remarks
Great
options to
petroleum
based
lubricants.
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40

Bhaumik et
al.
(2020)

Cashew
nut shell
liquid,
neat
castor
oil

r-GO

41

Ahmed et
al.
(2021)

Seed,
castor
oil

HNT

42

Kumar et
al.
(2021)

Rice
bran,
sunflowe
r

CuO

FULL TEXTS BOOK

Platelets

0.1,0.5, 1.0,2.0
% wt. %

Four-ball test

0.25,0.5,0.75,1.0
wt. %

<80 nm

0.01,0.02,0.03,0.
04% vol.%

576

SEM, EDS,
profilometer

40°C, 100
°C

SEM

Four-ball test

FESEM,
XRD, UV-Vis

75°C

61.7 %
performanc
e
improveme
nt was
obtained by
0.5 % rGO, and
the
viscosity
increased
with
increasing
concentrati
on of nanoparticles
COF
reduced
12.6
%,16.4 %,
16.7 %,
28.2% ;
WSD
reduced
7.72 %,
8.08%,
15.22%,21.
32 %.
Lowest
mean wear
scar and
least COF
were
obtained
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43

Rajaganapa
thy et al.
(2022)

Rice
bran,
karanja

TiO2

44

Deepak et
al.
(2021)

SAE 20
W40,
coconut

TiO2

30-50nm

0.1,0.2 wt.%

45

Rawat et al.
(2021)

Coconut
oil-

MoS2, GO, SiO2

Spherical,
lamellar

30:70, 50:50
0.05 wt. %

FULL TEXTS BOOK

Pin on disc

577

40°C,
100°C

Tribo-test

XRD, TEM

27 ± 8 °C
(EP)
75 ± 2 °C

(0.04
vol.%),
Thermal
conductivit
y enhanced
significantl
y,
kinematic
viscosity
decreased.
Max.
kinematic
viscosity
improveme
nt
approximat
ely 10.51
% at 100
°C,
viscosity
about
18.47 (0.1
%).
Max.
reduction
of pour
point for
VCO
obtained at
same
concentrati
on.
20%, 19%
energy
consumptio

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

(AW)

derived
grease

46

Karthikeya
n et al.
(2020)

Castor,
olive oil

MoS2

0,0.2,0.5,07 %

47

Pandey et
al.
(2022)

SPKs,
jatropha
oil

CeO2

0.5, 1 % wt. %

FULL TEXTS BOOK
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Pin on disc

SEM

50°C,
75°C,
100°C

n reduce
obtained by
MoS2/SiO2
, GO/SiO2 .
Min.
thermal
conductivit
y values
obtained
for raw
olive oil,
raw castor
oil and
olive oil
with 0.7 %
were 18%,
29% and
56%.
Jet-A + 1.0
wt. % Np
without
Jatropha
provided
38.57 %
reduction
in NOx
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RESULTS and DISCUSSION
The presence of great number of experimental studies in the restricted time period indicates the
importance of the topic. Soybean, coconut, sunflower, palm and castor oils are mostly used vegetable
oils. Metallic (Cu,Ag), metal oxides (Al2O3, TiO2, ZrO2) and carbon based (graphene) nanoparticles
are mostly used. The temperature range is approximately between 0-119.75 °C. In general, tribological
parameters are analysed in reference to coefficient of friction, COF ,wear scar diameter,WSD, cutting
force , surface roughness, thrust force, torque,etc. Significant decreases of COF and WSD are identified.
The enhancement of thermophysical properties such as thermal conductivity, viscosity and viscosity
index in relation with some other conceptual parameters are mainly discussed.

CONCLUSION
The range of nanoparticle size is between 10-90 nm. The volumetric fraction range is between 0.01-4
% and the weight fraction is between 0.01-2.5 %. The temperature range is between 0-119.75 °C. A
common treatment of the experimental research with a variety of vegetable oils, different type size and
fraction of nanoparticles serve a difficulty. Furthermore providing a link between tribologicalrheological properties and thermophysical properties of nanolubricants which can be called as overall
lubrication characteristics at different operational temperatures is an unknown issue. A theoretical
calculation procedure is aimed by the ongoing research of the authors partly in terms of MSc. Thesis
of the first author under the supervision of the corresponding author.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı ve kapsamını taklit etme sonucu yapılan resimler ve bu resimlerde oluşturulan
işaret, imge, sembol ve figürlerin geçmiş ve günümüz Aborijin’lerinin sanatlarında anaolijik ilişkilerin
tespitini yapmaktır. Araştırmanın önemi ise eski Aborjin resimlerinin üslupsal özelliklerinin günümüz
Aborjin sanatçıları tarafından nasıl geliştirdikleri ve taklit ettiklerini göz önüne sermek olarak ifade
edebiliriz.
Aborjin halkı dış dünyaya kapalı ve 50000- 60000 yıl önce Avusturaya’ya ilk yerleşen kabile olmuştur.
18. Yüzyılda sömürgecilerin işgali sonucu dış dünya tarafından keşfedilmişlerdir. Kanguru kemiğinden
yapılmış bir süsün bulunması (46000 yıllık) ve bunun burana süs amaçlı takılmış olması Aborjin’lerin
Homosapiyens’ten daha gelişmiş bir topluluk olduğu düşüncesine götürmektedir. Aborjin’lerin yazıyı
kullanmaması başka iletişim araçlarını oluşturmalarına neden olmuştur. Bunlar nesiller arası aktarımı
oluşturan şarkılar, danslar, hikayeler ve resim gibi ifade biçimleri olmuştur. Aborjin’lerin iletişim biçimi
sanatı birebir yaşama hayat formu haline dönüştürme imkânı haline getirmiştir. Aborjin’lerin
resimlerinde kullandıkları çok sayıda sembol ve ikon vardır. Yağmur, bal arısı, kadın, erkek gibi birçok
kavramı sembollerle ifade etmişlerdir. Sembol ve ikonlarla resimlerde ifade biçimi oluşturmaları
Aborjin’lerin yazı yerine resimle görsel konuşma dilini oluşturup kültürlerine bir zenginlik kattıklarını
göstermektedir. Aborjin’ler bitki yaprakları yada topraklarla elde ettikleri doğal boyalarla hayvan
postları, kayalar ve deniz kabukları üzerine resim yapmışlardır (Deniz, 2021: 19-20). Kullandıkları
bütün malzemeler ve zeminler doğal idi. Resimlerinde çizgisel ve noktasal formlar baskındı. Çizgiler
ister helezonik ister düz olsun kendi içerisinde bir düzen ve ritme sahipti. Nokta formları da kendi
içesinde hem yoğunluk hem de dağılım içerisinde bir düzene sahipti. Aborjin’ler resimlerinde birçok
renk kullanırlardı. Renkler canlı belirgin ve dikkat çekici bir etkiye sahipti. Araştırma nitel araştırma
yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada verilere ulaşmak amacıyla literatür taramasına gidilmiştir.
Araştırmanın örneklemini Aborjin resim sanatı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda; Aborjin
sanatçılarının doğal olanı resimlerinde malzeme olarak kullandıkları, iletişim dili olarak kullandıkları
en önemli gereçlerden bir tanesinin de resim olduğu, resimlerinde sembol ve ikonlar kullandıkları elde
edilen veriler sonucunda anlaşılmaktadır. Resim sanatı Aborjin’lerin yaşam biçimi haline dönüşmüştür.
Yaptıkları resimlerde özellikle çizgisel ve noktasal kendilerine has ritimsel ve planlı formlar yer
almaktadır. Günümüz Aborjin sanatçılarının ise atalarının yaptıkları resim formlarını taklit ederek yada
kendilerince yorumlayarak tekrar hayata getirdikleri anlaşılmaktadır. Eski ve yeni Aborjin sanatçılarının
en önemli farklarını şöyle sıralayabiliriz. Eski Aborjin sanatçıları kullandıkları malzemeleri doğal
kullanırlardı yeni Aborjin sanatçıları yapay malzeme kullanmaktadırlar. Eski Aborjin sanatçıları iletişim
aracı olarak resmi kullanıp hem biçim hem de anlatmak istedikleri konuyu ifadesel olarak kullanırken
yeni Aborjin sanatçıları sadece eser ortaya koymak amacı gütmektedirler. Yeni Aborjin sanatçıları
yaptıkları çalışmalarda eski form ve renkleri hemen hemen taklit etmektedirler. Ayrıca gelen turistlere
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satmak amacıyla da çeşitli boyutlarda tuval ve benzeri malzemelerle yeniden biçimlendirmektedirler.
Yani hem resimlerde kullanılan zemin malzemeleri değişmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aborjin’ler, Sembol, İkon, Resim, Mağara Resmi

ABSTRACT
The purpose of this research and its scope is to determine the mainoligical relationships between the
paintings made as a result of imitation and the signs, images, symbols and figures created in these
paintings in the arts of past and present Aborigines. The importance of the research can be expressed as
considering how the stylistic features of ancient Aboriginal paintings were developed and imitated by
modern-day Aboriginal artists.
The Aboriginal people are closed to the outside world and were the first tribe to settle in Australia
50,000-60,000 years ago. 18. They were discovered by the outside world as a result of the invasion of
the colonists in the XIII century. The presence of an ornament made of kangaroo bone (46000 years old)
and the fact that it was installed here for ornamental purposes leads to the idea that the Aborigines were
a more developed community than the Homosapians. The fact that the Aborigines did not use writing
caused them to create other means of communication. These have been forms of expression such as
songs, dances, stories, and painting that have formed the transmission Dec generations. The way of
communication of Aborigines has made it possible to transform art into a life-form of one-on-one living.
There are a lot of symbols and icons that aborigines use in their paintings. They expressed many concepts
such as rain, honey bee, woman, man with symbols. The fact that they create a form of expression in
pictures with symbols and icons shows that Aborigines create a visual colloquial language with images
instead of writing and add richness to their culture. Aborigines painted on animal hides, rocks and
seashells with natural dyes obtained from plant leaves or soils (Deniz, 2021: 19-20). All the materials
and floors they used were natural. In his paintings, linear and point forms predominated. The lines,
whether helical or straight, had a pattern and rhythm in themselves. Point forms also had a pattern in
both density and distribution within themselves. Aborigines used many colors in their paintings. The
colors had a vividly pronounced and noticeable effect. The research was conducted by qualitative
research method. In order to access the data in the study, a literature review was conducted. The sample
of the study is composed of Aboriginal painting art. As a result of the research; It is understood as a
result of the data obtained that Aboriginal artists use the natural as a material in their paintings, one of
the most important materials they use as a language of communication is painting, they use symbols and
icons in their paintings. The art of painting has become a way of life of Aborigines. Their paintings
contain their own rhythmic and planned forms, especially linear and pointwise. It is understood that
today's Aboriginal artists have brought it back to life by imitating the painting forms made by their
ancestors or interpreting them by themselves. The most important differences between old and new
Aboriginal artists can be listed as follows. Old Aboriginal artists used natural materials that they used
new Aboriginal artists use artificial materials. While the old Aboriginal artists use painting as a means
of communication and use both the form and the subject they want to tell expressively, the new
Aboriginal artists only aim to present works. New Aboriginal artists almost imitate the old forms and
colors in their works. They also reformat it with various sizes of canvas and similar materials in order
to sell it to incoming tourists. In other words, the floor materials used in both paintings have changed.
Keywords: Aborigines, Symbol, Icon, Painting, Cave Painting

1.

GİRİŞ

1.1.

Mağara Resimlerine Genel Bir Bakış

Mağara resimleri sanatın ilk örneklerini teşkil eder. İnsanın doğayla mücadelesi, onun karşısında ya da
onun gibi görünmesi çabaları mağara resimlerinin oluşmasını sağlamıştır. İnsan doğayı taklit ederek
hayatta kalma mücadelesi vermiştir. Taklit kimi zaman jest ve mimiklerle, kimi zaman dans gibi
hareketler kimi zaman da resimlerle sağlanmıştır.
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Sanatın ilk örneklerini tarih öncesi dönemden kalma petroglifler ve mağara resimleri oluşturmaktadır.
Pschel’e göre resim ve yontu insanın en eski dışavurum aracıdır. Paleolitik Çağ (Yontma Taş Çağı M.Ö.
600 000 - 10 000) insanı araçlarını kazıma çizgi ile donatırken, istiridye, taş, böcek kabuğu ya da
dişlerden kolyeler yaparken bütün bunlarla süslemeyi ikinci derecede düşünmüştür. Bunların hepsinin
öncelikle sihirli bir anlamı vardır. Çünkü bir kabilenin yaşamını sürdürebilmesi için avlarının bereketli
ve kadınlarının doğurgan olması gerekir (Pischel, 1983: 10-12). Primitif toplulukların nesillerinin
devamı bir bakıma sanatın gücüne bağlanır. Yaşamın devamlılığının bu denli sanata bağlı olması ilk
insanların pragmatik bir açıdan bakmasından kaynaklanır. Sanatın, bir duvar resminin güzel
görünmesinden öte büyüsel bir işlevi vardır.
Avcı toplayıcı olarak yaşayan ilk insanlar avlarını yapabilmek için öncelikle avı yapılacak hayvanın
resmini yapmışlardır. Bu bir inanışın ritüeli (ayin) şeklinde gerçekleşir. Önce hayvanın resmi duvara ya
da kaya üzerine yapılır. Böylelikle avcı hayvanın ruhunu ele geçirdiğine inanır ve daha sonra av
gerçekleşir.
Mezolitik Çağ’da (Orta Taş Çağı (M.Ö. 10 000-4000) insanoğlu avcı toplayıcı yaşama biçimine devam
etse de yavaş yavaş bundan kurtulmaya başlamaktadır. Bu çağın resimlerinde toplu av sahneleri, savaşan
insan toplulukları görülmeye başlar. Resim sadece mağara duvarlarında kalmamakta, dışarıda kayalar
üzerine de çizilmekte ve boyanmaktadır (Pishel; 1983: 12)
Mağara resimlerinin Buzul Çağı’nda yapıldığı belirten Turani’ye (1992: 28) göre Les Comborallas,
Ariege de Trois Fereres, Santander civarındaki Covalanes, El Castille, Altamira ve Fransa’daki Lascaux
ve Niaux mağaralarında bulunan resimler ilkel insanın etrafını çevreleyen dünyayı, onların
düşüncelerini, rüyalarını anlatmaktadır.
Örneğin, Chauvet Mağarası’ndaki (M.Ö. 30 000) resimler o dönemin insanlarının dünyasında yer edinen
saldırıya geçmiş gergedanlar, yeleleri oldukça gür atlar, bizonlar ve bir sığır sürüsünün resmedildiği
panelden oluşmaktadır. Altamira Mağarası’ında (M. Ö. 22 000) çeşitli hayvan figürleri olmakla birlikte
daha çok bizon resimleri bulunmaktadır. Lascauks Mağarası’nda (M.Ö. 15 000) ise bizon, at, mamut,
dağ keçisi, geyik, yaban öküzü gibi hayvan tasvirleri yer almaktadır. Mağarada av hayvanları yanı sıra
vahşi hayvanlar olan aslan ve ayı gibi hayvan figürlerine de rastlanmaktadır. Bu resimler o zamanın
kamanları tarafından bir çeşit tören havası içerisinde yapılmıştır. Dönemin ressamı olarak kabilede
büyük bir saygınlığa sahip olan bu kamanlar resimlerini taşlarla yapılmış aletlerle, hayvan kemikleriyle
çizmişler ve renkli toprak, renkli taş ya da renkli bitkileri toz haline getirerek boyamışlardır. Boyama
işlemi ise fırça benzeri araçlarla ya da içi boşaltılmış kamışlar vb. otlarla ya da ince kemikler içine boya
çekip ağızlarıyla püskürterek yapmışlardır.

Resim 1: Altamira Mağarasından bir duvar resmi (https://www.worldhistory.org).

FULL TEXTS BOOK

585

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Buzul Çağı insanları tarafından yapılan İspanya ve Fransa’da bulunan duvarda ya da kayalar üzerine
yapılan, canlı gibi duran bizon, mamut, ren geyiği gibi resimleri orada yaşayan insanların yaptığı
söylenir (Gombrich; 1997: 40).
Mağara duvarlarına yapılan resimlerin amacı, yapılacak olan bir sonraki avın daha bol ve bereketli
geçeceğine olan inançtır. Bir çeşit av büyüsüdür. Hayvan resimlerinin çizilmesiyle ruhlarının bu
resimlere hapsedildiği ve avın daha kolay geçeceği inancı vardır. Bunların bir çeşit av büyüsü olmasının
kanıtı
çizilen
figürlerin
mağaranın
ulaşılması
zor
yerlerinde
olmasıdır
(https://www.archaeologs.com/w/altamira/tr).

Resim 2: Lascaux Mağarasından duvar resimleri
Resim yapmanın insana güç verdiğine dair evrensel bir inanışın en eski örnekleri olan bu resimlerdir.
İlkel avcılar taş baltaları ve zıpkınlarını kullanarak avlayabildikleri hayvanların resimlerini yaparlarsa
gerçek hayvanların da kendi güçlerine boyun eğeceğine inanıyorlardı. (Gombrich; 1997: 42). Bu
dönemin sanatı için önemli olan güzelliği değil, işlevidir. Yani yarattığı etki önemlidir. Resmin büyü
etkisi sağlaması gerekir.
Çağdaş sanat uygulamaları kapsamında görülen Beden Sanatı ile aborjin ritüelleri arasında ilişkiler
kuran Yılmaz’a göre:
“Aborijin kültüründe, her birey tüm yaşamı boyunca kabilesine ait simgeleri belli günlerde bedenine
çizer, boyar. Yerine göre derin bir saygı yanında yardımlaşma ifadesi olarak bireyler birbirlerinin
bedenlerini de boyarlar. Özel gün ve törenler için topluca gerçekleştirilen boyama işlemleri büyük bir
dikkat gerektirir. Boyamanın bir zat kendisi bir törendir zaten. Gelişigüzel desenler kabul görmez.
Doğum, ergenlik, evlilik, savaş, barış, bolluk, yeryüzünün uyanması ya da cenaze kaldırmaya yönelik
her ayinin ayrı bir boyama tarzı, dolayısıyla da her motifin farklı bir anlamı vardır. Bu boyalı bedenler
müzik, totem (heykel) ve tılsımlı nesneler eşliğinde dans ederler” (2006: 276).
Gombrich’e göre “Dinsel şenliklerinde hayvan kılığına girerek, hayvanlar gibi hareket ederek kutsal
danslar yapan bazı kabilelerde vardır. Onlar da bir bakıma böyle yapmakla av hayvanına karşı güç
sağlayacaklarına inanır” (Gombrich; 1997: 42). Yine Gombrich’e göre “Günümüzde hala yalnızca taş
araç kullanan ve büyüsel amaçlarla kayalıklara hayvan resmi çizen kimi ilkel topluluklar vardır”
(Gombrich; 1997: 42).
Günümüz Aborijinler’i, M. Ö. 50 000 yıl önce yaşamış Aborijin kültürlerinin sanatıyla yakından
ilişkilidir. İletişim kurmada kendilerine özgü biçimsel dil, sembolik anlatım kullanmayı tercih
etmişlerdir. Bu ifade biçimleri onların benzer eylemlerini bugün sanat olarak değerlendirmemizi
sağlamaktadır. Günümüz Aborijinler’inin geleneksel kullanılan resim, imge ya da sembol üretme
tekniklerini çağdaş stratejiler çerçevesinde güncelledikleri görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında kaya
altı resimlerinden farklı yüzey uygulamalarına ve çeşitli teknikleri görsel bir dil oluşturmada
kullandıkları verileri araştırma açısından önem arz etmektedir. Dolayısıyla, araştırmanın amacı
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doğrultusunda tarih öncesi dönemde, sonraki dönemlerde ve günümüzde aborijin sanatçıların eserlerinin
genel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
1.2.
Kaya Altı Resimleriyle Geçmiş ve Günümüz Aborijin Sanatçılarının Eserlerinie Genel
Bir Bakış
“Aborjinler yaklaşık 50.000-60.000 yıl önce Avustralya’nın ilk yerleşimcileri olmuş, 18. yüzyılda kâşif
ve sömürgecilerin gelişine kadar da dış dünyadan tamamen bağımsız olarak yaşamışlardır” (Deniz, 2021
:19). Aborjin yerlileri tahmini olarak homosapiens döneminden günümüze kadar gelen bir topluluktur.
“Aborjin kültürü antik kültürün en erken dönemini yansıtması bakımından hem sanatsal hem de
antropolojik öneme sahiptir” (Cebeci, 2018: 21). Aborjin sanatında Buz çağı dönemlerine ait sanatsal
formları yani ikonografik ve stilistik tarzları görülmektedir. Aborjin yerlilerine ait bulunan bir kanguru
kemiğine yapılmış bir süslemenin mevcudiyeti bazı soruları yanında getirmektedir. Hatta bu süsün
buruna takılan bir süs olduğu dahi düşünülmektedir. Aborjin yerlilerinin kültürel açıdan estetik
kaygılarının olması medeniyet olarak bulundukları konum ile ilgili heyecan yaratmaktadır.
Homosapien’lerden geldiğifakat farklı coğrafi koşullarda yer aldığı düşünülen Aborjin yerlilerinin
neden farklı bir kültürel form oluşturdukları merak konusu olmuştur. Aborjinlerin yazıyı kullanmamış,
nesiller arası bilgi aktarımını ise sanat ve edebiyata yüklemişlerdir. Aborjinler hikayeler, danslar,
şarkılar ve resimlerle atalarını tanıyıp kültürlerini devam ettirmişlerdir. Devletleşemediklerinden yazıya
geçemeyen ve kültürlerinin zenginliklerini resim ile taşıyan Aborjinler kendi sanatsal kimliklerinin ve
zenginliklerinin yaşamasını ve gelişmesini sağlamışlardır. Resimlerde çizgi, nokta, motif gibi imgeleri
kullanırken çeşitli sembollerle bunları desteklemişlerdir. Kısaca resimlerde sembollerden oluşan gizli
bir yazım yolu bulmuşlardır (Deniz, 2021: 19; Cebeci, 2018: 22 ).
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Resim 3: Aborjin sembolleri (Deniz, 2021: 19).

FULL TEXTS BOOK

588

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Resim 4: Michelle Possum Nungurnayi, Kadınların Töreni (Deniz, 2021: 19).
Kadınların Töreni adlı bu eserde ‘C’ şeklindeki sembol resimlerde kullandıkları sembollere bir örnektir.
Aborjinler yaptıkları resimlerde kullandıkları sembolerle efsanleri, tarihi olayları, inançları, hayatta
kalma yollarını anlatan ve öğreten bir yol izlemişlerdir. Aborjin resimleri hem bir dil hem de rehber
olmuştur. Aborjin sanatçıları aynı zamanda yaptıkları eserlerle ölülerle iletişim kurma amacı da
gütmüşlerdir (Deniz, 2021: 19).
Aborjin yerlileri boya malzemelerini elde edebilmek için bitki ve çeşitli toprakları öğütme yoluna
gitmişlerdir. Meydana getirdikleri bu boyalarla kayalar, hayvan postları ve deniz kabuklarına resim
yapmışlardır (Deniz, 2021: 19). Ayrıca “Aborjinler suyla çeşitli kaya pigmentlerini karıştırarak elde
ettikleri boyalarla, kayalıklara, ağaç kabuklarına ilkel fırçalar, çubuklar ve parmaklarını kullanarak veya
ağızlarına aldıkları boyayı püskürterek boyama yapmışlardır” (Cebeci, 2018: 22).
Yapı Kredi yayınlarının hazırlamış olduğu Tarih Boyunca Sanat adlı kitapta Çağdaş Aborjn Sanatı adlı
başlıkta şu şekilde anlatılmaktadır; Aborjin yerli sanatının on binlerce yıl önce Avusturalya ve Torres
Boğazı’nda yaşayan yerliler tarafından Kaya altlarına yapıldığı bilinmektedir. O bölgelerde mağara
alanlarına rastlanmadığından yerli halk kayaların altlarına resimler yapmışlardır. Çağdaş Aborjin sanatı
ise 1970’lerin başlarında hem batı çölündeki sanatçılar hem de yerli olmayan Avusturalyalı sanatçılar
tarafından bu sanat anlayışını tanıtan, bu kültürü aktaran bir anlayışla fakat batı sanat tarzıyla ifade eden
bir biçim kazanmıştır. Yine de Aborjin sanatı çağdaş tekniksel formatı yakalasa da kendi kültürel
mesajlarını vermeye devam etmiştir (2015: 24).
“Aborjin sanatı, 1980’lerin sonuna doğru çağdaş sanatın bir parçası olarak kabul görmüştür. Bu sanatın
büyük değişimi, Papunya bölgesinde başlamış, tuval ve ahşap panel üzerine akrilik ve yağlıboya
kullanımıyla gelişmiştir. Sanatçılar, öncelikle tören alanlarını ve vücutlarını süslemekte kullandıkları
tasarımları tuvale aktarmaya çalışarak kendilerine ilişkin sınırlı düzeyde bilgiyi dış dünyayla
paylaşmaktadırlar. Giderek soyutlaşan resimlerin en belirgin özelliği, noktalar ve damlaların
kullanımıdır. Bu yeni tarz nokta resimler, kıvrımlı ve dalgalı çizgiler, içi içe geçen motifler içermektedir.
Son derece dekoratif bir şekilde biçimlendirilerek mitolojik bir olay ya da kişiyle ilişkilendirilen bir
bölge tasvir edilmektedir. Çağdaş Aborijin sanatı, sanatçının hangi bölgede olduğu ve hangi dili
konuştuğuna göre karakter, renk ve stilde farklılık göstermektedir” (Cebeci, 2018: 22).
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Resim 5: Emily Kame Kngwarreye, Yem Awelye, 1995, 150 x 491cm, National Galery of Avustralia,
Camberra.
Son derece çizgisel bir yoğunluğa sahip eser, kavisli çizgisel formların kümesel yığılımı ile görsel bir
dinamizme sahiptir. Ayrıca canlı renklerin eseri ön plana çıkarması da dikkate değer bir durumdur.
Mağara resimlerin biçimsel ve doğayı tasvir eden realist formlarının yerine çizgisel soyut bir görünümün
hâkim olduğu bu eser kendine has karakteristik özelliğini göz önüne sermektedir.

Resim 6: Dickie Minyintiri, Wanampi, Linen baskı üzeri akrilik, 122 x 152 cm, 2009 (Cebeci,
2018: 23).
Görülen eserde çizgisel formlar ve soyut bir görünüm hâkimdir. Diğer çağdaş Aborjin sanatçılarının
yaptıkları eserlerle karşılaştırıldığında benzer bir uygulama fakat kendine özgün bir kimlik olduğu
görülür buda farklı bölge ve dil kullanan sanatçıların farklı eserler ortaya koyduğu sonucunu
doğrulatmaktadır.
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Resim 7: Tim Leura Tjapaltjarri, Napperby Ülkesinden Geçerken Ruhları Rüyada Görmek, 1980
Tuval üzerine sentetik polimer boya, 207 x 671 cm, National Galery of Victoria, Melbourne
Bu eserde pastelimsi renklendirme kullanan sanatçı ata topraklarını tasvir ederken Avusturalya
yerlilerinin sanatsal biçimini kullanmıştır. Eserde kendi içerisinde organize edilmiş çeşitli motiflerin
olduğu ve bu motiflerin birbirleriyle uyumlu şekilde organize edildiği görülmektedir. Eserde sanatçının
soyut mağara figür formlarını da kullandığı görülmektedir. Resimde sıcak renkler soğuk etkiye yakın
pastelimsi bir tonlama ile yapılarak monokroma yakın bir etkiye büründürülmüştür.
Coğrafi koşullar açısından mağara ortamını barındırmayan bu alanlarda yerel halk kaya altlarına
resimler yapmışlardır. Yapı kredi yayınlarının Çağdaş Aborjin Sanatı adlı başlığında şöyle
anlatılmaktadır; Aborjin sanatçılar ruh alemlerini ve dinsel ögelerini eserlerinde saklamak için önemli
derecede çaba harcarlar ve bunu örtmek içinde çizgisel, noktasal ve motifsel formlara başvururlar.
Onların inançları kutsal ve özeldir. Bundan ötürü gizli kalmalıdır. Ayrıca günümüz çağdaş Aborjin
sanatçıları eserlerinde Avusturya’nın onlar üzerinde uyguladıkları ırkçı baskıları da konu edinmişlerdir
(2015: 24).

2.

ARAŞTIRMANIN AMACI, ÖNEMİ VE YÖNTEMİ

2.1.

Araştırmanın Amacı:

Bu araştırmanın amacı; Aborjin halkının Kaya resimleri ya da Kaya altı resimlerinin özelliklerini
çözümleme ve günümüz Aborjin sanatçılarıyla eski yerli Aborjin sanatçıların resimleri arasındaki
ilişkiyi tespit etmektir.
2.2.

Araştırmanın Önemi:

Araştırmanın önemi ise, eski Aborjin resimlerinin üslupsal özelliklerinin günümüz Aborjin sanatçıları
tarafından nasıl geliştirildiği ve taklit edildiğini göz önüne sermektir.
2.3.

Araştırmanın Yöntemi:

Araştırma nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada verilere ulaşmak amacıyla tezlere,
makalelere, kitaplara bakılıp literatür taramasına gidilmiştir. Araştırmanın evrenini yerli Aborjin sanatı
ve çağdaş Aborjin sanatı (kaya altı sanatı) kapsamaktadır. Araştırmada 7 resim örneklemi kullanılmış,
bu resimler yer yer kısaca betimsel resim analiz metoduyla irdelenmiştir.

3.

SONUÇLAR

Aborjinler sözlü kültür içerisinde kültürel değerlerini yansıtmış, somutlamışlardır. Bu kültürün kökeni
yazıya dayanmadığı için kültürel değerlerin şarkı, hikaye, dans ve resim aracılığıyla aktarıldığı
anlaşılmıştır. Bu araştırmada fonetik, ritmik sanatlar kapsamı dışında daha çok görsel olarak ortaya
konan plastik eserleri konu alması yönüyle resimlerde kullanılan biçimsel ögelerin bağlamlarına ağırlık
verildi. Bu kapsamda yapılan incelemelerde anlaşıldı ki, resimlerle aktarımlarda çeşitli sembol ve
ikonlar kullanılmıştır. Yazılı kültürle tanışmamış Aborjinler’in yazısı resimlerinde sembol ve ikonlarda
gizlidir diyebiliriz.
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Aborjinler yaptıkları resimlerde kullandıkları sembollerle efsaneleri, tarihi olayları, inançları, hayatta
kalma yollarını anlatan ve öğreten bir yol izlemişlerdir. Aborjin resimleri hem bir dil hem de rehber
olmuştur. Bu bakımdan Aborijin geleneğinde semboller kendine özgü ritüellerin metafizik anlamlarını
aktarmada oldukça önemlidir.
Çağdaş Aborjin sanatçıları teknik açıdan akrilik, yağlıboya, vb. batıdan almışta olsalar kendi kültürel
mesajları biçimsel açıdan aktarmaya devam etmişlerdir. Biçimsel açıdan aktarma denilmesinin sebebi o
kültürel değerleri formsal olarak taklit edip turistik satış amacı ve sanatsal tekrardan sunumunu
vermelerindendir. Yani çağdaş Aborjin sanatçıları geçmiş yerli Aborjin sanatçılarını taklit etmişlerdir.
Bir bakıma batı sanatı ile yerli Aborjin sanatının kaynaşmasıyla yeni bir sanat formu oluşmuşta
denilebilir.
Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi de mağara resimlerinde daha çok doğa ya da bir olayın
kurgulanması temel konu ve somut figür, nesne imgelerine sahipken, yerli Aborjin sanatında ise daha
çok çizgisel, geometriksel, motifsel ve renk baskınlığının hakim olduğu soyut formlara sahip olduğu
anlaşılmıştır.
Mağara resimleri doğrudan mağaraların içine yapılırken yerli Aborjin resimleri mağara yerine kaya
altlarına yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunun temel sebebi de Avustralya’da yerli Aborjinler’in yaşadıkları
coğrafi alanlarda mağara değil de kayaların olmasıdır. Buradan anlaşılmaktadır ki, Aborijinler’in yaşam
alanlarının ve en önemlisi yaşadıkları bölgenin coğrafi yapısı sanatlarının nasıl bir alana uygulanması
gerektiğini belirleyen temel faktör olmuştur. Ayrıca, çağdaş Aborjin sanatçılarının yaptıkları
çalışmalarda mağara ve kaya altı resimlerinde görülen figür formlarını da çalışmalarında yorumlayarak
kullandıkları görülmektedir.
Aborjinler’in sanatları için inançları kutsal ve özeldir. Eserlerinde inançlarına yönelik ifadeleri
soyutlaştırarak nokta, çizgi ve motif gibi imgelerle gizlemektedirler.
Çağdaş Aborjin sanatçıları eserlerinde Avusturalyalı sanatçılara uyguladıkları ırkçı konuları da yer yer
tema etmişlerdir. Bunun yanı sıra çağdaş Aborjin sanatı bulunduğu bölgeye göre ve konuşulan dile göre
farklı stil ve renk formlarına sahip olmaktadır.
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ÖZET
İbrahim Balaban’ın eserlerinde ifadesel ve tekniksel açıdan düşsel bir algı oluşmaktadır. İzleyici de
oluşan bu düşsel algının hem biçimsel-tekniksel hem de sanatçının bilişsel-duygusal alt yapısının ortaya
çıkarılması araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Sanatçı eserlerinde toplumsal mesajlarda vermiştir.
Mesaj yolunun da çözümlenmesi de amaçlanmaktadır. Sanatçının yapmış olduğu resimlerinde düşsel
ifadelerin nasıl ortaya çıktığı ve üslupsal ifadesinin çözümlenmesi araştırma açısında önem taşımaktadır.
İbrahim Balaban Çağdaş resim sanatında iz bırakmış önemli sanatçılardan biri olup 1921 yılında
Bursa’da Seçköy’de doğmuştur. Balaban’ın yaşam şekli onun sanat alt yapısını oluşturmuştur.
Çocukken babasının saban sürmesi annesinin nakışlı örgüler yapması onun zihinsel ve biçimsel resim
alt yapısını oluşturmaktadır. Sanatçının babasının muhtar olması ve evlerinde bolca kitap olması,
okunması da sanatçının bilişssel açıdan bilgi donanımını arttırmıştır. Balaban’ın sanatını köy yaşamı ve
Anadolu etkilemiş ve toplumsal yaşam ve problemler sanatının temel temaları olmuştur. Ceza evine
düştükten sonra Nazım Hikmet’inde etkisiyle yağlıboyaya başlayarak resim gelişimini arttırmıştır. Nitel
araştırma yöntemi ile yapılan araştırmada 8 adet sanatçının resim örneklemi kullanılmıştır. Örneklemler
kullanılırken sanatçının düşsel ifadeyi anlatacak eser örnekleri seçilmiştir. Örnekleme alınan resimler
betimsel resim analiz yöntemi ile irdelenmiş, irdelenirken de sadece gereken araştırma konusunu içeren
doneneler aranmıştır. Araştırmanın evrenini ise sanatçı İbrahim Balaban’ın eserleri oluşturmaktadır.
Araştırmanın sonucuna göre; Sanatçının eserlerinde ritmin temel argümanlardan biri olduğu
anlaşılmıştır. Ritimi oluştururken motifsel bir düzen uygulandığı göze çarpmıştır. Ritimsel düzeni
oluşturmak için de perspektif ve oran bozumlarına sanatçının yöneldiği anlaşılmıştır. Eserlerinde
uyguladığı bu teknikle sanatçı reel ifade yerine düşsel bir anlatım yoluna biçimsel açıdan gitmiştir.
Eserlerindeki ritim izleyicide kargaşadan kurtulma, rahatlama, düzen algısı da oluşturmakta olduğu da
düşünülmektedir. Ritim eserlerinde büyüleyici bir etki de oluşturmaktadır. Eserlerinde motifsel bir
dizilim oluşturmasının nedeninin de annesinin el işi ve benzeri motifsel çalışmalarını incelenmesinden
kaynaklandığı da araştırma sonucu anlaşılmaktadır. Sanatçı eserlerinde hem ritimsel formlarda hem de
nesne ve figür imgelerini oluşturduğu imgelerde geometrik algıya yönelik bir biçimsel yol izlemektedir.
Balaban cezaevindeyken bir süre sürekli hayallere ve düşlere dalıp içine kapanmıştır. Yaşadığı
psikolojik durumun onun eserlerinde ifadesel açıdan düşsel bir yol izlemesine neden olduğu
düşünülmektedir. Sanatçı eserlerinde mekânları da reel değil ya düşsel ifade etmiştir. Kısacası sanatçı
eserlerinde biçimsel ifade üslubuyla düşsel ifadeyi işlemiş, konu olarak da Anadolu’yu ve köylü
insanlarını ve onların problemlerini işleyip toplumsal ifadeci bir yol izlemiştir.
Anahtar Kelimeler: İbrahim Balaban, Düşsel ifade, Toplumsal ifade, Nazım Hikmet, Motif, Biçim
bozma
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ABSTRACT
In the works of Ibrahim Balaban, a dreamlike perception is formed from an expressive and technical
point of view. The aim of the research is to reveal both the formal-technical and the cognitive-emotional
infrastructure of the artist of this imaginary perception formed in the audience. The artist has given social
messages in his works. It is also aimed to analyze the message path. The analysis of how the imaginary
expressions appear in the artist's paintings and their stylistic expression is important from the research
point of view. Ibrahim Balaban is one of the important artists who left his mark in contemporary painting
art and was born in 1921 in Sözköy in Bursa. The way of life of Balaban has formed his art infrastructure.
As a child, his father plowed, his mother made embroidered braids, which is his mental and formal
painting infrastructure. The fact that the artist's father was a headman and there were plenty of books in
their homes, and reading also increased the artist's knowledge in terms of cognition. Village life and
Anatolia influenced Balaban's art, and social life and problems became the main themes of his art. After
falling into the prison, he increased his painting development by starting oil painting under the influence
of Nazım Hikmet. In the study conducted by qualitative research method, a sample of 8 artists' paintings
was used. When using samples, samples of the artist's works that will describe the dream expression
were selected. The sampled images were examined using the descriptive image analysis method, and
when examining, samples containing only the required research topic were searched. The works of the
artist Ibrahim Balaban constitute the universe of the research. According to the results of the research;
It became clear that rhythm is one of the main arguments in the artist's works. It has been noticed that a
motivational order is applied when creating the rhythm. It is understood that the artist also turned to
perspective and proportion distortions to create a rhythmic order. With this technique, which he applied
in his works, the artist went on the path of imaginary expression instead of real expression from a formal
point of view. It is also believed that the rhythm in his works also creates a perception of freedom from
turmoil, relaxation, order in the audience. Rhythm is also a fascinating effect in his works. As a result
of the research, it is also understood that the reason why he creates a motif sequence in his works is due
to the study of his mother's handiwork and similar motif works. The artist follows a formal path towards
geometric perception in his works, both in rhythmic forms and in the images he creates of objects and
figures. While Balaban was in prison, he was constantly immersed in dreams and dreams for a while
and closed himself in. It is believed that the psychological state he experienced caused him to follow a
dreamlike path in terms of expression in his works. In his works, the artist has also expressed spaces
that are not real or imaginary. In short, the artist processed the imaginary expression with the formal
expression style in his works, and as a subject, he processed Anatolia and peasant people and their
problems and followed a social expressive path.
Key words: Ibrahim Balaban, Dream expression, Social expression, Nazim Wisdom, Motif,
Disfigurement

1.

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ

1.1.

Araştırmanın Amacı:

İbrahim Balaban’ın eserlerinde izleyiciye düşsel bir algı oluşturan hem biçimsel-tekniksel hem de
temasal açıdan durumların ortaya çıkarılması araştırma açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca
sanatçının eserlerinde toplumsal mesajları nasıl verdiğinin de ortaya çıkarılması da amaç edinilmiştir.
1.2.

Araştırmanın Önemi:

Sanatçının resimlerinde düşsel ifadelerin nasıl ortaya çıktığının öğrenilmesi ve sanatçının eserlerindeki
kendine has bu ifadenin açıklanması açısından araştırma önem taşımaktadır.
2.

İBRAHİM BALABAN KİMDİR? VE SANATÇI KİMLİĞİ

İbrahim Balaban 1921 yılında Bursa Seçköy’de doğdu. Köyünde üç sınıflı bir okulu bitirdi. Sanatçı 16
yaşına kadar hem köy işleri ile hem de avcılık ile uğraşmıştır. Onun sanat alt yapısını ve kimliğini,
sanatçının yaşam formunda yer alan babasının sürdüğü karabasan ve annesinin ördüğü örgü ve
nakışlardaki motiflerin etkilediği düşünülmektedir. Babasının muhtar olması, evlerinde çok kitap
olması, onun kitapları okuması da onun bilgi dünyasını geliştiren ve oluşturan unsurlar olmuştur. Onun
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sanatını yaşadığı köy ortamı çok etkilemiş sanatçı sanatsal kimliğini oluşturmak için uzun süre desen
araştırmalarına gitmiştir. Sanatçı 1937 yılında tütün kaçakçılığından hapse düşmüştür. Ceza olan parayı
ödeyemediğinden üç aylık hapsi üç yıla dönmüştür. Cezaevinde tanıştığı Nazım Hikmet aracılığıyla
desen çalışmalarının ötesine geçerek yağlıboyada yapmaya başlamıştır. Nazım Hikmet aracılığıyla
resim dışında siyaset, psikoloji, tarih, sosyoloji dersleri de almıştır. Artık sanatını ve bilgi dünyasını
daha fazla bilgi ile donatmıştır (Yavuz, 2017: 39-48).
İkinci dünya savaşının ardından bazı Türk sanatçılar Toplumsal gerçekçi eserler üretmeye başladılar.
Toplumsal gerçekçi eser üreten sanatçıların içerisinde renkli bir üsluba sahip olan İbrahim Balaban’da
vardı. Çeşitli ideolojik çatışmalar nedeniyle 1940 yılında cezaevine girdi. Cezaevinde Nazım Hikmet’in
etkisinde kalıp bir ressam olarak yetişti. Fikirlerini artık resimler üzerinde kendi üslubuyla anlatıyordu.
Sanatçı toplumsal gerçekçi ifadelerle ürettiği resimleri köy hayatından kazandığı deneyimlerinden
faydalanarak meydana getiriyordu. Sanatçının eserlerinde dolaylı ve doğrudan kendine has tarzıyla
eleştiri vardı (http://repository.bilkent.edu.tr/handle/11693/77991)
“Naif ressamlarımızdan içinde başlı başına bir olay olan İbrahim Balaban (1921) her resmin bir özü
olduğunu ve bu özün kabuğunu ördüğünü savunmakta, kimseye özenmeden kendi bildiği biçimde resim
yapmaktadır” (Ersoy, 1998: 164). Sanatçı sanatçı kimliğini ortaya koyarken bir takım üslupsal
benzerlikler taşısa da kendine has özel bir tarz oluşturmuştur. Sanatçı insan figürlerini çizerken açıkkoyu ilişkisini düşünmeden anatomik açıdan ve oran-orantı açısından kuralcı bir yaklaşım göstermeden
eserlerini oluştururdu. Resimlerin formları son derece özentisidir. Sanatçı temaları otantik ve köy
konularından seçmekteydi. Ortaçağ konularını da kendi eserlerine taşıyan sanatçı resimlerinde
deformasyonlarla birlikte sevimli figür imgeleri meydana getirmekte hem konu hem de işleme biçimiyle
halkla bütünleşmekteydi (Ersoy, 1998: 164).
3.
İBRAHİM BALABAN’IN ESERLERİNDE DÜŞSEL ALGI VE TOPLUMSAL
İFADELERİN İRDELENDİĞİ ESER ÖRNEKLEMLERİ
3.1.

İbrahim Balaban’ın ‘Buradakiler-İki Gurbetçi’ adlı eseri

Görsel 1: İbrahim Balaban, ‘Buradakiler-İki Gurbetçi’, 80x110 cm., TÜYB. 1976, Özel Koleksiyon
(Yavuz, 2017: 102).
Balaban bu eserinde karşılıklı iki figür betimlemiştir. Figürler sırtlarında yükleriyle karşılıklı yoldan
geçmektedir. Kıyafetler Anadolu insanını anlatan bir belge görünümündedir. Figürlerin anatomik
yapıları bozulmuştur. Ortada vurguyu oluşturan bir ışık alanı vardır. Mekân motifsel bir çizimle ifade
edilmiş ve arkaya doğru uzayan içe doğru kavisli bir boyut görünümdedir. Mekândaki motifsel
geometrik formlar ve içe doğru kavisli boyut izleyicide reel dünya algısı yerine düşsel bir algı
oluşturmaktadır. Ayrıca figürlerin çizgi film karakterleri ya da minyatür formunda görünümleri de
gerçek yerine düşseli algı olarak izleyiciye sunmaktadır. Konu olarak iki figürün yüklenmesi ve
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yolculuk etmesi de sanatçının toplumsal bir problemi anlatmasının göstergesidir. Ayrıca yükler
toplumun sıkıntısını simgelemektedir.
3.2.

İbrahim Balaban’ın ‘Dibekte Buğday Dövenler’ adlı eseri

Görsel 2: İbrahim Balaban, ‘Dibekte Buğday Dövenler’, 70x100 cm., TÜYB. ,1987
Sanatçı bu eserinde son derece hareketli figürler ve hareketli mekân görünümü işlemiştir. Zemin ve
mekân döngüsel helezonik bir etki taşımaktadır. Bu etki düşsel algıya neden olmaktadır. Figürlerin
anatomileri deformasyona uğramıştır. Deformasyona uğramış figürler masalımsı bir görünümde olup
düşsel algıyı güçlendirmektedir. Tema olarak Anadolu insanının yaşam formlarından olan buğday
dövme olayı anlatılarak toplumsal bir mesaj iletilmiştir.
3.3.

İbrahim Balaban’ın ‘Mavili Göç’ adlı eseri

Görsel 3: İbrahim Balaban, ‘Mavili Göç’, 85x90 cm., TÜYB., Özel Koleksiyon (Özsezgin, 1982: 79).
Sanatçının göç serisinden olan bu eserinde mekân uzay boşluğu etkisindedir. Zemin ile mekân iç içe
geçmiştir. Mekânda uzay boşluğu etkisi ve figürlerin anatomik geometrik formu ve deformasyonu,
ayrıntılı etüt edilmemesi düşsel bir algı oluşturmaktadır. Ayrıca sanatçının eserinde yer alan figürlerin
sırtında yük ve çocuk olması tema açısından Anadolu insanının toplumsal bir problemine simgesel bir
eleştiriye götürmektedir.
3.4.

İbrahim Balaban’ın ‘Çocukların Oyun Sevinci’ adlı eseri
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Görsel 4: İbrahim Balaban, ‘Çocukların Oyun Sevinci’, 1998, TÜYB
Yine bu eserde de sanatçı figürlerin anatomik formunu bozmuş minyatüre benzer bir etki oluşturmuştur.
Çocukların oyun oynarken görünümlerinde sanatçının oluşturduğu perspektif, hareket oran orantı gibi
deformasyonlar gerçek algısı yerine düşsel algıya neden olmaktadır. Yine mekânda yer alan hayvan ve
çiçek gibi nesnelerinde aynı şekilde deformesi bu etkiyi güçlendirmektedir. Tema olarak Anadolu
insanının oyun türlerini eserinde sergileyerek toplumsal yapıya ait mesajlar vermektedir.
3.5.

İbrahim Balaban’ın ‘Göçte Konaklayanlar’ adlı eseri

Görsel 5: İbrahim Balaban, ‘Göçte Konaklayanlar’, 100x150 cm., TÜYB., Özel Koleksiyon
(Özsezgin, 1982: 78).
Balaban ‘Göçte Konaklayanlar’ adlı eserinde mekân içerisinde yerde uzanan figürleri önden arkaya art
arda sıralayarak flu bir etkiyle çizmiştir. Art arda yerde uzanan figürler az da olsa belirgin olmasa mekân
uzay boşluğunda hissedilecek gibidir. Figürler diğer eserlerinde olduğu gibi anatomik deformasyona
uğramıştır. Renklerin bellli belirsiz ve monokrom etkisi de düşsel algıyı arttırmaktadır. Figürlerin
hicivsel görünümü ve mekân yine izleyicide reel değil düşsel bir algı oluşturmaktadır. Göç eden
insanların nasıl sıkıntı çektiklerini gösteren bu eser yine toplumsal bir yaraya parmak basmaktadır.
3.6.

İbrahim Balaban’ın ‘Ekin Biçenler’ adlı eseri

FULL TEXTS BOOK

598

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Görsel 6: İbrahim Balaban, ‘Ekin Biçenler’, 2003, TÜYB. (Yavuz, 2017: 109).
İbrahim Balaban ‘Ekin Biçenler’ adlı eserinde köylü yaşamının bir parçası olan ekin biçmeyi
betimleyerek toplumsal bir olayı anlatmıştır. Eser renk görünümü açısından monokrom bir görünüm
içerisindedir. Eserde en dikkat çekici durum ise ekinde yer alan buğday yâda arpan imgesinin motifsel
bir dizilimle ritimsel etüdür. Eserde yer alan figür imgeleri de biçimsel olarak kendi aralarında simetrik
ve asimetrik bir denge oluşturmaktadır. Sanatçının eserindeki figürlerdeki anatomik form bozumu,
görseldeki motifsel etkiyle oluşan geometrik süslemeci algılama ve perspektifsel bozum, izleyici de reel
algı yerine düşşel algı oluşturmaktadır.
3.7.

İbrahim Balaban’ın ‘Keloğlan’ adlı eseri

Görsel 7: İbrahim Balaban, ‘Keloğlan’, 1993, TÜYB., (Yavuz, 2017: 129).
Balaban bu eserinde ise bir masalı abartılı figür oranıyla resmetmiştir. Eserdeki abartılı figür görünümü
ve diğer ev imgelerindeki çizgisel görünüm ağırlığı, gökyüzünün masalımsı bir görünüm algısıyla etüdü
resmi düşsel bir görünüme büründürmktedir.
3.8.

İbrahim Balaban’ın ‘Gece Kınası’ adlı eseri
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Görsel 8: İbrahim Balaban, ‘Gece Kınası’, 1990, TÜYB. (Yavuz, 2017: 123).
İbrahim Balaban ‘Gece Kınası’ adlı bu eserinde, gerek figürlerin dizilimi ile oluşan ritim gerekse
figürlerin anatomik bozumu ve oransal açıdan planlı bir bozuma uğratması ile motifsel bir yaklaşım
sergilemiştir. Sanatçının bu üslupsal tavrı reel figürlerin düşsel bir olay ve ortam içerisinde
algılanmasına neden olmuştur.

4.

YÖNTEM

Araştırma Nitel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada örneklem olarak kullanılan 8 adet resim
betimsel resim analiz metodu ile irdelenmiştir. İrdelenen eserlerde betimsel analiz yapılırken özellikle
araştırmanın konusu olan düşselliği ve simgesel ifadeleri gösteren imge ve formlar dikkate alınmıştır.
Araştırmanın evrenini ise sanatçı İbrahim Balaban’ın eserleri oluşturmaktadır.

5.

SONUÇLAR

Sanatçının sanatçı kimliğinin oluşmasında Anadolu köy yaşamı önemli bir rol oynamıştır. Babasının
sürdüğü karabasan ve annesinin nakışları, sanatçının bilgi ve hayal dünyasının beslenme kaynağı haline
dönüşmüştür.
Balaban birçok eserinde sanatın elemanlarından biri olan ritim öğesini resmin önemli elemanı olarak
kullanmıştır. Gerek nesnelerde gerek figürlerde ritim en önemli sanat argümanı olmuştur. Ritim
sanatçının eserlerinde izleyicide bir denge, rahatlama ve hayal etkisi oluşturmaktadır. Sanatçı ritmi
eserlerinde formların büyüleyici bir görünüme kavuşmasında biçimsel formlar olarak kullanmıştır.
Sanatçının annesinin yaptığı motifsel çalışmaların etkisinde kalması ritimsel formları oluşturmasında
önemli bir besleyici etken olduğu düşünülmektedir. Sanatçının eserlerinde bu sanatsal elemanın
kullanımı görsel bir denge oluşturmuştur. Balaban eserlerinde ritimsel formlar kullanırken geometriksel
biçemlere başvurmuştur. Başvurduğu bu geometriksel biçemler eserlerde daha düzenli ve düzgün form
algılarına yol açmıştır. Bu durumun da, sanatçının annesinin yaptığı motiflerdeki geometriksel form
düzenin içsel olarak sanatçıda yer edinmesi ve eserlerine yansıması olarak düşünülmektedir.
Balaban mahkûm olduğu dönemlerde hayallere ve düşlere çokça dalmış (Yavuz, 2017: 39-48) ve
bunların etkisiyle resimlerinde daha düşsel formlar oluşturmuştur. Sanatçının eserlerinde oluşturduğu
geometrik, motifsel görünümler eserlerinde mekân imgelerinin reel görünümü yerine düşsel bir
görünüm almasına neden olmuştur. Balaban figürlerin anatomik yapısını bozarak minyatüre yakın
formda imgelemler çizmiştir. Anatomik yapı formu bozulmuş bu imgelemler reel ifade biçimi algısı
yerine izleyiciyi düşsel bir algıya itmektedir.
Sanatçı bazı eserlerinde formları ritimsel ve geometrik bir etkiyle vermiş ve motfisel bir görünüm
sağlamıştır. Sanatçı bu görünümü oluşturabilmek için bilinçli bir bir şekilde formlarda deformelere
gitmiştir. Balaban, bu deformelerle oran-orantı ve perspektif bozumları yapmaktadır. Motifsel
etkilerdeki reel nesnelerin biçimsel bozumlarıyla reel olmaktan çıkmakta stilize formlara
dönüşmektedir. Bu durum diğer resim öğeleriyle birleşerek düşsel algıyı meydana getirmiştir.
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İbrahim Balaban birçok eserinde görsel alanda bazı bölgeleri ya belirsizleştirerek yâda ayrıntılardan
kurtararak yâda devamını çizmeyip devamını izleyicinin görsel algısına bırakarak düşsel algıyı
güçlendirmiştir.
Balaban eserlerinde mekân algısı yerine helezonik, motifsel geometrik form işlemeleri yaparak ve uzay
boşluğu etkisi vererek düşsel algıyı arttırmıştır. Veyahut mekânda yer alan figür ve nesneleri perspektif,
oran-orantı, renk vb. deformelerle düşsel bir alana çekmiştir.
Sanatçının eserlerinde figürlerin anatomik formları bozulmuştur. Sanatçı bu formları bozarken bilinçli
bir yol izlemiştir. Özellikle geçmiş masallarımız, hikâyelerimiz kendisini etkilemiş, kendisinin resimsel
ifade biçimi içinde hem geometriksel anlatım açısından hem de hicivsel anlatım açısından sanatçı biçim
bozmalarına gitmiştir. Eserlerindeki biçimsel bozmalar hiçbir şekilde rahatsız bir etki bırakmamış hatta
konu ile birlikte izleyicide sıcak bir algı oluşturmuştur.
Sanatçının bazı eserlerindeki çizgisel formlar, sanatçı Van Gogh’un eserlerindeki tekniksel
uygulamalarındaki spiral ve helezonik çizgisel form etkilerine benzemektedir. Bu etki sanatçının bazı
çalışmalarında net olarak görülmektedir.
Balaban eserlerinde mitolojik ve halk efsanelerini içeren temaları da işlemiş ve bunları işlerken
masalımsı bir hava ile etüt etmiştir. Masalımsı tarzda yaptığı eserlerde, figürler bazen mekâna göre
büyük (Keloğlan örneği gibi) bazen de çizgisel ve motifli desenler içerisinde çizgisel bir etkide ve çizgi
film görünümünde çizilmiştir (Ferhat ve Şirin örneği gibi).
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ÖZET
Geleneksellik sonrası dönemin ifadesi olan modernizm, özellikle fordist üretim tarzı ve endüstriyalizm,
kapitalizm ve ulus-devlet üçlüsünün hakim paradigma haline geldiği dünya düzenini tasvir etmek için
de kullanılmaktadır. Batı Avrupa’da on yedinci yüzyıldan itibaren meydana gelen sosyal, siyasal ve
ekonomik değişmeler sonucu geçmişten çok farklı bir toplumsal ve ekonomik yapı, siyasal örgütlenme
ve toplumsal hayatın ortaya çıkması sürecini ifade eder. Bahsi geçen paradigmanın meydana gelmesinde
aydınlanma, hümanizm, sekülerizm, Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi ve hatta biraz daha geride
Rönesans ve Reform süreçlerinin önemli etkileri olmuştur. 21. Yüzyıla girilirken ise modernizme bir
eleştiri olarak post-modern fikirler ortaya çıkmıştır. Modernizmin tek sesli, tek biçimli ve tek bakış
açısına sahip olan anlayışına kökten bir reddiye sayılabilecek postmodernizm, esasında tek tipleşmeye
bir tepkidir. Postmodernizm; edebiyatta, mimaride, sanatta, bilimde ve gündelik hayat pratiklerinde tek
tipleşmek yerine farklılıkların varlığını ön plana çıkarmayı yeğler. Bu çalışma, postmodernist
düşünürlerin modernizm eleştirilerini konu almaktadır. Çalışmada modernizm ve postmodernizm
kavramları detaylı şekilde incelenerek birbirinden kopuş noktaları ve postmodernizmin modernizme
dair itirazları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Modernizm, Modernite, Post-modernizm.
ABSTRACT
Modernism, which is the expression of the post-conventional period, is also used to describe the world
order in which the fordist mode of production and industrialism, capitalism and the nation-state trio
became the dominant paradigm. It expresses the process of emergence of a social and economic
structure, political organization and social life very different from the past as a result of the social,
political and economic changes that have occurred in Western Europe since the seventeenth century.
Enlightenment, humanism, secularism, French Revolution, Industrial Revolution and even a little later
Renaissance and Reformation processes had important effects on the emergence of the mentioned
paradigm. While entering the 21st century, post-modern ideas have emerged as a criticism of
modernism. Postmodernism, which can be regarded as a radical rejection of the monophonic, uniform
and single point of view of modernism, is actually a reaction to uniformization. Postmodernism; he
prefers to highlight the existence of differences instead of being uniform in literature, architecture, art,
science and daily life practices. This study deals with the postmodernist thinkers' criticism of
modernism. In the study, the concepts of modernism and postmodernism were examined in detail and
the points of departure from each other and the objections of postmodernism to modernism were
examined.
Keywords: Modernism, Modernity, Post-modernism.

1.

Giriş

Modernite, Batı Avrupa’da on yedinci yüzyıldan itibaren meydana gelen sosyal, siyasal ve ekonomik
değişmeler sonucu toplumsal ve ekonomik yapının, siyasal kurumların ve toplumsal hayatın yeniden
inşa sürecini ifade etmektedir. Dünyayı yeniden bir algılama süreci ve toplumsal, siyasal, ekonomik ve
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bilimsel bir dönüşümün amili olan modernite, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren vaat ettiği müreffeh
dünyanın meydana gelmemesinden ve büyük anlatıların birer masala dönüşmesi ya da gerçeklikten uzak
kalması sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelmiştir. Moderniteye/Modernizme yönelik en önemli
eleştirileri ise post-modernist düşünürlerden gelmiştir. Savunulabilecek genel bir ilerleme kavramı
olmadığı gibi tarih kavramının da anlamını yitirdiğine dikkat çeken postmodernistler, modernizmin
bütün ilkelerini reddetmekte ve onun bir tür tahakküm aracı olarak kullanıldığına dikkat çekmektedir.
Bu çalışmada modernizm ve postmodernizm kavramlarının tarihsel ve teorik kökenleri işlenecek olup,
esas itibarı ile postmodernistlerin modernizme getirdiği eleştiriler konu incelenecektir.
2.

Modernlik ya da Modernite Kavramı

“Modern” kelimesi sözlüklerde günümüze ait olan, çağcıl gibi anlamlara tekabül etmektedir. Kelime,
M.S. 5. yüzyılda Latince “tam şimdi, bugüne ait” anlamına gelen modo’dan türetilmiş ve ilk aşamada
Hıristiyanlığı benimseyen toplumun, eski pagan kültüründen tamamen koptuğunu ve yeni bir kültürün
doğduğunu anlatmak için kullanılmıştır (Beriş, 2005: 484). Burada Hıristiyanların vurgusu “biz
farklıyız, biz yeniyiz” söylemini ve iradesini ortaya koymaktır. Ancak terim birçok kaynağa göre
aydınlanma döneminin ürünüdür ve ilk defa açık biçimde Rousseau’nun yazılarında karşımıza
çıkmaktadır (Yayla, 2011: 154-1559. “Modernlik” kavramı teknolojik, siyasal, ekonomik ve toplumsal
gelişmede ileri ülkelerin ortak özelliklerini belirtmek üzere kullanılırken, “modernleşme” ülkelerin o
özellikleri elde etme sürecini belirtir (Black, 1989: 17). “Modernleşmeye ve modernliğe duyulan aşırı
istek çağdaş dünyanın belki de en karşı konulamaz ve en yaygın özelliğidir” diyen Eisenstadt (2014: 11)
aslında bu kavramların ne kadar olumlu değer yüklü ve cazip kavramlar olduğunun altını çizmektedir.
Modern’den türetilen “Modernite” (ya da modernlik) kavramı ise en basit ifadeyle feodal dönemin sona
erip yeni bir dönemin başlaması anlamına gelir. Modernliği ve modern dönemde meydana gelen
değişimleri anlayabilmek için feodal dönem hakkında kısaca bilgi vermek gerekir. Feodal dönem,
kavimler göçü ile birlikte Avrupa’da meydana gelen kargaşa ve anarşi dönemiyle başlar. Bu dönemde
kralların sözde hâkimiyetlerine rağmen gerçekte iktidar, kraldan aldıkları yetkiyle bulundukları bölgeyi
sınırsız bir güçle yöneten feodallerin elindedir. Bu dönemin önemli bir başka özelliği, feodaller arasında
gerçekleşen sürekli bir çatışma ortamıdır ki bu feodal anarşi olarak da anılabilir (Erdem, 2012: 651). 12.
yüzyıldan itibaren ticaret ve kent yaşamı gelişmeye başlamış; buna bağlı olarak da sosyal ve siyasal
yapılar kurulmuştur. Kentli burjuvaziyle birlikte meydana gelen canlanma zamanla feodal toplum
örgütlenmesinin temellerini sarsmaya başlamış (Çetin, 2007a: 28), gelişen ticaret kentleriyle birlikte
ticari hayat üzerindeki sınırlamaların kaldırılmasına ve kent hayatında daha fazla özgürlük istemelerine
yönelik talepleri ve sağlıklı ticari hayat için emniyet ve güveni tesis edecek bir güce ihtiyaç duymaları
burjuvazi ve kral arasında bir ittifak yapılmasıyla sonuçlanmıştır. Böylece mutlak monarşiler ortaya
çıkmış, 14. ve 15. yüzyıllarda güçlenen krallık yönetimleri 16. yüzyılda dört mekanizmayı kullanarak
güçlendiler: bürokratikleşme, gücün tek elde toplanması, meşruiyet ve nüfusun homojen hale getirilmesi
(Wallerstein, 2004: 150). Bir başka deyişle bu süreçte insanlık tarihi açısından son derece önemli olan
birçok gelişme yaşanmıştır. Bu süreç sonunda ise modernliği meydana getiren asıl süreçler için yeterli
zemin hazırlanmıştır. Modernlik geçmişten, eski olan durumdan yeni olan duruma geçişi/farkı ifade
ettiği için devrimci; insanlığı hep daha iyiye götüren bir süreç olduğu iddiasını taşıdığından ilerlemeci,
evrensel insani değerler olan eşitliği ve özgürlüğü savunması açısından modern bireyci ve nihayet akılcı
bir kimlik taşır. Bu ilkeler çerçevesinde modernliğin kaynakları meydana gelmiştir.
3.

Modernliğin Kaynakları

Modernliği meydana getiren birçok süreç ve devrimden bahsedilebilir. Bunlar genellikle şu başlıklar
altında toplanır (Erdem, 2012: 652):
a)

Kültürel Kaynak: Aydınlanma

b)

Siyasal Kaynak: Siyasal Devrimler

c)

Ekonomik Kaynak: Sanayi Devrimi

d)

Toplumsal Kaynaklar

Rönesans ve akabinde reform, değişik etmenlerin Ortaçağın toplumsal düzenini etkilemesi ve bunların
tedricen toplumsal hayatın tüm aşamalarına yansıması ile meydana çıkan değişim dinamiği ile olmuştur.
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Eski Roma ve Yunan edebiyatına ait eserlerin keşfedilmesi, insanlara yeni meraklar ve ilgiler
uyandırarak içinde yaşadıkları dünyayı araştırmaya ve incelemeye yöneltmiş; Ortaçağ toplumunun
karmaşık hiyerarşisi insanın yeni ihtiyaç ve taleplerini karşılamakta yetersiz kalmaya başlamıştır (Beriş,
2005: 485). Sonuç olarak Ortaçağ’ın feodal ve dini ilişkileri yerini bireye ve laiklik söylemlerine
bırakmıştır. Bu süreç sonucunda ise Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri vuku bulmuştur.
Rönesans’la birlikte insana ve doğaya bakışta köklü bir değişim yaşanmış; rasyonel, kendini
gerçekleştiren bireyler bilimsel çalışmalarla birlikte doğaya hâkim olunabileceği düşüncesini
keşfetmiştir. Bunun yanı sıra reform hareketleriyle birlikte dinin bilimsel bilginin önünü kapatması
engellenmiş ve nihayet aydınlanma ile aklın kısırlaştırılmasına bir başkaldırı başlamıştır. Zira
aydınlanma felsefesi, modernitenin de arka planında yer alır.
Aydınlanma felsefesini meydana getiren en önemli unsurlar arasında deneyle desteklenmiş akılcılık ve
akıl yürütme; deneycilik; bilimsel bilgi; akıl ve bilimin her durum ve her şey için uygulanabilmesi
anlamında evrenselcilik; ilerleme; bireyselcilik; faklı din ve inançları da kapsayan hoşgörü; özgürlük ve
sekülerizm gibi ilkeler vardır.
Modernliğin siyasal kaynakları denince akla gelen en önemli iki devrim kuşkusuz Amerikan Devrimi
(1775-1783) ve Fransız Devrimi (1789)’dir. Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve Amerikan Devrimi
tüm insanların özgürlüğü ve eşitliği, anayasal haklar, sınırlı hükümet, halkların kendi kaderini tayini
gibi modern siyasetin temek konularına değinmiştir. Fransız Devrimi ise bütün insanların doğuştan eşit
olduğu, özgür olduğunu, temel haklarının başkalarına devredilemez olduğunu ve mülkiyet hakkı gibi
haklara sahip olduğunu ileri sürer. Bu iki devrimde de modernleşme açısından kuşkusuz en önemli unsur
iktidarın sürdürülebilmesinin kaynağının zor kullanmaktan rıza ve meşruiyete geçmiş olmasıdır. Bu aynı
zamanda modern devletin de en temel özelliğidir.
Modernliğin ekonomik kaynakları esas olarak Sanayi Devrimine dayanmaktadır. 1750-1850 yılları
arasında Sanayi Devrimi’yle birlikte üretim ölçeğinde yaşanan büyüme tüm dünya üzerinde sanayi
ürünlerinin dolayısıyla Batı’nın varlığının hissedilmesine neden olmuştur. Bu durumun sonucunda ise
Batı tüm dünya üzerinde diğer medeniyetlerden farklılaşan bir medeniyet haline gelmiştir. Üretimin aile
dışına, yani piyasaya çıktığı; el işçiliğinden fabrika işçiliğine geçildiği, küçük atölyelerin yerini büyük
fabrikaların aldığı bu büyük dönüşüm süreci, modernlik ve sanayileşmenin iç içe geçtiği realitesini
ortaya koymaktadır.
Toplumsal modernliğin kökleri temel olarak daha önce de değindiğimiz feodalitenin çöküşü, kent
yaşamanın ve burjuvazinin yükselmesine dayanmaktadır. Feodalitenin çöküşü, kent yaşamının ve
burjuvazinin yükselmesi toplumsal değerlerde müthiş bir değişikliğin yaşanmasına sebep olmuştur.
Rönesans’la kendini ve yeteneklerini keşfeden insanlar reform hareketleriyle Kilise’nin etkisinden
kurtulmuş, toplumsal ve siyasal hayatta her şeyin ölçüsü olarak insanı görmeye başlamıştır. Sanayi
Devrimiyle birlikte sanayi kentlerinin ortaya çıkması ise insanların yerel ve geleneksel bağlılıklardan
sıyrılıp özgür bir toplum olmalarının yolu açılmıştır. Bu toplumsal değişim süreci içinde entelektüel
dünya renklenmiş, kadın- erkek arasında cinsiyete bağlı farklılıklar ortadan kalkmış, dinin ekonomik ve
sosyal hayat üzerindeki belirleyici rolü yok olmuş, laiklik modernliğin bir ölçütü olarak din ve devlet
ilişkilerini düzenlemiş ve nihai olarak Tanrı’nın yerini bilim almıştır.
Modernleşmenin tarihsel yasalara ve zorunlu değişimlere bağlı olduğuna inanmak determinizmdir.
Modernleşme sürecinin ilerlemeci, asla geriye çevrilemeyen, her toplum için zorunlu aşamaları ve
yasaları ifade eden bir süreç olarak algılanması modernleşmeyi bir ideoloji olarak karşımıza
çıkarmaktadır (Çetin, 2007b: 65). Ancak bu ideoloji zamanla sorgulanmaya ve eleştirilerin odağı haline
gelmeye başlamıştır.
4.

Postmodernite ve Moderniteye Eleştirileri

Yirminci yüzyıl dünya tarihinde büyük sarsıntıların yaşandığı bir dönem olarak tarihe eklenmiştir. Son
imparatorlukların dağılıp yıkıldığı, yerine birçok ulus-devletin kurulduğu bu süreçte, I. Dünya Savaşı
ile dünya haritasında değişiklikler görülmüştür. Aynı zamanda Sosyalist Rusya’nın kurulduğu ve
periferinde birçok ülkeyi etkilediği bu yüzyılın şafağında yaşanan sarsıntılardır. Faşizmin gölgesinde
yürütülen ırkçı politikalar, II. Dünya Savaşı’nın sonunda insanlık tarihine trajik bir deneyim olarak
katılmıştır. İki dünya savaşı arasında yaşanan ekonomik krizler, işsizlik ve yoksulluk da yirminci
yüzyılın ilk yarısındaki sarsıntıların şiddetini yükseltmiştir. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren iki bloğa
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ayrılan dünya, bloklar arasında başlayan ve ideolojik silâhların/manevraların etkili olduğu bir soğuk
savaşın etkisindedir (Şimşek, 2015: 93). Kısacası aydınlanmadan beri insanların beklediği kusursuz
gelecek karanlığa gömülmüş ve modernite sorgulanmaya başlanmıştır. Fredric Jameson (2011: 102) da
bu düşünceye katılarak postmodernizmin ortaya çıkışını anti-modernist bir bakış açısıyla karşılamak
mümkündür demektedir.
Postmodernizm düşüncesini savunanlar, klasik toplum düşünürlerinin, tarihin bir biçimi olduğu
düşüncesinden esinlendiklerini, bu inancınsa artık çöktüğünü ileri sürmektedirler. Artık herhangi bir
anlamı olan büyük anlatılar ya da üst anlatılar tarihe ya da topluma ilişkin genel kavrayışlar yoktur. Bu
konuda Lyotard “günümüzde bilgi meşrulaştırması sorunuyla ilgili sunduğumuz olguların hedeflerimiz
açısından yeterli olduğunu söyleyelim. Artık büyük anlatılara müracaat etmiyoruz –postmodern bilimsel
bilginin geçerli kılınması olarak ne Tin'in diyalektiğine ve hatta ne de insanlığın özgürleşimine
başvurabiliriz” (Lyotard, 1997: 130) diyerek modernitenin reddini yapmaktadır.
Postmodernistlere göre savunulabilecek genel bir ilerleme kavramı olmadığı gibi tarih diye de bir şey
yoktur (Giddens, 2012: 152). Modernistler tarihin liner/doğrusal olarak olarak ilerlediğini savunmakta
ve insanlığın modernleşme ideolojisi ile daha müreffeh günlere ulaşacağını iddia etmekteydi. Ancak
soykırımlar, savaşlar ve sefaletin şiddetli bir şekilde devam etmesi postmodernistlerin tarih kavramını
reddetmelerinin en başlıca sebeplerindendir. Postmodern teorisyenlere göre modernitenin vaatleri,
zirveye ulaştığı yirminci yüzyılda gerçekleşmediği gibi, insanlar ilerlemenin ve akılcılığın kendilerini
dünya savaşlarıyla, totaliter yöntemlerle, sömürgecilik ve soykırımla karşı karşıya bıraktığını
görmüşlerdir. Tüm bunlar insan özgürleşmesi, baskıdan kurtulma, ilerleme, iyi toplum gibi ideallerin
çökmesine neden olmuştur.
Postmoderniteyi ortaya çıkaran bir başka süreç, Marksizmin değişim çizgisidir. Büyük bir özgürleşme
ideolojisi olan Marksizmin vaatleri arasında sömürünün, metalaşmanın, eşitsizliğin, yabancılaşmanın
ortadan kalkması vardı. Oysa Marksizm yirminci yüzyıla totaliter bir rejim ve onun insan hak ve
özgürlüklerini ihlalleriyle, toplama kamplarıyla girmiştir. Yine Avrupa’da iki ülkenin (1956’da
Macaristan ve 1968’te Çekoslavakya) felsefi temelini Marksizmden alan SSCB tarafından işgal edilmesi
Avrupa’daki birçok aydının Marksizme yönelik bakış açısının değişmesine neden olmuştur. Bu değişim
Lyotard’ın tabiriyle işçi sınıfı, sınıfsız toplum, proleterya diktatörlüğü gibi büyük anlatıların bir masal
olduğu düşüncesinin ortaya atılmasına neden olmuştur (Erdem, 2012: 674). 1970’lerden itibaren
postfordist bit üretim tarzına geçilmesi, modern dönemin fordist üretim tarzının terk edilmesine neden
olmuştur. Postfordist üretim tarzıyla imalat sanayi gerilemiş; buna karşın hizmet sektörü, finans piyasası
ve enformasyon sektörü ön plana çıkmıştır. Bu süreç sadece ekonomik üretim biçimlerini değil; siyasi
aktör, araç ve hedeflerin de değişmesine sebep olmuştur. Fordist üretim biçiminin temel aktörü olan ve
emek gücüyle çalışan mavi yakalı işçilerin yerini beyin gücüyle çalışıp bilgi üreten beyaz yakalı
çalışanların alması, sektörel dağılım içinde imalat sektörünü azaltırken, enformasyon ve hizmet
sektörünün payını/sayısını arttırmıştır. Böylece tarihe öncülük etmesi öngörülen modern sanayi
devriminin temel aktörü olan proleterya tarih sahnesinden silinmiştir.
Postmodern düşünürler, “gerçek”in tek olduğu ve buna akıl yoluyla ulaşılabileceği yönündeki modern
görüşlere karşı çıkmışlardır (Beriş, 2005: 498). Çünkü postmodernite, modernitenin objektif ve evrensel
bilgisine karşıt olarak, alternatif bilgi ve söylemler üzerinde durmakta; tek bir gerçekliğin olamayacağını
ileri sürmektedir. Bu noktada postmodernizme giden yolu ilk açan Friedrich Nietzsche’dir. Nietzsche
başta aydınlanma olmak üzere bilimi ve ilerleme düşüncesini reddederek modernizmin eleştirisini
yapmış ve birçok postmodern düşünüre ilham kaynağı olmuştur.
Postmodernizmin bir başka eleştirisini Sigmund Freud’da görmek mümkündür. Freud, aydınlanmanın
insanın özü akıldır, insanı var eden akli yetkeler/melekelerdir iddiasına karşılık, aydınlanma projesinin
tepe taklak edecek bir tez sunmuştur. Ona göre insana yön veren en güçlü etken insanın aklı değil; insanı
duygularıdır, hatta daha da önemlisi insanın kötü duygularıdır. Bu duygular içinde en güçlü ve en baskını
olan, diğer duyguları kendi hükmü altına alan güç ise cinselliktir1. Aklı reddediş ve alternatif sunma

Bu konuda İbrahim Kalın’ın Medeniyet Kavramına
https://www.youtube.com/watch?v=3FTHBRJBOUk(28.05.2022)
1
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açısından da Freud’un bu psikanalitik yaklaşımı, postmodern düşünürler açısından ilham kaynağı
niteliğindedir.
Modernitenin bilim anlayışını reddeden bir başka düşünür Paul Feyerabend’dir. Modern bilginin
Ortaçağ’da Kilise karşısında vermiş olduğu mücadeleden galip ayrılması, geleneksel otoritelerin
reddedilmesinin önünü açmıştır. Ancak Feyerabend günümüzde modern bilginin ve bilimin, Ortaçağ
Kilise’sinin yerini aldığını iddia eder (Feyerabend, 1991). Bilimsel bilginin insanlığa sunduğu katkıları
kökten reddetmeyen Feyerabend, bilimsel bilginin alternatif bilgi türleriyle bir yarış içinde olması
gerektiğini iddia etmektedir. Bu konudaki görüşlerini Akla Veda isimli eserinde şu şekilde
aktarmaktadır: “Somut gelişmeler (kararlı hal kozmolojilerinin alaşağı edilişi veya DNA’nın yapısının
keşfi gibi) kuşkusuz son derece kendine has özelliklere sahiptir ve çoğu kez bu özelliklerin niçin ve nasıl
başarı yolunu açtığını gösterebiliriz. Fakat her keşfin muhasebesi aynı şekilde yapılamaz ve gecmişte
başarılı olmuş usuller geleceğe dayatıldığında tahripkâr sonuçlar yaratabilir” (Feyeraband, 1995: 339).
Ayrıca yazarın bilimsel bilgiyi red anlamını taşıyan Yönteme Hayır (Feyerabend, 2014) adlı eseri de
nesnel bilim ve bilimin evrenselliği iddialarına eleştiri olarak kaleme alınmıştır.
Bilim adamlarının sahip oldukları teorileri sorgulayan bir başka düşünür, bilim adamı Thomas
Kuhn’dur. Eseri Bilimsel Devrimlerin Yapısı’nda, bilimsel düşüncelerin içinde bulunan toplum ve
kültürle ilgisinin olduğunu göstermeye çalışarak görecelik cephesindeki yerini alır. Kuhn, bilim
dünyasına paradigma kavramını kazandırmıştır. Paradigma, toplum ve doğanın nasıl işlediğini anlamak
için belli bir grup bilim adamı tarafından kabul edilen çerçeve ya da modeldir. Kuhn, klasik bilim
anlayışına, yani bilimin birikimsel olarak ilerlediği düşüncesine karşı çıkarak bilimin devrimci
süreçlerle ilerlediğini söyler (Erdem, 2012: 677). O halde bilimin birikimsel olarak ilerlediği düşüncesi
gerçekliği yansıtmıyor; modernitenin ilerlemeci tarih anlayışı da reddediliyordur. Çünkü paradigma
dönemsel olarak kabul gören perspektifi yansıtmaktayken, krize girdiği dönemlerden sonra baştan aşağı
değişebilir, daha önce kanun olarak varsaydığını krizden ve yeni paradigmanın kabulünden sonra
reddedebilmektedir. Kuhn, farklı paradigmaların farklı evren algısı ortaya koyduğunu, dolayısıyla her
şeyin bilim adamlarının evren algısına bağlı olduğunu, haliyle nesnelliğin, mutlak bilginin mümkün
olamayacağını belirtmektedir (Kuhn, 2014). Sonuç olarak bu şekilde sahip olduğumuz bilimsel bilgi,
hakikatin sınırlarının nerede başlayıp nerede biteceğini çizerek insanlar üzerinde bir iktidar uygular.
Çünkü sahip olunan her bilgi, bir söylem tarafından üretilip, geliştirilmiştir. Bu bakımdan hakikati
üreten de o söylemdir. Bu fikirler üzerine eserler yazan Michel Foucault da postmodern düşünürler
arasında gösterilmiş; ancak yazar kendisine postmodern denmesini reddetmiştir. Foucault’da delilik,
cinsellik, toplumun denetlemesi gerektiği gibi birçok şey iktidarın tahakküm için kullandığı ve çoğu
zaman bilimsel olarak kabullendirilmiş iktidar araçlarıdır. Bu bakımdan Foucault’nun da postmodern
düşünürlere ilham kaynağı olduğunu söylemek yanlış olmaz.
20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra gittikçe yükselen, anılan yüzyılın ikinci yarsından itibaren zirveye
ulaşan modern bilime yönelik eleştirileri karşılaştırmalı bir bağlamda görmek aydınlatıcı olabilir:
Tablo-1: Modernizmin Dayanakları ve Ona Eleştiriler
Modern Bilimin Dayanakları
Gerçeklik:
Bilimin araştırma konusu, insanın dışında, orada
duran, keşfedilmeyi bekleyen nesnel gerçekliktir.
Bilimin incelediği nesnel gerçeklik, öznel olan
bireyin iç dünyasından bütünüyle ayrıdır.
Dolayısıyla, dışsal-içsel, nesnel-öznel ayrımı söz
konusudur.

Postmodern Eleştiriler
Bireyden, kültürden ve dilden bağımsız bir
gerçeklikten söz edilemez. Gerçeklik, aynı
sosyal ortam içinde bulunan bireylerin kendi
dünya algılarını tanımlamak için oluşturduğu
zihinsel anlamlardan ibarettir. Bu yüzden
bireylerin zihinsel yapıları, toplumsal nitelikli
kültür ve dilin dışında orada duran, keşfedilmeyi
bekleyen nesnel bir gerçeklikten söz edilemez.
Dışsaliçsel,
nesnel-öznel
gibi
ayrımlar
geçersizidir. Her şey özne, kültür ve dil
temelinde yapılanır.
Bilişin, dilin ve kültürün dışında var olan,
Bilgi:
Gerçekliğe ilişkin bilgi nesneldir. Öznel bireyden ve toplumdan bağımsız bir bilgiden söz
inançların, beklentilerin, yerel-kültürel değerlerin edilemez. Bilgi, duruma özgüdür, bağlamsaldır
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onda yeri yoktur. Çünkü bilgi ve değer farklı
şeylerdir. Bu bilgi, nesnel gerçekliğin, sağın
yöntemlerle araştırılması ile elde edilir ve dış
dünyanın bilişe yansımasının bir ürünüdür.
Olağan dilin dışına çıkan, sağın, sınanabilir,
matematikselleştirilebilen bir dille ifade edilir.
Doğruluk:
Deneysel süreçlerle elde edilir ve bireyden
bağımsızdır; bu yüzden sınanabilirdir. Sınanabilir
olana ilişkin olan nesnel doğruluk, doğal olarak
tektir ve evrenseldir. Bu açıdan doğruluğun
ölçütü, nesneye uygunluktur. Nesnesine uygun
bilgi, doğru bilgidir.

Nesnellik:
Bilim insanları, nesnel gözlemcilerdir; bu yüzden
onlar, doğa üzerinde doğrudan ya da dolaylı
gözlem veya kontrol edilmiş deneylerle evrene
özgü dışsal yasaları saptamaya çalışırlar.

Bilimsel İlerleme:
Bilimin ereği, evrene ilişkin nesnel doğruları
araştırmaktır. Bunu görmezden gelen, nesnel
geçekliği ve doğruluğu yadsıyan kişi, kendi değer
yargılarını, inançlarını ve beklentilerini ortaya
koyuyor demektir. Bilim, nesnel verilerin
birikimiyle ilerler.
Bilimsel Ussallık ve Yöntem:
Bilim, ussal bir etkinliktir. Bu, bilim insanlarının
kullandığı tümevarımsal ve tümdengelimsel
çıkarımda açıkça ortaya çıkar. Bilimsel bir
araştırma yapılırken,
-problem ya da sorunun çerçevesi belirlenir,
-soruna yönelik hipotezler geliştirilir,
-hipotezlerin mantıksal sonuçları belirlenir,
-hipotezler sınanır,
-hipotezlere ilişkin gözlemler ve deneyler yapılır
ve yorumlanır,
-yanlış olan hipotezler ayıklanır. Bu şekilde
işleyen, bilimsel yöntem bir ve tektir.
Hipotezlerin Sınanması:
Hipotez, bir soruna yönelik olası bir açıklamadır.
İleri sürülen bir hipotez, yanlış çıkmasını olası
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ve bireysel ve toplumsal anlamların bir tür dışa
vurumudur. Bireylerin, belli bir bilişsel yapı ve
kültür içinde nesnelerle etkileşimleri sonucu
oluşur. Bu yüzden onun oluşumunda, kullanılan
dil, sosyal etkileşim ve bireysel anlamların
yaşamsallığını değerlendirme önemli bir işlev
yüklenir
Doğruluk özde, bireysel ve toplumsal bir temele
dayanır. Bu açıdan onun özünü, bireyin kendi
anlamlarıyla diğer bireylerin anlamlarının
çelişmemesi, yani özneler arasılık oluşturur.
Doğruluğa yönelik uygunluk kuramı doğru
değildir; çünkü bireyin zihni nesnel gerçekliği
olduğu gibi yansıtan bir ayna değildir. İnsanla
gerçeklik arasına, zihin, kültür ve dil gibi öğeler
girdiği için doğruluk tek olamaz; ona çoklu bir
bakış açısıyla yaklaşmak gerekir. Yaşamsallığa
bağlı doğruluk, diğerlerinin anlamlarına karşı
bireyin kendi anlamalarını sınamasını gerektirir.
Gözlem, ne anlama geldiğini dışa vuramaz;
kuramsız gözlem kördür. Çünkü tüm gözlemler
kuram yüklüdür. Zira gözlemler, zihin, belli
kişilerin ya da grupların eğilimleri, inançları
aracılığıyla yorumlanır ve onların deneyimleri
tarafından güdümlenir. Aynı zamanda, kültür ve
dil tarafından biçimlendirilen zihinlerce tartışılır
ve şeylerin gerçek doğası, anılan nedenlerden
dolayı gözlemle fiilen bilinemez. Kısacası, yalın
ve nesnel gözlem yoktur.
Bilim aslında, nesnel doğruları elde edemez;
sadece sosyal güçlere karşılık olarak içeriden ya
da dışarıdan bilimsel topluluğun kendi
doğrularına ulaşmalarına olanak sağlar. Bilim,
başat ideolojilerin hizmetindedir. Bilimsel
bilgide meydan gelen periyodik değişimler,
bilim insanlarının bir kısmının etkisiyle
irrasyonel bir şekilde, devrimlerle gerçekleşir,
sistematik araştırmalarla değil.
Bilimin ussal bir etkinlik olup olmadığı
tartışmalıdır; çünkü ussal olma, nesneler
dünyasının nesnel olarak algılanmasını ön koşul
olarak varsayar. Oysa nesneler dünyası, zihin, dil
ve kültür aracılığıyla kavranmaktadır. Bu
yüzden kimi kültürlerde, Avrupalıların evren
sözcüğünü kullandıkları anlamda nesnel şeyler
ve nedenler söz konusu değildir. Farklı
kültürlerde nesneler dünyasına uygulanan
mantık, dilsel yapıların farklılaşması yüzünden
değişmektedir. Anılan nedenlerden dolayı tek bir
bilimsel yöntemden söz edilemez; yöntemsel
çoğulculuk ve buna bağlı olarak bilimsel
çoğulculuk egemendir.
Bilim
insanları,
hipotez
oluştururken
nesnelliğini kaybeder, imgelem gücüne,
beklentilerine, inançlarına dayanır. Bu yüzden
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kılan koşullar altında test edilebilir. Ayrıca değerli
olan hipotez deneyimlerin ötesine yönelik bir
öndeyide bulunmalıdır.
Verileri İşleme:
Bilim insanı, verileri kendi hipotezini doğrulayan
olgu ve olaylardan seçerek, taraflı ve seçmeci
davranamaz.
Onlar,
kendi
hipotezlerinin
gerçekten kabul edilen şeylerle örtüşüp
örtüşmediğini keşfetmeye çalışmalıdırlar.
Temel Varsayımlar:
Bilimin temel varsayımlar, yani hareket noktaları,
bilimsel yöntemce kanıtlanabilir olmasalar da,
mantıksal bir çıkış yolu olarak kabul
edilmelidirler. Bilim insanı bunları yadsıyarak
kendi öznel ön kabulleriyle hareket edemez.
Bilimin Sonuçları:
Bilim, insanın dış dünya üzerindeki egemenliğini
artırmalı, doğayı denetim altına alarak insan
yararına sunmalı ve dönüştürmelidir. O, bütün
insanların yararına kullanılmalıdır.
Bilimin Seküler Temeli:
Bilim, seküler bir etkinliktir, maddeyi ve maddî
süreçleri temel alır. Mistik ve metafizik unsurları
işin içine karıştırmaz. Ancak sınanabilir olan
önermeler ya da sınanabilir önermelerin
türetilebildiği kuramsal yapılar bilimseldir.
Kuantum Fiziği:
Kuantum fiziği atom altı parçacıkların
hareketlerini anlama konusunda yararlı bir model
sunmuştur. Bununla birlikte bu alanda
araştırmalar ve tartışmalar hala devam etmektedir;
bu yüzden kesin bir şey söylemek, nihai bir
yargıda bulunmak olanaksızdır.

kimi durumlarda bilim insanı, fiilen var olan
anlayışla çelişen verileri görmeyi yadsır. Bir
diğer deyişle seçici davranır.
Hipotezler basit bir biçimde ham veriden
doğmazlar. Aksine onlar, gözlemcinin zihninin
ürünüdürler ve verileri düzenlerken onun
tarafından ona yüklenir. Bilim insanı, hangi
bilginin yararlı hangisinin yararlı olmadığına
aksi halde nasıl karar verir?
Modern bilim açık bir biçimde, herkesçe doğru
kabul edilemez; çünkü pek çok birey ve kültür
onu yadsır. Modern bilimde temele alınan
hareket noktalarının seçilmesi kendi başına
özneldir ve Batılı perspektifi yansıtır. Bu yüzden
farklı kültürler ve farklı bilim insanları, farklı
hareket noktaları seçebilir. Bu yöntemsel
çoğulculuğun olmazsa olmaz koşuludur.
Modern bilim, doğaya zarar vermiş, ekolojik
dengeyi bozmuş, yarardan çok zarar getirmiş,
silahlanma yarışında ve savaşlarda önemli bir rol
üstlenmiştir. Öte yandan, kapitalizme hizmet
etmiş, tüketim kültürünü tetiklemiştir.
Modern bilim, dini, nesneler dünyasının dışına
itmiş, materyalizmin yaygınlaşmasına hizmet
etmiştir. Ruhsal olayları bile maddî süreçlere
indirgemiştir.
Bugün
yaşanan
ahlaksal
yozlaşmaların gerisinde, bilimin pompaladığı
materyalist dünya görüşü yatmaktadır.
Kuantum fiziği, evrene ilişkin Doğu mistik
dünya görüşünün doğruluğunu kanıtlamakta ve
evrenin içsel bağlantısının akıl-ötesi ve ruhsal
olduğunu göstermektedir.

Kaynak: Hasan Aydın, Modern Bilime Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Etik Değeri,
http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/hasan_aydin_modern_bilim_postmodern_elestiri.pdf, (01.06.2022)
Karşılaştırmalı tabloda da görüldüğü üzere postmodernistlere göre nesnel gerçeklikler yoktur; bilgi
evrensel değildir; bilginin dayandığı savunan temel sarsılmaz değildir. Bu görüşe göre bilimsel bilgi bir
yorumdan ibarettir ve bu bakımdan bir tahakküm aracıdır.
SONUÇ
Modernlik; dünyaya karşı belli yerleşik tutumları insanın müdahalesine açık hale getiren bir dünya
görüşünü, ekonomik kurumların karmaşık bileşimler oluşturmalarını isteyen, özelikle de endüstriyel
üretim ve pazar ekonomisini dayatan, ulus devlet ve kitleleri bu yönde harekete geçiren temsiliyeti
yüksek bir yapıdır. Aynı zamanda evrensellik iddiası taşıyan büyük anlatıları, merkeziyetçiliği, bilimsel
bilginin nesnelliğini ve tarihin liner bir çizgide devam ettiğini iddia eder. Bu çizgi moderniteyle birlikte
insanlığı hep daha ileriye götürecektir. Ancak 20. yüzyıldan itibaren modernitenin temel ilkeleri ve
dayanak noktaları çökmüş; insanlık iddia edildiği gibi müreffeh bir seviyeye ulaşmamış, aksine savaş,
soykırım ve yoksulluğun arttığı bir döneme girmiştir. Büyük anlatıların masal olduğu gerçeği ortaya
çıkmış ve postmodern düşünürler alternatifsiz ve nesnel olarak kabul edilen moderniteyi ve bilimsel
bilgiyi yoğun bir eleştiriye tutmuş; alternatifsizliğe isyan etmiştir.
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Moderniteyle birlikte dönüşüm geçiren ekonomik, siyasal, toplumsal ve bilimsel yapılar,
postmoderniteyle birlikte yeniden bir dönüşüm süreci içine henüz girmese de büyük eleştirileri günden
güne moderniteye yöneltmektedirler. Ancak modernite daha çok eleştiri getirme noktasında dikkat
çekerken, moderniteden kaynaklı sorunlara çözüm getirme noktasında noksan kalmaktadır.
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MODERNİTE VE MODERNLEŞ(TİR)ME
MODERNIZATION AND MODERNIZATION THEORIES
Öğr. Gör. Dr. Ali ÇİÇEK
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Yıldızeli, Sivas.
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ÖZET
Üzerine çok sayıda eser yazılmış bir konu olan modernleşme; siyasal, toplumsal ve ekonomik bir
değişim sürecidir. Ancak bu değişim sürecinde iç dinamiklerin ne denli göz önünde bulundurulduğu her
zaman tartışma konusu haline gelmiş ve “halka rağmen halk için” modernleşme modeli, toplumsal
değişimi pozitif yönde sağlamak yerine siyasal iktidarın istekleri doğrultusunda ideolojik bir dönüşüm
getirdiğinden bu çalışmada eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Batı’nın kendi iç dinamikleri ve
siyasal kültürüyle geçirdiği bu değişim sürecini Batı dışı toplumlarda aynen uygulamak ciddi manada
doku uyuşmazlığına yol açabilecek tehlikeleri içerisinde barındırmaktadır. Bu çalışmanın konusu,
yabancılaşma (hatta doku uyuşmazlığı) ve modernleşmenin ideoloji haline getirilmesi meselesinden
hareketle modernizm- modernleştirme ayrımı olacaktır. Bu ayrım yapılırken de öncelikle kavramlardan
yola çıkılacak; Batıda modernleşmenin dayandığı kaynaklara yer verilecek, modernleşme teorilerinden
bahsedilerek teorik olarak modernleştirme kavramı ele alınacaktır. Daha sonra ise modernizm ve
moderleş(tir)me süreçleri incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Modernizm, İdeoloji.

ABSTRACT
Modernization, a subject on which many works have been written; It is a process of political, social and
economic change. However, the importance of internal dynamics in this process of change is always a
matter of debate. The modernization model "for the people despite the people" has been critically
discussed in this study, as it brings an ideological transformation in line with the wishes of the political
power, rather than providing social change in a positive way. Executing this process of change that the
West has undergone with its own internal dynamics and political culture in non-Western societies may
lead to serious tissue incompatibility. The subject of this study will be the distinction between
modernism and modernization, based on the issue of alienation (even texture incompatibility) and the
ideologicalization of modernization. While making this distinction, the concepts will be examined first.
Then, the sources of modernization in the West will be included, modernization theories will be
mentioned and the concept of modernization will be discussed theoretically. Then, modernism and
modernization processes will be examined.
Keywords: Modernization, Modernism, Ideology.

1.

Modern, Modernlik ve Modernleşme

Modern terimi ilk kez Rönesans döneminde Antik dünya ile modern dünya arasındaki farklılığı
vurgulamak için kullanılmıştır. Latince kökenli “ölçme, ölçüm” anlamındaki modus orjininden geç
Latince’ye “hemen şimdi” anlamındaki modernus olarak geçmiş ve daha sonra Fransızcaya ve oradan
da İngilizceye moderne/modern olarak intikal etmiş (Hocaoğlu, 1992: 73) kelimeyi (modernliği) ilk
olarak kendilerine layık görenler ilk Hıristiyanlar olmuştur; Habermas da, Schabert de "modern"in ilk
kez 5. yüzyılda yeni Germen Hıristiyan bugününü Romalı geçmişten ayırt etmek için kullanıldığını
söylerler (Davidson, 2012: 54). Burada Hıristiyanların vurgusu “biz farklıyız, biz yeniyiz” söylemini ve
iradesini ortaya koymaktır. Ancak terim birçok kaynağa göre aydınlanma döneminin ürünüdür ve ilk
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defa açık biçimde Rousseau’nun yazılarında karşımıza çıkmaktadır (Yayla, 2019: 154-155).
“Modernlik” kavramı teknolojik, siyasal, ekonomik ve toplumsal gelişmede ileri ülkelerin ortak
özelliklerini belirtmek üzere kullanılırken, “modernleşme” ülkelerin o özellikleri elde etme sürecini
belirtir (Black, 1989: 17). “Modernleşmeye ve modernliğe duyulan aşırı istek çağdaş dünyanın belki de
en karşı konulamaz ve en yaygın özelliğidir” diyen Eisenstadt (2014: 11) aslında bu kavramların ne
kadar olumlu değer yüklü ve cazip kavramlar olduğunun altını çizmektedir. Batılı modern toplumlarla
Batı-dışı modern toplumlar ayrımını yapan Eisenstadt’a göre modernleşme, on yedinci yüzyıldan on
dokuzuncu yüzyıla kadar Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’daki toplumsal, ekonomik ve politik
sistemlerde meydana gelen değişimin bir ürünü olarak gelişen ve sonra diğer Avrupa ülkelerine,
ardından da on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda Güney Amerika, Asya ve Afrika kıtlarına yayılan bir
süreçtir (Eisenstadt, 2014: 11).
Kısacası modernlik, Batı Avrupa’da on yedinci yüzyıldan itibaren meydana gelen sosyal, siyasal ve
ekonomik değişmeler sonucu geçmişten çok farklı bir toplumsal ve ekonomik yapı, siyasal örgütlenme
ve toplumsal hayatın ortaya çıkmasıdır. Buna tanımdan yola çıkarak modernleşmeyi ise Batı kökenli bir
değişim sürecini ifade etmek, çoğu zaman batılı devletler gibi olmaya çalışmak/olmayı amaç edinmek
olarak tanımlayabiliriz. Modernlikte kendi iç dinamiklerinden yola çıkarak bir değişim/dönüşüm süreci
söz konusuyken; modernleşmede dış dinamiklerin etkisi söz konusudur.
2.

Modernliğin Kaynakları

Modernliğin tarihsel sürecini Rönesans’tan sonra Aydınlanma ile başladığı birçok kaynakta
belirtilmektedir. Modernlik düşünce ve eylemde akılcı olmak, aklın ilkelerine göre hareket etmek
anlamına gelir. Modern olmak, geleneksel otoritenin bağlılıklarından kurtularak aklın yol göstericiliğine
güvenmektir. Bu noktada Aydınlanma ve Modernlik arasında sıkı bir ilişki vardır. Aydınlanma Batı’da
on sekizinci yüzyıla damgasını vuran, Rönesans ve Reform hareketleriyle başlayan süreci nihayete
erdiren bir zihniyet değişimi hareketidir. On yedinci ve on sekizinci yüzyılları kapsayan Aydınlanma
çağı boyunca kilisenin insana ve topluma yaptığı baskıya karşı felsefi ve zihni tepkiler, akıl ve toplumun
özgürleşmesine giden yolu açmıştır (Çiğdem, 2008). On dokuzuncu yüzyılda pozitivist bilim anlayışının
başarılarının da desteğiyle sanayi devriminin ortaya çıkması ve Batı’nın ekonomik gücünün artması,
yeni bir dünya modelinin oluşumunu hızlandırmıştır. Batı’nın kendi geçmişine karşı bu eleştirel
yaklaşımı, fikri ve siyasi geleneğe karşı oluşu da diğer toplumlara nitelik farkı gözetmeksizin örnek
olarak sunulmuştur. Dolayısıyla modernizm kavramı; yeni bir bilim anlayışı, yeni bir siyasal düzen, yeni
bir iktisadi düşünce yapısı ve yeni bir ahlak anlayışı ortaya koymakta ve Batı toplumlarının yaşadıkları
bu doğal süreci tanımlamaktadır (Sarup, 1995: 172).
Aydınlanma, modernliğin doğayı tanıma, deney ve gözlem yapma, yasalarını keşfetme yönüyle
bağlantılıdır. Doğal bilimlerdeki bilimsel gelişme doğanın bilgisine erişmeyi mümkün kılmıştır.
Aydınlanmacı filozofları en fazla etkileyen hususlardan biri, bu bilgi düzeyinin ne amaçla
kullanılacağıdır (Erdem, 2012: 654). Bu bakımdan modernlik, insanın doğa ile olan ilişkilerinde doğanın
güçlerini kontrol etmeye başlaması ve hatta doğa üzerinde hâkimiyet kurmasıdır. Doğa güçlerini kontrol
altına almak, doğanın işleyişi hakkındaki düzenlilik hakkında bilgi sahibi olmayı, bu düzenliliğin
yasalarını ortaya koymayı ve bu yasalara uygun öngörülerde bulunmayı gerektirir. Bütün bunların
gerçekleşmesi ise bilimsel bilgi ile mümkündür. Bu yönüyle modernizmin yeni bir bilim anlayışı ortaya
koyduğunu söylemek mümkündür.
Modernizmin siyasal alandaki yansımalarını bir ulus oluşturma, istikrar ve düzen içerisinde yeni sınıfları
ve topraktan bağımsız grupları/göçebe unsurları siyasal yapı ile uyumlulaştırma ve aynı siyasal yapı
içine dâhil etme sürecinde görmekteyiz. Bu süreçte statüye ve tek taraflılığa dayalı hukuktan karşılıklı
hak ve yükümlülükleri düzenleyen sözleşmeci hukuka geçildiği söylenebilir. Bireyler bu süreç
sonrasında kişisel bağlılıklardan kurtulmuş olup, eski düzene görece özgürlüklerine de kavuşmuşturlar.
Ekonomik modernizm ticari ilişkiler ve seri üretimin artışıyla bağlantılıdır (Erdem, 2012: 656). Bu
bakımdan modernliğin önemli bir ayağı Sanayi Devrimi’dir. 1750-1850 yılları arasında Sanayi
Devrimi’yle birlikte üretim ölçeğinde yaşanan büyüme tüm dünya üzerinde sanayi ürünlerinin
dolayısıyla Batı’nın varlığının hissedilmesine neden olmuştur. Bu durumun sonucunda ise Batı tüm
dünya üzerinde diğer medeniyetlerden farklılaşan bir medeniyet haline gelmiştir. Üretimin aile dışına,
yani piyasaya çıktığı; el işçiliğinden fabrika işçiliğine geçildiği, küçük atölyelerin yerini büyük
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fabrikaların aldığı bu büyük dönüşüm süreci, modernlik ve sanayileşmenin iç içe geçtiği realitesini
ortaya koymaktadır.
Modernizmin ortaya koyduğu yeni ahlak anlayışı ise toplumsal modernleşmenin en önemli dinamiği
olmuştur. Toplumsal modernleşme öncelikle toplumsal yapıda, insanların davranış, tutum ve
değerlerinde meydana gelen değişimdir. Toplum giderek artan bir nüfusa ve bu nüfusun ihtiyaçlarını
karşılamak için daha karmaşık bir örgütlenmeye ihtiyaç duymuş, sonuç olarak yapısal bir farklılaşma
ortaya çıkmıştır. Artık tek bir örgütlenmenin ya da kurumun birden fazla işlevi yerine getirdiği bir
toplum yerine her biri farklı bir işlevi, görevi yerine getiren kendi içinde alt dallara ayrılmış ve
uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir toplum ortaya çıkmıştır. Bu durum özellikle dini otoritenin dünyevi
otorite üzerindeki baskısını/üstünlüğünü de ortadan kaldırmış, Aydınlanmanın bir sonucu olarak bilimin
referans alınması ve laiklik hareketleri yeni bir ahlak anlayışının, toplumsal dönüşümün ortaya
çıkmasındaki önemli unsurlar olarak dikkat çekmiştir. Bütün bu değişim- dönüşüm süreci
modernleşmenin cazibesini arttırmış, onu adeta karşı konulamaz bir ideoloji haline getirmiştir.
3.

Modernleşme Teorileri

Modernleşme genel olarak geleneksel-kırsal, tarıma ve el sanatlarına dayalı durağan bir üretim
yapısından sanayileşmiş, kentleşmiş, okur-yazar oranının artmış olduğu, ulaşım ve kitle iletişim
araçlarının geliştiği ve yaygınlaştığı, dinamik toplumsal yapıya geçişi tanımlayan bir kavramdır (Alkan,
2007: 23). Burada temel belirleyici özellik, kıra dayalı toplumsal bir yapıdan sanayileşme ve
kentleşmeye dayalı bir toplumsal yapıya geçiş olarak belirlenmektedir. Modernleşme konusunda
çalışma yapan teorisyenler, değişim sürecinde ekonomik gelişme göstergeleri ile demokratikleşme
arasında anlamlı bağlar kurmaya çaba harcarlar. Bu teoriler, bazı veriler ışığında ülkeleri modernmodern olmayan olmak üzere ikiye ayrılır (Johhansen: 1). Modernleşme, toplumun tamamını kapsayan
bir makro değişim ile buna uygun olarak gelişim gösteren bireysel, sosyo-psikolojik değişimleri de
kapsayan iki yönlü boyut içermektedir. Modernleşme teorisyenleri gizli ya da açık biçimde bütün
gelişmekte olan toplumların Batılı toplumlara benzer aşamalardan geçeceklerini kabul etmektedir
(Alkan, 2007: 23). Bu yaklaşımların, Batının tarihsel olarak geçirdiği süreçlerden kaynaklandığını
söylemek mümkündür. Bu sürecin Avrupa meydana getirdiği olumlu sonuçlar, süreci aynı zamanda Batı
dışı toplumlar için model haline getirmiş ve hatta idealize edilmesinin önünü açmıştır.
Modernleşmenin tarihsel yasalara ve zorunlu değişimlere bağlı olduğuna inanmak determinizmdir.
Modernleşme sürecinin ilerlemeci, asla geriye çevrilemeyen, her toplum için zorunlu aşamaları ve
yasaları ifade eden bir süreç olarak algılanması modernleşmeyi bir ideoloji olarak karşımıza
çıkarmaktadır (Çetin, 2007: 65). Modernleşmenin ideoloji haline gelmesi(Touraine, 2002: 44) ise
siyasal iktidarın toplumu ideolojik ilerlemeciliğe sevk etmesini sağlar. Bu modernleşme durumuna karşı
geliş ise iktidar tarafından gerici hareketlerin –toplumun da desteği ile- bastırılmasının önünü açar.
Burada dikkat çekilmesi gereken durum ise modernleşmenin toplumun istekleri doğrultusunda yapılıp
yapılmadığı, iç dinamiklerin modernleşmedeki rolü, siyasal iktidarın toplumsal dönüşümde oynadığı rol
gibi karmaşık unsurlara dikkat kesilmemizi gerektirmektedir.
4.

Modernleşme ve Modernleştirme: Modernleş(tiril)en Toplumlar

Modernleşme olgusunu modernlik, modernleşmiş ve modernleşen (modernising) toplumlar olarak
aynına tabi tutan Smith, modernleşmiş ve modernleşen toplumların soyut ve evrensel kabul ettikleri
modern değerleri içselleştirdikçe modernleştiklerini söyler. Bu süreçte ise değişimin, temel olarak,
evrimci ve devrimci bir içerik taşıdığını belirten Smith, geleneksellikten modernliğe geçişin evrensel ve
topyekün toplumsal dönüşüm olduğuna inanan elit bir azınlığın devrimci geleneği (Fransa, Türkiye,
Rusya, Çin) temsil ettiğini vurgular. Smith, düzen ve denge içerisinde bir sürekliliği, toplumsal
dinamiklerin ve geleneğin kendiliğinden dönüşümünü, içsel olguların etkinliğinin dışsal olgulardan
daha güçlü olduğunun kabul edilmesiyle de evrimci geleneğin (İngiltere, Hindistan, Japonya) ortaya
çıktığını anlatır (Smith, 1996: 87). Smith'in bu ayrımı bizim yapmış olduğumuz modern, modernleşme
(evrim) ve modernleştirme (devrim) ayrımımıza da denk düşmektedir. Biz bu ayrımları siyasal iktidarın
toplumsal dönüşüm sürecindeki rolü açısından ele almaktayız ve bu açıdan da çalışmamızda toplumsal
olgulardan daha ziyade modernleşmeyi belirleyici ana unsur olarak devlet kaynaklı bir açıklamayı
öncelemekle yetiniyoruz (Çetin, 2003: 15).
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Siyasal değişim olgusu; biçim, yöntem, içerik ve yön açısından modernleşme sürecinin en önemli
unsurudur. Bir toplumun siyasal evrimi, onun hem iç hem dış ortamından etkilenir (Çetin, 2003: 100).
Modernleşen toplum, modernleşmiş toplumlardan düşünceler, modeller, yöntemler, kaynaklar ve
kurumlar ithal ederek o toplumun modernleşme biçimine ve sürecine bağımlı hale gelir. Modernleşmiş
toplumlar, çoğu zaman modernleşen toplumlara siyasal, askeri, ekonomik veya kültürel yollardan
müdahale ederek onların modernleşmesine etki ederler (Hugtington ve Dominguez, 1985: 17) veya bir
savunma mekanizmasıyla güçlü devlet olma kaygısı ile modernleşen toplumlar, modernleşmiş
toplumların kendilerine müdahalesini engellemek için onlar gibi modernleşmek gerekliliğine inanırlar.
Modernleşen toplumlarda dış müdahalelerin etkisi, modernleşmiş toplumlara oranla çok daha büyüktür.
Aslında bu, modernleşme sürecinin de en önemli krizlerinden birini oluşturmaktadır. Dışa "göre" ve
dışa ''yönelik" modernleşme, modernleşme sürecinin en önemli unsuru olan toplumsal taleplere göre ve
"toplumla birlikte" değişimi engeller ve modernleşme krizlerine kaynaklık teşkil eder. Modernleşen
toplumlar yeni dünya/toplum değiştirme sürecinde kendine özgülülük yerine modernleşen
dünyaya/topluma aitlik "ütopya"sıyla geleneksel kurumlar, kültürel değerler ve toplumsal/ siyasal
meşruiyet kaynaklarının yerlerine modem dünyanın/toplumun aidiyetlerine bağlanması modernleşmeyi
bir kriz sürekliliğine dönüştürür. Öncelikle kimlik krizi bağlamında "toplumsal varoluş anlamı" (İnsel,
1990: 17) kaybolur. İkircikli bir siyasal, toplumsal ve ekonomik varoluş, istikrar ve güvenliğe
şartlandırılmış bir değişim sendromu, modernliğe bağımlılığının doğurduğu kendine güvensizlik,
ideoloji ve ütopyanın birbiriyle örtüşmeyen söylemlerinin doğurduğu farklılıklardan beslenen "gerçek
gerçek"lerin bulanıklığı kimlik krizinin siyasal değişme süreciyle paralel gitmesini sağlar (Çetin, 2003:
17).1
Geç kalınmışlığın aciliyeti ile yapılan büyük siyasal, ekonomik ve toplumsal değişimler, çoğu zaman
seçkin zümrelerin kalabalık halk yığınlarını moderne ulaştırma tutkusu ile gerçekleşmektedir. Ancak
burada modernleşmenin aktörü olan seçkin zümre, modernliğin ölçüsünü kendi değer yargıları
çerçevesinde değerlendirir. Bu durum ise modernliğin tepeden inme bir dayatmadan öteye gitmediği
gerçeğini gözler önüne serer. Zira bu tip bir modernleşmede toplum, modernleşmenin öznesi değil;
nesnesi durumundadır (edilgen bir haldedir). Bu yönüyle modernleşme, bütün toplumun yeniden
inşasını öngören, ancak bunu gerçekleştirirken siyasal iktidarın kendi değerleri, politik ve ekonomik
tercihleri, ahlak felsefesi ölçüt alınır. Elbette bunların yanı sıra Batılı değerler de göz ardı edilmez ve
Batı’nın kendi iç dinamikleri ile geçirmiş olduğu uzun tarihsel süreç Batı dışı toplumun seçkinleri siyasal iktidarı tarafından kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu durum ise
modernleşmenin daha önce de bahsettiğimiz doku uyumsuzluğuna sebep olmasının önünü açar. Türk
siyasal hayatı içinde de örneklerine rastlayabileceğimiz modernleştirme hareketleri, gerek dış
kaynaklara dayanıyor olmasından gerekse de siyasal iktidarın ya da seçkin bir zümrenin kendi
ideolojilerini meşrulaştırmak ve eylem haline getirmek için bir paravan olarak kullanıldığı için toplum
tarafından içselleştirilmemiştir.
Sonuç
Modernleşme olgusu toplumsal iç dinamikler tarafından meydana gelen bir süreç olmadığından hiçbir
zaman toplumsal katılımı göz önünde bulundurmaz ve topluma yabancıdır. Modernleşme, modern
olmayan toplumu değişime tabii tutmayı amaç edinmektir. Burada bahsi geçen modernlik “Batı gibi
olma” ya da “muasır medeniyete ulaşma ülküsü” gibi görünse de esasen seçkin bir zümrenin ya da siyasi
iktidarın kendi ideallerini gerçekleştirmede kullandığı bir toplum mühendisliği modelidir; ideolojik bir
eylemdir. Gerçek manada modernliğe ulaşabilmenin yolu ise içinde yaşanılan toplumun talep ve
isteklerini dikkate almak, eksiklikleri tartışabilmek ve toplumsal mutabakat ve siyasal katılımla (yani
tamamen iç dinamiklerle) kökten bir değişim yerine düşük yoğunluklu bir dönüşümü gerçekleştirmek
modernliğin gerçek ölçütü olabilir. Aksi halde modernleştirme çabaları rasyonel sonuçlar
getirmeyecektir.

1

Halis Çetin, Gelenek ve Değişim Arasındaki Kriz: Türk Modernleşmesi, Doğu Batı, Sayı:25, Ankara, 2003, s.17
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ABSTRACT
For decades, oxen-castrated male cattle were used as draught animals in countries like Finland, Estonia,
and Sweden in the Northern Baltic region. From the medieval era onwards, the broader prodigy of oxen
culture is demonstrated by zooarchaeological fabric and historical booklets that reflect, among other
things, the castration era. According to the written source, oxen were used as draught animals in south
and southwest Finland, northwest Estonia, and part of the south and south-central Sweden. Though the
use of horses was increased as a working animal during the medieval era, the use of oxen continued and
enlarged. One of the last regions in northern Europe to stop oxen was modern-day Finland and Estonia,
where oxen were utilized and produced until the early 20th century. In south-eastern Europe, oxen
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continued to use until the 1960s. And in Romania until even the 1990s. In the medieval and postmedieval northern Baltic Sea region, the trend and concentration of cultural contracts and the spread of
agricultural revolutions were diverse. Present-day Finland was a part of Sweden from the 13th century
until the 19th, when Finland became a part of the Russian Empire until the 20th century. Similarly, Estonia
was governed by diverse religious powers of Livonia from the 14 th century to the 16th century, mainly
by the Swedish Kingdom in the 17th century and by the Russian Empire from the 18 th century to the
early 20th century.
When a male was castrated at a young age by a specific method in Sweden, according to the ethnological
source, it assumed the growth of the metacarpal bones, which would differ those oxen from other bulls
and cows. Likewise, when males were castrated as adults in Estonia, it had a more negligible effect on
the bones. Documents from the early modern period signalled those cattle were castrated in Finland as
calves, while some medieval bones indicated oxen were castrated in adulthood. For the understanding
of this contradiction between zooarchaeological data and written documents, as well as for the
knowledge of cultural modulation in agricultural habits relating to the draught oxen in the northern
Baltic Sea region, a study has been completed and discussed in this paper about morphometric changes
in 621 metacarpals in Finland and Estonia from medieval to the post-medieval periods (from 13th century
to 20th century). After a widely reading, it has been realized that throughout the medieval and postmedieval periods, late castration was practiced in Estonia, and early castration was practiced in Sweden.
In Finland, during the castration age, cattle were castrated as adults in the medieval period while at a
young age in the post-medieval period. The paper's objective is to explore farming acculturation dating
from the 13th to the 20th century. The paper's methodology has been completed through documentary
analysis and a qualitative approach. The feature question is what the castration process is and how it
was effective?
Keywords: Cattle Castration, Baltic Region, Genetic Changes, Draught Animal, Traditionalism,
Production and Utilization, Livestock, Cultural Tradition, Zooarchaeology, Northern Europe, Medieval
and post-medieval, Mortality, Bone, Metacarpals (Forelegs), Skeletal, Cow, Bull, Oxen, Sexual
Pleomorphism Young vs. Ault Age of Cattles and Castration, Morphological Changes and Castration,
Rural Settlement, Oxen Culture.

Differences in the physical apprearance of bull and oxen.
First picture is Hilja Tainio with her harnessed bull at Sievi,
Finland in the early 20th century. The second photo is an
oxen at Siuntio, Finland, in 1916. Differences here is the
stocky shapes of bull and its short legs and the Oxen's long
legs and horn.
https://doi.org/10.1016/j.jas.2021.105517

Archaeological sites in Finland, Estonia and Sweden with
informations on catttle metacarpals 1. Rauma 2. Siuntio
Suitia 3. Turku 4. Haapsalu 5. Padise 6. Rakvere 7. Tallinn
8. Falun 9. Gamla Lodose 10. Halmstad 11. Kalmar 12. Ny
Varberg 13. Skara. Those were the areas where the
production of oxen was a cultural tradition. These are the
areas of south-west Finland, north-west Estonia, and
central-southern Sweden.
https://doi.org/10.1016/j.jas.2021.105517

Introduction: This paper discusses cattle husbandry across northern Europe, from the iNorth Sea to
lands around the southern Baltic throughout the 8th to 11th centuries A.D. (O'Connor, 2010). In this
period, Europe emerged socially, economically and on the religious concern. Cattle bones are an
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abundant resource of proof for the earlier medieval period in Europe. iiThe site such as York (O'Connor,
2010), Haithabu and Birka are those places that indicate the historic cattle bone exploration areas.
iii
Researchers took evidence by zoological direction for their realization of animals' representation by its
bones and looked for variations of metacarpals between those locations. Evidence has been collected
through the different reflections of social-economic structure. Materials investigation was conducted
through the field research and thus recovered those tiny bones, metacarpals etc. Cattle were the tractors
of pre-industrial Europe, valued for milk, hide and horn. Therefore, changes through castration were
turned into an oxen culture of the region for the better utilization of those oxen, especially for the
breeding process. The researchers have researched the skeletal elements of the forelegs for some
knowledge about high sexual pleomorphism (Rannamäe et al., 2022) among male and female oxen in
general. Generally, cow metacarpals are short, while it is comprehensive in bulls and long and slender
in oxen. ivBut for oxen, the physical shape would be affected due to castration age. Therefore, it is a fact
that due to the castration of young generations of cattle, morphological changes happened to the
castration of adult ages.
Literature Review: Because of its timetable from the medieval to the post-medieval, the research by
the researchers and their exploration was not perfectly correct. Bone materials that remained during
recess could not be explored at full scale and cleanly. Differences in bones and forelegs (metacarpals)
from many places in Sweden, Finland, and Estonia, were not perfectly clean and justified and in full.
The topic has been analyzed by the excavation and based on ideas. It is an effort for the medieval and
post-medieval cattle farm analysis and its castration process throughout field research and based on a
collection of cattle remains they found. There are many remote places from where researchers could not
be able to collect the remains due to their shortages. The lack of documentary evidence is also a barrier
to proving the identification of medieval cattle farms and their utilization process based on their different
scenarios in different countries.
Methodology: The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate sources
of data include academic articles, websites etc. The description of sources has taken the method of
writing the essay, reading, gathering in-depth insights on topics, exploring ideas, summarizing,
interpreting, and mainly expressed in words (documentary analysis through qualitative approach). The
paper has described images to understand better archaeological sites and cattle pictures and the castration
process for physical changes. Focus has been centralized on the castration process of the northern Baltic
Sea region cattle, where oxen culture was built for a breeding system of the livestock. The excavation
process in medieval and post-medieval towns and cities has also been mentioned to explore cattle
remains. The paper also discusses the varieties and shapes of metacarpals found in Sweden, Finland and
Estonia based on male and female oxen. Many images have been shown for their visual understanding.
This is how the article has been written through written and image contexts to realize its importance in
the Baltic Sea region.
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Result and Discussion: vThe use of oxen as a breeze animal (Rannamäe et al., 2022) is one of the
cultural traditions of the northern Baltic Sea region, such as in Sweden, Finland, and Estonia. viIn South
and South-west Finland, northwest Estonia, and a part of south-central Sweden was where draught
animal-like oxen were used for cultivation. The use of the horse for cultivation purposes was expanded
in medieval Europe (Rannamäe et al., 2022) along with the expansion of the oxen role. viiUntil the early
20th century, this production and utilization continued in Finland, Estonia, and Romania. viiiUntil the
1960's utilization of oxen continued in south-eastern Europe, and Romania was the last country until the
1990's that the use of oxen was found. Earlier ethnological studies have described that ox (Rannamäe et
al., 2022) in Estonia and Finland were of shared origin. Similarities have been found in using ixheadlinked and paired oxen since the prehistoric period through the age of castration. Ethnologic sources
refer that in the 19th and 20th centuries, there were xtwo ethnic methods in the Baltic area of neutering
male cattle (Rannamäe et al., 2022). Early-stage those cattle had been castrated as calves and later an
adult bulls. xiIn Finland and Sweden, cattle were neutered early, when the young bull was a month or
few weeks old, while in xiiEstonia, bulls were used for breeding at first, neutered later at the age of two
or three years. Castration practices have been described in general as there is not much information
about the castration of bulls in the 19th centuries Baltic regions. Earlier castration of calving in Sweden
had prevailed in the later at the age of one or two was a tradition according to a xiiiguidebook from the
17th century. The process of bull's castration from the earlier to the later period was a recommendation
rather than a description of the existing oxen production and farming system and then its utilization
(Rannamäe et al., 2022). No medieval documents are available for an account of the castration system
in Finland. Still, few documents from the 16th century suggested the process of cattle castration,
especially on 'oxen-calves.' In Finland xiv, sudden requirements for oxen forced them to castrate adult
bulls in the 19th century. This is how the early and late cattle castration in the Baltic region became
traditional practice. The age of xvcastration was not rigid but could range from a few days old to the full
maturity of the animal or whatever intermediate. The xviprocess of castration results in skinny
development in cattle. xviiIt delays the closure of the pineal gland and reduces the development of the
upper body structure. Castration, on the other side, increases longitudinal development in limb parts,
particularly in the metapodials (Rannamäe et al., 2022). These effects depend on castration's timing
xviii
early castration results in long-legged and long-horned cows looking like oxen. Late castration retains
the bull structure of the cow permanently. The knowledge of the effect of castration is not in-depth, but
an idea has been described that the later the castration is completed, the smaller its results. xixThe effects
of the castration impact the shape of the bones of the oxen. From the perspective of xx Finnish materials,
it has been observed that the metacarpal bones of male cattle were not long and slim, which was expected
from the ethnological information. Therefore, there is a contradiction between the zooarchaeological
data and written indication in Finland. Oxen were treated as draught animals because of their difficult
management and unproductive issue. Oxen were only needed for breeding; otherwise, it was not as
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useful as needed for society. The import of cattle to Finland and Estonia from another part of Europe
between the 16th century to the 18th century was another feature of the cattle history of the Baltic region.
But hence there is no information about the significant changes in the genetic composition of the cattle
population in the region that would force changes in the structure of the animals through castration. The
medieval tendencies in Estonia and Sweden continued into the post-medieval era. xxiIn Estonia, longer
male metacarpal bone has been found in the post-medieval accumulation, which is perhaps a sign of the
post-modern breed improvement of the 19th century and started importation special breeds. In Finland,
researchers have found some changes, such as late cattle castration in the medieval era and young cattle
castration in the post-medieval era (Rannamäe et al., 2022). Finland also had long male metacarpals
because of those changes. Changing castration in Finland was due to economic, cultural, and practical
thought. xxiiAccording to Ethnological information, people of the Eastern Baltic region thought their
stronger bulls were more capable due to their castration at an older age, while less capable bulls due to
their castration over younger age. The process of late castration stopped the rise of adult bulls for
upbringing purposes. xxiiiThe breeding purpose was because of the use of young cattle. The cattle
population had increased by adapting many young male cattle. Those surplus young oxen were quieter
than the bulls (Rannamäe et al., 2022), which was easier to sell for the urban meat demand via the meat
market. This is how in the 16th and 17th centuries, Sweden; bulls were traded to Finland. Early cattle
castration might have been appropriate in the southwest Finnish region. xxivThe excavation has explored
the cattle industry in medieval northern Europe in many medieval and post-medieval towns, manors,
and suburbs. But the information was not able to collect from remote villages due to shortages of remains
from xxvrural settlements in Estonia and Finland. Most livestock have been found in medieval and postmedieval towns, created on farms in the neighbourhood. xxviIn Estonia, differences in using oxen began
in the first half of the 17th century. In the north and west, oxen were used much as dominant cattle, while
in the south and south-east, horses were used as dominant cattle (Rannamäe et al., 2022). In Finland,
oxen were used in the southwest areas, while horses were used in the east. Oxen culture of the Baltic
reasons is related to the transformation of European agriculture (Svanbäck, 2016). xxviiIn Germany,
Poland, and Sweden, the agricultural transformation has been done by increasing and decreasing
farmlands throughout their acreage. An estimated 40% of agricultural land is in Polandxxviii , which has
been counted within all European Union countries in the Baltic Sea catchment. The total number of
farms has been decreased by xxix18% during the period 2005-2013. xxxIn Poland and Germany, farmlands
have been decreased estimated 10 hectares and 150 hectares. Especially in Poland, more than half of the
agricultural land is now found on farms larger than 100 hectares. In Denmark and Sweden, most of the
Cattle farms were found on small farms (Svanbäck, 2016), as well as in Poland and the other Baltic
States. The agricultural sector was a significant area of the Baltic States. xxxiSome countries focused on
specialized agricultural products, while other countries such as Sweden, Denmark, and Estonia focused
on livestock production. The structure and infrastructure in agriculture in the Baltic Sea region were
needed for the development of livestock and specialized agricultural products, which had been practiced
since the period of the medieval era, as well as the post-medieval era, for the better economic
development of the region. That was an important part of reducing xxxiieutrophication in the Baltic Sea
area. The Baltic Sea region in modern days has extensive production of cattle; it has now well known to
produce various kinds of oxen, bull, cow etc. Baltic Phosphate O.U.xxxiii is, therefore, a modern days
Baltic organization for the delivery of dairy heifers of such breeds as xxxivHolstein, Red Danish, Jersey
etc. It also provides varieties of meat of cattle like xxxvCharolais, Limousin, Hereford, Belgian Blue,
Aberdeen -Angus etc. A well-known exporter of European origin, it has delivered meats and breeds of
oxen, bull, and cow everywhere in Europe, the Baltics, Uzbekistan, Azerbaijan, Iran, Georgia, Southeast
and Central Asia. They have preserved the cattle industry of the Baltic Sea region, which has its historic
gesture. Farmersxxxvi of the Baltic Sea region have been awarded for their work and for preserving the
cattle farm and industry for the ecological and economic betterment and balance of the entire region.
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Conclusion: Using draught cattle like oxen was not that old story. Just a century ago, those cattle were
used in some areas of the northern Baltic region. According to zooarchaeological data, oxen culture was
tolerant to change. In Estonia, castration of the cattle would perform in the later period of the bulls. The
tradition of castration started somewhere in the 19th century and remained until the 20th century. The
castration in Finland was utterly different from the Swedish process, even its influence over Finland.
The Finnish castration was closely near to Estonian castration. As a castration process, xxxviimetacarpals
of male and female oxen (Forelegs) have been compared in three countries of the northern Baltic region,
Estonia, Finland, and Sweden. xxxviiiDuring the medieval time range, the length of metacarpals of both
male and female were similar in Finland. However, there were short metacarpals due to the shortage of
Baltic
median male oxen compared to female oxen. xxxixIn medieval Estonia, the median was similar in male
Sea
and female oxen. In Sweden, values of male oxen appeared to be higher than the female oxen, and the
xl
Region median value of male oxen was also increased. During the post-medieval era, varieties of metacarpals
length were found (Rannamäe et al., 2022). The feature question is the question raised what isBSFYA
the xli
castration process, and how was it effective?
It is a practice that should function on all-male calves
WWF
in general. It is a process through which the testicles of a bull are removed because of many reasons like
Baltic
consumer preferences, economic purposes, better breeding purposes, and the development of the nature
Farmer
of cattle. The effectiveness of castration was high in the medieval to the post-medieval northern Baltic
region. The influences had spread from the Baltic region to England, Norway, Germany, and other
European countries. The export and import of the cattle industry were in full swing for farming
throughout Europe. Therefore, castration was a process for the transformation of bulls for various
societal benefits for better production and utilization. Although it has been discussed that oxen were not
valuable for breeding, the variation of physical changes such as changes of horns from short to long,
changes of forelegs from short to long and physical fitness was an indication of the better utilization of
oxen in the medieval and post-medieval northern Baltic Sea region (Estonia, Sweden, and Finland).
Therefore, the region's culture was recognized as Oxen Culture (Rannamäe et al., 2022).
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Northern Europe and its location sites of cattle farming https://doi.org/10.1179/146141010X12640787648612

Classification of cow, bull, and oxen:
Cow

Bull

Oxen

Domestic Animal

Aggressive in nature

Castrated bull

Fertile

Fertile

Quiet in nature

Less muscular than bull and
oxen

More muscular than cow and
smaller than oxen

Larger than bull

Use to mate with bulls and
take calves

Used to mate with the female

Draft Animal for pulling machinery

Difference between an Ox, a Bull, and a Cow - Difference. Guru
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REFUGEES' REASONS TO PREFER URBAN AREAS IN THE DILEMMA BETWEEN
CAMPS AND CITIES1
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ABSTRACT
The processes of urbanization and globalization, as phenomena that directly affect each other, have
brought many positive and negative results in the social, economic and cultural fields, as well as
significant results in migration and asylum processes. Migration waves, especially from rural areas to
urban areas in order to benefit from the financial opportunities of the city, have reached the highest level
in the last period with the effect of globalization. It is possible to consider urban refugees as a similar
process. Although the areas where refugees continue their lives in the countries where they took refuge
after crossing the borders are divided into refugee camps and cities, current demographic data from all
over the world reveal that cities are more preferred by refugees. While a refugee's choice of these two
options is shaped by the influence of many different factors, the push-and-pull factors, which are
accepted as the basic components of the urbanization process, are also the main factors that determine
the refugee preferences. These factors can be divided into two as the factors that make the urban area
attractive and the factors that make the refugee camps repulsive.
Despite the fact that urban refugees face a higher risk of protection compared to their peers living in
camps, and at the same time, they receive less financial aid, education, health care, shelter and social
assistance than those in camps, the number of refugees who take refuge in urban areas is increasing day
by day. Conditions such as the uncertainty of their illegal status and the fear of being caught can make
it impossible for refugees in cities to reach these opportunities, and in most cases, the desire of refugees
to continue their lives in the urban area is realized against the will of the bureaucratic, legal and political
administration. Despite all these negative conditions, the hope of overcoming the problems and other
attractive factors make cities a center of attraction for refugees.
In this study, firstly, the place of urban refugees in the refugee literature, their historical development
and their differences from other refugee groups are explained. Then, the preference of refugees in urban
areas instead of camps was examined under four main reasons. These reasons, which are listed as the
urban origins of the refugees, family connections in the cities of asylum, the way they access services
in the cities, and the feeling of being safer compared to the camps, are analyzed through examples.
Keywords: Urban Refugees, Refugee Camps, Urbanization, Refugee Resettlement, Tent City
INTRODUCTION
Despite the existence of refugees in every period of history, urban refugees as a subclassification have
been conceptualized in the last period in parallel with the increasing number of refugees in the urban
environment and a new field of study has begun to emerge in the context of solving the problems faced
This paper was produced from the master's thesis titled " Urban Refugess Between Di̇ lemmas Of İntegration and
Isolation: Syrian Refugees in Konya" completed at Konya / Selcuk University, Institute of Social Sciences,
Department of Public Administration.
1

Bu bildiri, Konya / Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilimdalı’nda tamamlanan
‘Bütünleşme ve Ayrimlaşma İkileminde Kent Mültecileri: Konya’da Suriyeli Mülteciler’ isimli yüksek lisans
tezinden üretilmiştir.
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by this new urban class. It has become a necessity to analyze the refugee problematic in a broader
perspective within the phenomenon of urbanization and urban sustainability. Urban refugees studies
constitute a subclass of refugee studies in this sense.
The concept of urban refugee, however, is not yet an agreed legal term. Although the existence of urban
refugees has been accepted by national and international organizations and the policy making process
has begun on them, urban refugees have not yet received a unique legal status in both national legislation
and international law. This situation, which nation states deliberately ignores, cannot be changed by
international organizations.
Refugee flows to urban areas are not limited to certain countries and certain geographical locations.
Refugees, who have become an indispensable part of the urban order in both developed and developing
countries of the world, appear as a phenomenon whose number is increasing day by day. In parallel with
the increase in the number and rate of people living in urban areas all over the world, the number and
rate of refugees living in urban areas is also increasing (Jacobsen, 2006: 273). Despite the scarcity of
information on their demographics and the difficulty of estimating, urban refugees are considered to be
the most vulnerable and disadvantaged group in many underdeveloped countries (Grabska, 2006: 296).
Urban refugees can show different characteristics in the context of the countries they take refuge in. Due
to reasons such as border control facilities and enforcement of legal regulations in developed countries,
illegal immigrants are not a common situation. Refugees who came to developed countries through the
resettlement process reside in urban areas. The number of illegal refugees is higher in developing
countries due to the lack of border controls, socio-economic structures, political tools and cultural
norms. According to the 2013 UNHCR report, 81% of refugees live in developing countries.
Considering that this rate was 70% ten years ago, and that this rate is increasing day by day with the
protectionist/security approach applied by developed countries as a result of recent asylum movements,
it becomes clear that the sharing of responsibilities regarding refugee crises is not distrubuted fairly
(UNHCR, 2013).
The reasons why refugees prefer cities, which constitute an important dimension of the urban refugees
phenomenon also draws attention in this context. There are four factors underlying the preference of the
urban area over refugee camps or rural areas when it is not a compulsory. These factors are; urban
origins of the refugees, family connections in the cities of asylum, the way they access services in the
cities, and the feeling of being safer compared to the camps.

URBAN ORIGIN OF REFUGEES
The lifestyles and settlement patterns of refugees in their own countries are influential on their settlement
preferences in the country of asylum. Individuals who lived in the urban areas before asylum and did
not have sufficient equipment for rural living conditions may have problems in adapting to the refugee
camps and rural areas. The urban area, where they can use their education, skills and experience, is
considered a more suitable option for integration (Jacobsen, 2004; Marfleet, 2007; Sommers, 2001).
The education level of refugees living in cities is an important indicator in this regard (Kibreab, 1996;
Machiavello, 2004; Banki 2006). According to a study conducted in Sudan, the largest visible qualitative
difference between rural and urban refugees is in education levels. Because, while 76% of urban
refugees have received formal education, the rate of rural refugees who have not received any formal
education is 78% (Kibreab, 1996: 167). According to the findings of a study on refugees in Kampala,
the capital of Uganda, most of the urban refugees are educated people. It was revealed that while 70%
of the interviewed population had at least secondary education before taking asylum, 30% of them had
a university education. Among the refugees, there are many academicians, researchers, teachers,
engineers and musicians professionally. Some of the refugees have sought asylum while continuing their
education and are looking for an opportunity to complete it (Macchiavello, 2004: 26). In another study,
it was determined that nearly half of the Burma refugees residing in Tokyo had a professional occupation
(Banki, 2006: 338).
Based on the education level of the refugees, Macchievello (2004: 26) evaluates the desire to live in the
urban area in terms of using the technical skills of the refugees and self-sufficiency. More than 15,000
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urban refugees fleeing wars in neighboring countries such as Sudan, Burundi, Congo, Eritrea, Ethiopia
and Somalia are living in Kampala, the capital of Uganda, without the help of UNHCR. Some of these
refugees migrated to the cities after residing in the camps for a while, while others took refuge directly
in the cities. The most obvious difference between refugees residing in camps and urban refugees is seen
in education levels and economic mobilization. Similarly, it is assumed that refugees from urban origin
have more financial means and savings than those of rural origin. This situation provides the refugees
who took refuge in the city the freedom to provide their own accommodation opportunities, to use the
services they want for a fee, to continue their education opportunities and even to open their own
commercial enterprises. Individuals of rural origin who do not have sufficient financial means are
obliged to reside in refugee camps or rural areas.

FAMILY AND RELATIVE CONNECTIONS
Most of the refugees settle in the urban area with the support of family members or relatives who settled
before them. Family and kinship connections turn into facilitating factors in the asylum process in two
different ways. The first of these is family and relatives who are citizens of the country of asylum, and
the other is family and relatives who have taken refuge in the urban area before. Refugees use these
connections as a "buffer mechanism" in order to come to the cities and get used to their new
environment.
Although family and kinship connections and social connections between refugees from the same
country provide refugees with employment, accommodation, debt and credit opportunities in the urban
area (Jacobsen, 2004: 60), ethnic-based ghetto-type structures are an obstacle in the context of longterm integration. In particular, kin communities in countries separated from each other by artificial
borders tend to take care of each other. An example of this is the significant number of kinship relations
in some districts divided by the border between Turkey and Syria. Ceylanpınar-Re'sul Ayn, NusaybinKamışlı and Suruç-Ayn'el Arab/Kobane districts, which were unified cities before the border formation,
are examples of districts with intense kinship relations.
Urban refugees generally establish small-scale commercial enterprises to survive. However, the
minimum costs required to start commercial activities are higher for refugees than for local people. The
amount of rent and deposit required for commercial enterprises increases when it comes to
entrepreneurial refugees. Lack of credit facilities is also considered as another hindering factor. For this
reason, debts obtained from close relatives or religious and humanitarian aid organizations are the first
option. Some refugees, who do not have these opportunities, take loans with high interest rates through
unofficial means, and in return they may encounter difficult payment terms and demands. The findings
of Abbasi-Shavazi (2005: 35-36) on the relations between Afghan refugees in Iran support this
assumption. 98% of the Afghan refugees interviewed have a relative or relative living in Iran. At the
same time, there is constant communication and visits between refugee families. They also support each
other economically. Because, 90% of them lent their Afghan relatives and relatives for various reasons.
In a similar study, it was determined that nearly half of the refugees in Cairo received financial support
from their relatives and close relatives in Egypt. While the other half of the refugees receive financial
support from their relatives in other countries, only 3% receive support from their relatives in Eritrea
(Ajygin, 1997: 67). Material and moral assistance received from relatives and relatives in the place of
asylum is of vital importance for refugees to integrate into their new places and create a lifestyle.

ACCESS TO THE SERVICES
In the event that reasons for asylum occur, people have to choose the environments in which they can
lead their lives in the most ideal way. Most of the time, the existence of necessary opportunities for the
sustainability of life can be as important as escaping from oppression and violence. The concept of
making a living, which is an important concept in the refugee literature, includes reaching resources and
services in order to increase the economic well-being of refugees who are faced with conflict and
displacement situations, to reduce their vulnerability arising from the conflict environment, to achieve
the necessary goals for survival and possible return (Jacobsen, 2002: 4). In order for a refugee to make
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their life sustainable, they must have access to these resources and services. These opportunities are
services such as employment, housing, health, education, aid organizations and financial assistance to
be obtained from social assistance mechanisms (Avery, 2013: 64).
The services provided by the urban area have a direct positive impact on the living standards of refugees.
For example, the existence of economic opportunities in addition to housing, health and education
opportunities in Iran and the fact that they will not be able to benefit from similar opportunities if they
return to their country have resulted in Afghan families staying in Iran and being reluctant to return
(Abbasi-Shavazi, 2005: 11). Similarly, refugees are in constant communication with their relatives and
their own countries as a result of the opportunity to move freely and communication opportunities
provided by the urban area. Camps in less developed countries do not have communication facilities as
they do not have internet and telephone infrastructures or their use is blocked as a government policy.
The absence of a secure banking system in the camps directs individuals who want to secure their income
to cities. The reasons such as the means of transportation to the services available in the urban area and
the increase in living standards thanks to these opportunities, as well as the absence or insufficiency of
these opportunities in the refugee camps and rural areas make the urban area attractive for refugees
(Agblorti, 2011: 76).
Recent studies have shown that urban refugees have higher economic welfare levels than refugees in
camps (Kibreab, 1996; Sommers, 2001; Dryden-Peterson, 2003). Refugee camps often fall short of
providing these services. Because refugee camps are temporary settlements built for the survival of
refugees. For this reason, refugee camps are generally haphazardly designed and have a mission to serve
short-term basic human needs. The fact that refugees are kept in camps for a long time causes some
human rights violations. Fundamental human rights such as freedom of movement and settlement,
freedom of work and freedom of education cannot be exercised as a result of this policy. Refugees, who
have been exposed to these restrictions for a long time, continue their lives dependent on foreign aid
over time and in poverty, disappointment and unrealized potentials (Milner, 2009: 269).
Due to overcrowding, overcapacity and inadequate infrastructure, most refugee camps are unhygienic
in terms of sanitation and create a favorable environment for epidemics. In the event that the influx of
refugees, which is thought to be short-term, is continuous and the return process is prolonged, the camps
designed as temporary become permanent and cause humanitarian crises. Refugee camps, which have
become permanent settlements, can be intertwined and articulated with local settlements over time.
Therefore, some basic needs such as schools and markets in the camps are deliberately blocked by some
host governments to prevent refugees from staying permanently. Intentional obstructions in camp
services force refugees to return or seek refuge in urban areas. Seeing the existence of successful camp
policies, refugees will seek asylum in greater numbers and the number of refugees will increase
abnormally. In this sense, the host governments try to show that the country of asylum does not promise
anything more than their own country. Similarly, mistakes or disruptions in camp policies may directly
cause refugees to seek asylum in the city. For example, in the mid-1990s, as a result of UNHCR's cut
off food aid to refugee camps in Pakistan and the Pakistani government's failure in crisis management,
thousands of refugees sought asylum in cities to find work in a short time (Jacobsen, 2004: 58).
SEARCH FOR SECURITY
For refugees, the perception of security is considered as an important factor in their survival. The basic
need of refugees is to seek security, nutrition, shelter and health opportunities rather than living a good
life. Experiencing the security weaknesses that constitute the reason for asylum in the asylum
environment can have devastating consequences for refugees. In studies on Eritrean refugees in the USA
and Canada, it has been determined that refugees enter the process of forming a family after they settle
in an environment where they feel safe. There is an increase in the rate of marriage and childbearing of
refugees in countries where they temporarily reside or do not have a legal status, such as Sudan or Egypt,
where they acquire legal status and find a safer living environment (Ajygin, 1997: 93). Based on this
determination, it can be said that refugees must first secure themselves in order to return to their normal
lives.
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The perceived threats to the security problem in refugees' preference for cities over camps are
multifaceted. These threats can be divided into three parts as the threats posed by the host country and
its citizens towards refugees in the camps (Crisp, 2010), the threats posed by their own country towards
refugees (Sommers, 2001) and the threats posed by refugees against each other. First of all, the struggle
with the local people about the use of natural resources around the camp can lead to bloody results.
Refugees create an economic pressure for the camp environment, especially in camps where financial
aid is provided irregularly or less. Despite strict camp policies and the desire to minimize local
population-refugee relations, a lot of conflict takes place in these situations. According to the data cited
by Pavanello and others from UNHCR reports, refugees who took refuge in cities flee from sexual
assault and murder in camps, especially women (Pavanello et al., 2010: 14).
Secondly, refugee camps can be used as recruitment sites for militant groups or nation states. Refugee
camps are seen as potential resources to create a base for radicalization and terrorist activities. As a
result of the lack of educational opportunities, low living standards and low expectations for the future,
young refugees are recruited by illegal organizations (Betts and Loescher, 2011: 16). It is reported that
the Kenyan government recruited militants on behalf of both the Islamic militant group Al-Shabab and
the Somali Transitional Federal Government in the camps where Somali refugees are located in Kenya.
Despite the prohibition of military training or recruitment in refugee camps in international law, this
phenomenon can be violated in their favor by the UN and its supporters (Pavanello et al, 2010: 14).
Again, in recent years, camps where Palestinian refugees in the Middle East, Somali refugees in East
African countries and Afghan refugees in Pakistan live are described as sources of Islamic radicalization
by western states (Betts and Loescher, 2011: 16).
Thirdly, individuals in refugee camps are not always homogeneous. In particular, representatives of
different ethnic or sectarian backgrounds with hostile relations in their own countries are targets for each
other in the camps. As a result of keeping refugees originating from the same country together in camps,
groups that maintain hostile relations in their own countries may target each other (Fabos and Kibreab,
2007: 7).
In all three cases, the existence of refugees lies at the root of the security problem. For these reasons,
camps cause many dangers in terms of security for refugees. While camp policies are effective in
protecting local people, they do not create sufficient conditions for refugees' own safety. The safety of
the camps is questioned when the numbers that are not reflected in the statistics are taken into account,
although they occur in the camps. The anonymity that the urban area provides for refugees, which is an
alternative to this situation, is an important attractive factor in the context of security. In cases where
there are common cultural, linguistic, religious and ethnic connections with the local people in the urban
area, refugees can provide livelihoods by hiding their identities and can protect themselves from illtreatment to some extent (Fabos and Kibreab, 2007: 5).

CONCLUSION
Until recently, urban refugees were considered an exception within refugee groups, not the norm and
they were structurally ignored due to their 'anonymous' or 'hidden' position in the urban area. In order
to fill this gap, urban refugees is a new concept that has recently started to enter the national and
international literature.
Refugees prefer city life for some specific reasons. Although cities have many disadvantages for
disadvantaged groups such as refugees, it is considered more reasonable than camps and rural areas due
to the idea and possibilities of overcoming these problems. In order to solve the integration problems
that arise due to the prolonged stay in the country of asylum, refugees try to make their own lives
sustainable in the cities due to various facilitating factors. Refugees, who live in cities in their own
countries, prefer cities to use their knowledge and equipment in the country where they took refuge.
Similarly, refugees whose families and relatives reside in the cities of the country of asylum use this
opportunity as a buffer mechanism and as a tool to overcome the integration problem. Refugees, who
can reach inadequate and low quality services in camps and rural areas, can diversify these opportunities
with the opportunity to maintain their own lives in the cities. Finally, security problems in rural areas
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and camps, especially in long-term asylum situations, can be compensated within the anonymous life
style of cities.
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ÖZET
Araştırmanın amacı, spor bilimleri üniversitesinde okuyan sporcularının vücut kitle endeksi ve sınıf
durumuna göre saldırganlık düzeylerini incelenmektir. Araştırma evrenini 2021-2022 yılında çeşitli
üniversitelerde spor bilimleri fakültesinde eğitim gören rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen toplam
300 sporcudan oluşmaktadır. Saldırganlık düzeylerini ölçmek için Kiper (1984) tarafından geliştirmiş
olan saldırganlık ölçeği uygulanmıştır ve sporcuların demografik bilgilerini öğrenmek için araştırmacı
tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmaya katkı sağlayan sporcuların vücut
kitle endeksi ve sınıf durumuna göre saldırganlık düzeylerinin tespiti için Tukey çoklu karşılaştırma
testi ile analiz ile edilmiştir. Yapılan analizlerde anlamlılık düzeyi (P<0.05) kabul edilmiştir.
Araştırmada vücut kitle endeksi yüksek sporcuların düşük olan sporculara göre genel saldırganlık ile
Yıkıcı Saldırganlık ve Edilgen Saldırganlık alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit
edilmiştir (P<0.05). Aynı zamanda Sporcuların üniversitedeki sınıf düzeyine göre saldırganlık toplam
puanı ve alt boyutlarında anlamlı farklılığa rastlanmamıştır (P>0.05). Sonuç olarak spor bilimleri
fakültelerinde okuyan sporcuların vücut kitle endeksi arttıkça kendilerine olan güvenlerinin artığı ve
saldırganlık davranışı düzeylerinin aynı şekilde arttığı düşünülebilir. Sınıf durumuna göre sporcuların
genel Saldırganlık toplam puanı ile Yıkıcı Saldırganlık, Atılganlık ve Edilgen Saldırganlık alt
boyutlarında anlamlı bir sonuç tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: spor, saldırganlık, sporcu

ABSTRACT
The aim of the study is to examine the aggression levels of athletes studying at the faculty of sports
sciences according to height mass index and class status. The research environment consists of a total
of 300 athletes selected by random sampling method, studying at the faculty of sports sciences at various
universities in 2021-2022. The aggression scale developed by Kiper (1984) was applied to measure the
aggression levels, and the "Personal Information Form" prepared by the researcher was used to learn the
demographic information of the athletes. Tukey multiple comparison test was used to determine the
aggression levels of the athletes who contributed to the research according to the height mass index and
class status. Significance level (P<0.05) was accepted in the analysis was made. In the study, a
statistically significant difference was found in the general aggression, Destructive Aggression and
Passive Aggression sub-dimensions of the athletes with a high height mass index compared to the
athletes with a low height mass index (P<0.05). At the same time, no significant difference was found
in the aggression total score and sub-dimensions of the athletes according to the grade level at the
university (P>0.05). As a result, it can be thought that as the height mass index of the athletes studying
in the faculties of sports sciences increases, their self-confidence increases, and their aggression
behavior levels increase in the same way. According to the class status, no significant results were found
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in the general Aggression total score of the athletes and in the sub-dimensions of Destructive
Aggression, Assertiveness and Passive Aggression.
Keywords: sport, aggression, athlete
GİRİŞ
Geçmişten günümüze kadar insanlık tarihinde birçok değişim ve gelişim olmuştur bunun yanında her
zaman bir yerlerde saldırganlık ve şiddet görülmüştür (Tuzgöl, 1998). Tüm bu gelişmeler ve
değişimlerin arasında ilgilenilen konulardan hiçbiri insanların saldırganlık kadar kaygı vermemiştir
(Bandura, 1973). Saldırganlıkla ilgili birçok tanım mevcuttur; Gill (1986) saldırganlığı canlı bir varlığa
zarar verme ya da inceltmeyi hedefleyen davranış olarak açıklamıştır. Saldırganlık ‘öfke, düşmanlık,
rekabet, korku gibi değişkenlerden oluşabilen ve karşısındakine, zarar vermeyi, ona engel olmayı
hedeflerken aslında kendini korumayı da görev edinen fiziksel ya da sözel tüm davranışlar olarak
tanımlamıştır. (Konter 2006). Berkowitz (1993) ise saldırganlığı, fiziksel veya ruhsal olarak zarar verme
niyeti ile gerçekleşen davranışlar olarak açıklamıştır. Temel ihtiyaçları olan korunma ve beslenme
haricinde tehlike altında olmamasına rağmen kendi türüne saldıran, işkence yapan, yaralayan
saldırganlık davranışı gösteren tek varlık insandır (Şahin, 2003). Bu davranışın insanların doğasında
bulunduğunu savunan görüştür bu görüşün en önemli savunucularından birisi ise Freud olarak bilinir
(Köknel, 1995). Adler ise saldırganlığı kişilerin biyolojik olarak ortaya çıkartmadığını kendi
ihtiyaçlarını karşılama talebinden ötürü aynı zamanda gerçekleştirilmeyen sorumluluklar karşısında
ortaya çıkardığı akılcı olmayan davranış şekilleri olarak açıklamaktadır (Gümüş, 2000).
Belirli bir hareket farklı bir spor branşında normal algılanabilecek iken aynı hareket başak bir spor
branşında yanlış saldırganca anlaşılabilir. Güreş branşında gerçekleştirilen “el ense çekme” hareketi,
hentbol branşında yapmak kural dışı ve saldırganca bir hareket olarak görünecektir. Boks branşının
gereği olan yumruk atma farklı bir branşta yanlış ve ceza verilmesi gereken bir hareket olabilir. Bu
tarzda fiziksel temasınsın diğer branşlara göre daha fazla olması gereken branşlarda daha fazla
saldırganlık davranışı gözlemlenebilir (Tiryaki Ş 1996). Profesyonel spor yarışmalarında sıkça
gözlemlenen saldırganlık vakaları amatör spor yarışmalarına oradan da gündelik spor faaliyetlerine
kadar ulaşmıştır. Tüm ortamlarda kendini gösteren saldırganlık kavramı günden güne etki alanını
büyütmekte farklı gruplar tarafından da normal bir durum haline gelmesi istenmektedir (Tuzgöl, 2000;
Efilti, 2003). Saldırganlık davranışının normalleşmemesi önem arz etmektedir. Saldırganlık olumsuz bir
davranıştır bireyleri fiziksel ve ruhsal olarak zarar vermesi çok olası bir davranıştır bu yüzden
saldırganlık dikkat çeken bir araştırma konusudur. Buradan hareketle sporcuların çalışmanın amacı spor
bilimleri üniversitesinde okuyan sporcularının vücut kitle endeksi ve sınıf durumuna göre saldırganlık
düzeylerini incelenmektir.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırmaya 2021-2022 yılında çeşitli üniversitelerde spor bilimleri fakültesinde eğitim öğretim gören
rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 300 sporcu katılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada araştırmacı tarafından oluşturulan “Demografik Bilgi Formu” ve “Saldırganlık Düzeyi
Ölçeği” kullanılmıştır.
Saldırganlık Düzeyi Ölçeği (SYKÖ): Katılımcıların saldırganlık düzeylerinin belirlenmesinde. Kiper
(1984) tarafından geliştirilmiş saldırganlık, atılganlık ve edilgen saldırganlık olmak üzere üç alt boyuttan
ve 30 maddeden oluşan Saldırganlık Düzeyi Ölçeği kullanılmıştır
İstatistiksel Analiz
Tüm istatistiksel hesaplamalarda SPSS 22.0 V. istatistik paket programı kullanılmıştır. Çoklu
karşılaştırmalar için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır.
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BULGULAR
Tablo 1. Sporcuların Vücut Kitle Endeksi Göre Saldırganlık Düzeyi
Ölçekler ve Alt Boyutlar

Genel Saldırganlık

Yıkıcı Saldırganlık

Atılganlık

Edilgen Saldırganlık

Vücut
Kitle
n
Endeksi Göre
18.50’den
Az
Zayıf
18.50-24.99
arası
52
Sağlıklı Kilo
107
25.00-29.99
98
arası
43
Kilolu
30.00’dan Fazla
Obez
18.50’den
Az52
Zayıf
18.50-24.99
107
arası
Sağlıklı Kilo
25.00-29.99
98
arası
Kilolu
30.00’dan Fazla43
Obez
18.50’den
Az52
Zayıf
18.50-24.99
107
arası
Sağlıklı Kilo
25.00-29.99
98
arası
Kilolu
30.00’dan Fazla43
Obez
18.50’den
Az52
Zayıf
18.50-24.99
107
arası
Sağlıklı Kilo
25.00-29.99
98
arası
Kilolu
30.00’dan Fazla43
Obez

Ortalama

SS

P-değeri

112,77
123,46
130,79
133,42

18,69
17,43
18,06
11,59

0,000

33,69

10,91

38,94

8,75
0,000

42,93

7,71

46,08

6,64

45,38

11,23

45,88

10,09
0,743

47,17

12,08

48,00

7,97

33,69

10,85

38,63

8,14
0,031

40,69

8,55

39,33

7,98

Araştırmada Sporcuların vücut kitle endeksine göre saldırganlık toplam puanında, atılganlık alt
boyutunda ve edilgen saldırganlık alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir
(P>0,05). vücut kitle endeksi düşük olan bireylerin yüksek olan bireylere göre daha az saldırganlık
davranışı sergilediği belirtirmiştir. (Tablo 1)
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Tablo 2. Sporcuların Üniversitedeki Sınıf Durumuna Göre Katılımcıların Saldırganlık Toplamı ve Alt
boyutlarına Tutumu
Ölçekler ve Alt Boyutlar

Genel Saldırganlık

Yıkıcı Saldırganlık

Atılganlık

Edilgen Saldırganlık

Üniversitedeki Sınıf
n
Durumuna Göre

Ortalama

SS

1.Sınıf

73

124,80

18,01

2.Sınıf
3.Sınıf

77
71

127,09
127,65

17,63
17,59

4.Sınıf

79

122,37

18,50

1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf

73
77
71
79
73
77
71
79
73
77
71
79

39,67
40,84
40,50
39,38
46,38
46,61
46,48
45,69
38,76
39,64
40,67
37,30

9,57
7,66
7,39
10,31
11,19
11,45
9,21
10,00
9,24
7,69
7,08
9,25

P-değeri

0,697

0,954

0,137

0,287

Araştırmada bireylerin Sınıf Durumuna Göre Saldırganlık toplam puanında ve alt boyutlarında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (P>0,05; Tablo 2).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmanın amacı spor bilimleri fakültesinde eğitim gören sporcuların saldırganlık düzeylerini
incelemektir. Katılımcıların vücut kitle endeksi yüksek olan sporcuların yıkıcı saldırganlık ve edilgen
saldırganlık düzeyleri de yüksektir yani vücut kitle endeksi artıkça sporcuların yıkıcı ve edilgen
saldırganlık düzeyleri artmıştır (Tablo 1). Bu durumun sporcuların vücut kitle endeksleri yani cüsseleri
artıkça kendilerine olan güvenleri artıyor ve bu sebep ile saldırganlık düzeyleri artıyor olabileceği
düşünülmektedir. İlgili literatür incelendiğinde vücut kitle endeksinin saldırganlık düzeyine etkisini
inceleyen benzer veya farklı çalışmalara rastlanılmamış.
Sporcuların sınıf durumlarına göre saldırganlık düzeyleri incelendiğinde ise değişkenler arasında
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bu bulguyu destekler nitelikte çalışmalar mevcuttur. Ağlamaz
(2006) yaptıkları çalışmalarda sınıf düzeylerine göre öğrencilerin saldırganlık düzeyleri arasında
farklılık tespit edilememiştir. Erşan ve ark (2009) yaptıkları çalışmada 2. sınıftaki öğrencilerin 4.
sınıftaki öğrencilerden daha yüksek saldırganlık puanına sahip olduğu tespit edilmiş. Çalışmadaki tespit
edilen bulgunun aksine sınıf düzeyi arttıkça yaş gelişiminin de arttığı değerlendirerek Wall ve Barth
(2005) yaptığı çalışma incelendiğinde yaş ilerledikçe saldırganlık düzeyi arttığını tespit etmişlerdir.
(Önel (2021) ise yaptığı çalışmada öğrencilerin sınıf düzeyi artıkça yıkıcı ve edilgen saldırganlık
düzeylerinde anlamlı bir şekilde artış tespit etmiştir. Bu farklılığın bizim çalışmamızdaki katılımcı
grubunun daha kısa yaş aralığında bulunmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak
sporcuların vücut kitle endekslerinin artması olması yıkıcı ve edilgen saldırganlık düzeylerinin de
anlamlı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla sporcuların saldırganlık düzeylerinin
antrenörlerinin ile aynı zamanda alabilecekleri psikolojik destek ile bu durumu aslında vücutlarındaki
irilik onların saldırganlıktaki güvencelerinin olmadığının onlara anlatılması ve gösterilmesiyle
sporcunun saldırganlık düzeyinin düşürülebileceği önerilebilir.

FULL TEXTS BOOK

634

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

KAYNAKLAR
Ağlamaz, T. (2006). Lise öğrencilerinin saldırganlık puanlarının kendini açma davranışı okul türü,
cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba öğrenim düzeyi ve ailenin aylık gelir düzeyi açısından incelenmesi.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Samsun.
Bandura, A. (1973). Aggression: a social learning analyis. New York: Prentice-Hall, Inc
Efilti, E. (2003). Çocuklar Saldırganlığı Nasıl Öğrenir? Eğitime Yeni Bakışlar-II. (Ed: Sünbül, A. M.).
Ankara: Mikro Yayınları.
Erşan, E., Dogan, O., & Doğan, S. (2009). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin
saldırganlık düzeylerinin sosyodemografik açıdan değerlendirilmesi. Cumhuriyet Medical Journal,
31(3), 231-238.
Gümüş, T. (2000). Kendini Kabul Düzeyleri Farklı Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre
Saldırganlık Düzeyine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kiper İ. (1984). Saldırganlık Türlerinin Çeşitli Ekonomik, Sosyal ve Akademik Değişkenlerle İlişkisi.
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Konter, E.(2006). Spor psikolojisi el kitabı. Nobel basımevi. Ankara, s:123
Köknel, Ö. (1995). Kişilik: Kaygıdan Mutluluğa, İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
Önel S. (2021) Ortaöğretim Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saldırganlık Düzeyi Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın.
Şahin, H. M. (2003). Sporda şiddet ve saldırganlık. 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Tiryaki Ş. Spor Yapan Bireylerin Saldırganlık Düzeylerinin Belirlenmesi: (Takım ve Bireysel sporlar
açısından bir inceleme), 1996, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalı- Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans Tezi, 126 sayfa, Mersin.
Tuzgöl, M. (1998). Ana- baba tutumları farklı lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin çeşitli
değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi,
Ankara.
Tuzgöl, M. (2000). Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından Araştırılması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(14), 39-48
Wall, A., Barth,R.P. “Aggressive and Delinquent Behavior of Maltreated Adolescents: Risk Factors and
Gender Differences” Stress, Trauma, and Crisis, Vol:8. (2005) s. 1-24.

FULL TEXTS BOOK

635

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

LİSANSLI VE LİSANSSIZ SPORCULARIN YARALANMASI VE KAYGI DÜZEYİNİN
İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF LICENSED AND UNLICENSED ATHLETES INJURY AND ANXIETY
LEVEL
İbrahim GÜMÜŞTEKİN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,
Spor Yöneticiliği Bölümü, Samsun, Türkiye.
Doç. Dr. Yener AKSOY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi,
Rekreasyon Bölümü, Samsun, Türkiye.

ÖZET
Araştırmanın amacı, lisanslı ve lisanssız sporcularının lisans durumu ve gelir durumuna göre yaralanma
ve kaygı düzeylerini incelenmektir. Araştırma evrenini 2021-2022 yılında Çeşitli Üniversitelerde eğitim
gören 190 lisanslı 190 lisanssız sporcu olmak üzere 380 sporcudan oluşmaktadır. Sporcuların yaralanma
kaygı düzeylerini ölçmek için Rex ve Metzler (2016) tarafından geliştirilen Caz vd. (2019) tarafından
Türkçeye uyarlanmış olan Spor yaralanması kaygı ölçeği uygulanmış ve sporcuların demografik
bilgilerini öğrenmek için “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmaya katkı sağlayan sporcuların
lisans düzeylerinin spor yaralanması kaygılarını incelemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (One-way
ANOVA) ve gelir durumuna göre spor yaralanması kaygılarının tespiti için Tukey çoklu karşılaştırma
testi ile analiz ile edilmiştir. Yapılan araştırmada analizlerde anlamlılık düzeyi (P<0.05) kabul edilmiştir.
Araştırmada lisanslı olan sporcuların lisanssız olanlara göre Zayıf Algılanma Kaygısı, Acı Çekme
Kaygısı, Sosyal Desteğini Kaybetme Kaygısı ve Yeniden Yaralanma Kaygısı alt boyutlarında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P<0.05). Aynı zamanda araştırmada gelir
durumuna göre Acı Çekme Kaygısı, Hayal Kırıklığına Uğrama Kaygısı ve Yeniden Yaralanma Kaydı
alt boyutlarında istatistiksel olarak farklılık elde edilmiştir (P<0.05). Sonuç olarak Yeniden Yaralanama
Kaygısı haricinde diğer tüm anlamlı farklılık tespit edilen kaygılarda lisanslı sporcuların lisanssız
sporculara göre daha az kaygılandığı tespit edilmiştir. Gelir durumu arttıkça sporcuların yeniden
yaralanma kaygısı da artmıştır.
Anahtar Kelimeler: kaygı, sporcu yaralanması, spor.

ABSTRACT
The aim of the research is to examine the injury and anxiety levels of licensed and unlicensed athletes
according to their license and income status. The research environment consists of 380 athletes, 190
licensed and 190 unlicensed, studying at various universities in 2021-2022. Developed by Rex and
Metzler (2016) to measure the anxiety levels of athletes, Caz et al. (2019) Sports injury anxiety scale
adapted to Turkish; "Personal Information Form" was used to learn the demographic information of the
athletes . One-way Analysis of Variance (One-way ANOVA) was used to examine the sports injury
concerns of the undergraduate levels of the athletes who contributed to the research. Tukey's multiple
comparison test was used to determine sports injury concerns according to income status. In the study,
the level of significance (P<0.05) was accepted in the analysis. A statistically significant difference was
found in the sub-dimensions of Poor Perception Anxiety, Suffering Anxiety, Losing Social Support
Anxiety and Re-Injury Anxiety of licensed athletes compared to unlicensed athletes (P<0.05). At the
same time, statistical differences were found in the sub-dimensions of Suffering Anxiety,
Disappointment Anxiety and Re-Injury Anxiety according to income status (P<0.05). As a result, it was
determined that licensed athletes were less worried than unlicensed athletes in all other significant
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differences, except for Re-Injury Anxiety. As the income status increased, the re-injury anxiety of the
athletes also increased.
Keywords: anxiety, sports injury, sports.
GİRİŞ
Fiziksel ve ruhsal açıdan insanlara birçok yarar sağlayan sporun geniş kitlelere yayılması ve katılımın
artması kas-iskelet sisteminde meydana gelebilecek spor sakatlıkları da beraberinde getirmiştir. Sporun
beraberinde getirdiği bu sakatlıklar yüksek maliyetlere de neden olmaktadır (Binnet ve Armangil, 2015;
Lopes ve ark. 2020). Sporcunun spor hayatı süresince küçük veya önemli sayılabilecek yaralanma
yaşamışlardır. Spor branşı fark etmeksizin, bireysel veya takım sporları ile uğraşan her sporcu yaralanma
riski vardır (Koşar ve ark., 2006). Bireylerin eğitim hayatlarında sakatlıktan dolayı olumsuz
etkileyebilmektedir. Spor sakatlıkları, sık ve yaşanması istenmeyen bu spor sakatlıkları çok önemli bir
yaşam olgusudur (Williams ve Andersen, 2007). Spor yaralanmaları; tüm vücudun veya bir bölümünün,
aşırı fazla bir kuvvetle karşılaşması sonucunda, vücudun sınırlarının aşılmasıyla ortaya çıkan geçici
(bazen kalıcı) bir fiziksel yetersizlik oluşması ve motor fonksiyonlarının uyumlu çalışmaması ile
sonuçlanan bir travma anlamına gelmektedir (Erol ve Karahan, 2006; Türkeri Bozkurt, 2015). Bu
travmalar fiziksel fonksiyonları etkilediği gibi psikolojik fonksiyonlarda derinden etkilenebilir. Kaygı
sporcuların performansını olumsuz yönde etkiler, tehdit altında hissedilen korku ve gerginlik olarak
açıklanabilir (Büyüköztürk, 1997). Geniş anlamı ise gelecek olan tehlikeye hazırlanma esnasında
hissedilen güçsüzlük olarak açıklanabilir Sporcuların müsabaka kaygılarının yaralanma vakalarının
ortaya çıkmasında önemli rol oynamaktadır (Junge, 2010). Yaralanma sonrası fiziksel iyileşme
esnasında kaygı gözlemlendiğinde, sporcuların önündeki en büyük engellerden biri yeniden
yaralanmadır. Bir sporcu fiziksel olarak yeniden geri kazanılabilir, ancak zihinsel olarak, geri dönmeye
hazır değiller ise fiziksel olarak performanslarını tam sergileyememelerine yol açar (Maddison ve
Prapavessis, 2005). Araştırmalar gösteriyor ki kaygı düzeyinin yüksek olduğu sporcularda yaralanma
sayısı daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Steffen ve ark., 2009; Ivarsson ve Johnson 2010). İlgili
alanyazın incelendiğinde genel sakatlıklar içerisinde spor sakatlıkları %10-15 gibi ciddi bir bölümü
kapsamaktadır (Atik ve ark., 1986). Genel yaralanmalar arasında kapladığı alan, yaralanmanın bireye
vereceği olumsuz etkiler ve psikolojik açıdan sporculara yaşattığı travmalar düşünüldüğünde dikkat
çeken bir araştırma konusu haline gelmiştir. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı lisanslı ve lisanssız
sporcularının lisans durumu ve gelir durumuna göre spor yaralanma kaygı düzeylerini incelenmektir.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırmaya 2021-2022 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde
eğitim öğretim gören gönüllü öğrenciler katılmıştır. Eksik doldurulan anketler analize dahil
edilmemiştir. Analiz edilen anket sayısı 380 adettir.
Veri Toplama Araçları
Çalışmada araştırmacı tarafından oluşturulan “Demografik Bilgi Formu” ve “Spor Yaralanması Kaygı
Ölçeği” kullanılmıştır.
Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği (SYKÖ): Spor yaralanması kaygı düzeylerini ölçmek amacıyla Rex
ve Metzler (2016) tarafından geliştirilen. Türkiye’deki güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları Caz ve Ark.
(2019) tarafından yapılan spor yaralanması kaygı ölçeği kullanılmıştır. Ölçek toplam 6 alt boyut;
“Yeteneğini Kaybetme Kaygısı”, “Zayıf Algılanma Kaygısı”, “Acı Çekme Kaygısı”, “Hayal Kırıklığına
Uğratma Kaygısı” “Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı” ve “Yeniden Yaralanma Kaygısı” ve 17
maddeden oluşmaktadır. Ölçek 5’li likert tipi bir ölçektir.
İstatistiksel Analiz
Tüm istatistiksel hesaplamalarda SPSS 22.0 V. istatistik paket programı kullanılmıştır. İkili
karşılaştırmalarda Student t test ve Çoklu karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
uygulanmıştır.
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BULGULAR
Tablo 1. Lisanslı olma durumlarına göre sporcuların spor yaralanması kaygı düzeyi
Ölçekler ve Alt Boyutlar
Yeteneğini Kaybetme Kaygısı
Zayıf Algılanma Kaygısı
Acı Çekme Kaygısı
Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı
Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı
Yeniden Yaralanma Kaygısı

Lisans n
Lisanslı 190
Lisanssız 190
Lisanslı 190
Lisanssız 190
Lisanslı 190
Lisanssız 190
Lisanslı 190
Lisanssız 190
Lisanslı 190
Lisanssız 190
Lisanslı 190
Lisanssız 190

Ortalama
7,36
8,74
5,07
6,28
9,86
11,33
8,40
8,43
5,39
6,52
12,15
11,52

SS
3,34
3,48
2,49
3,40
3,57
2,85
3,76
3,65
3,10
4,11
4,08
4,76

P-değeri
0,655
0,015
0,002
0,584
0,000
0,015

Araştırmada bireylerin Lisans Durumuna Göre Yeteneğini Kaybetme Kaygısı ve Hayal Kırıklığına
Uğratma Kaygısı dışında tüm kaygılarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir
(P>0,05). Yeniden Yaralanama Kaygısı haricinde diğer tüm anlamlı kaygılarda lisanslı sporcuların
lisanssız sporculara göre daha az kaygılandığı tespit edilmiştir. Yeniden Yaralanma Kaygısında ise 2.nin
1.ciye nazaran daha az yaralanma kaygısı yaşadığı görülmektedir (Tablo 1).
Tablo 2. Gelir durumlarına göre sporcuların spor yaralanması kaygı düzeyi
Ölçekler ve Alt Boyutlar
Yeteneğini Kaybetme Kaygısı

Zayıf Algılanma Kaygısı

Acı Çekme Kaygısı

Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı

Sosyal Desteği Kaybetme Kaygısı

Yeniden Yaralanma Kaygısı

Gelir Durumu
Asgari Ücret Altı
Asgari Ücret
Asgari Ücret ve Üzeri
Asgari Ücret Altı
Asgari Ücret
Asgari Ücret ve Üzeri
Asgari Ücret Altı
Asgari Ücret
Asgari Ücret ve Üzeri
Asgari Ücret Altı
Asgari Ücret
Asgari Ücret ve Üzeri
Asgari Ücret Altı
Asgari Ücret
Asgari Ücret ve Üzeri
Asgari Ücret Altı
Asgari Ücret
Asgari Ücret ve Üzeri

n
167
112
101
167
112
101
167
112
101
167
112
101
167
112
101
167
112
101

Ortalama
7,90
7,52
7,98
5,84
5,15
5,45
10,24
9,86
10,94
9,11
8,00
8,63
5,97
5,43
5,83
10,78
12,19
12,58

SS
3,56
3,24
3,64
3,39
2,54
2,68
3,66
3,45
3,23
3,96
3,66
3,62
3,66
3,40
3,25
4,60
4,00
4,23

P-değeri
0,479

0,167

0,034

0,059

0,406

0,008

Araştırmada bireylerin Gelir Durumuna Göre Acı Çekme Kaygısı, Hayal Kırıklığına Uğratma Kaygısı
ve Yeniden Yaralanma Kaygısında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (P>0,05)
Gelir durumu arttıkça Yeniden Yaralanma Kaygısında artmıştır. (Tablo 2).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmanın amacı lisanslı ve lisanssız sporcuların spor yaralanması kaygı düzeylerini incelemektir.
Sonuç olarak Lisanssız sporcu olduğunu beyan eden sporcuların zayıf algılanma, acı çekme, sosyal
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desteği kaybetme kaygıları lisanslı olduğunu beyan eden sporculara göre istatistiksel olarak anlamlı bir
şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durum lisanssız yani aslında amatör veya hobi amaçlı spor
yapan bireylerin tecrübe eksikliğinden veya lisanslı olmadıkları için yaralanma kaygısına iş olarak değil
içsel olarak yaklaşmasından kaynaklanıyor olabilir. Yeniden yaralanma kaygısı alt boyutunda ise
lisanslı sporcuların kaygı düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur (Tablo
1). Bunun sebebinin ise lisanslı sporcuların süre gelen bir spor hayatının olması ve yeniden
yaralandığında ara vermesi ve yaralanmaların sürekli hale gelebileceğinden olabilir. Milli sporcu ve
milli olmayan sporcuların yaralanma kaygılarını inceleyen bir diğer çalışmada anlamlı farklılık tespit
edilememiştir (Adar, 2021). Bu çalışma benzer değişkene sahip, çalışma ile paralel sonuçlar
çıkmamasının sebebi Adar’ın yaptığı çalışmada da sporcular daha profesyonel düzeyde bu yüzden
maddelere benzer cevaplar verdikleri, çalışmamızda ise kaynak gösterilen çalışmalara göre iki değişken
arasındaki spora bakış açısı daha farklı olduğundan çalışmalar arasında örtüşmeyen sonuçlar çıktığı
düşünülmektedir. Tanyeri (2019) yaptığı çalışmada ise acı çekme kaygısı alt boyutunda çalışma
bulgusunu destekler sonuç yani istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit etmiştir. Bu çalışmayı yine
destekler nitelikte bir diğer çalışma ise amatör sporcuların profesyonel sporculara göre daha yüksek
yaralanma kaygısı taşıdığını tespit etmiştir (Çetindemir ve Cihan).
Katılımcılardan gelir durumunu asgari ücret altı olduğunu beyan edenler spor yaralanması kaygısı ölçeği
alt boyutu olan yeniden yaralanma kaygısı alt boyutunda en düşük değere sahip iken asgari ücret ve
asgari ücret üzeri gelir durumu olduğunu beyan eden katılımcıların yeniden yaralanma kaygısı düzeyinin
istatiksel olarak anlamlı bir şekilde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Gelir durumu değişkeni acı çekme
kaygısı alt boyutu gelir durumuna göre incelendiğinde asgari ücret alanların en düşük düzeye sahip iken
asgari ücret altı alanların asgari ücret alanlardan daha yüksek değere sahip olduğu aynı zamanda asgari
ücret ve üzeri alanlarında asgari ücret altı aldığını beyan edenlerden yüksek acı çekme kaygısı düzeyi
olduğu tespit edilmiştir. Ekin ve Bülbül (2020)’ün yaptıkları çalışma incelendiğinde, katılımcıların aylık
gelir düzeyi ile spor yaralanma kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit
edilmediği görülmektedir. Bu farklılığın sosyo-ekonomik çevreden kaynaklanabileceği
düşünülmektedir. Alakalı literatür incelendiğinde gelir düzeyinin spor yaralanması kaygı düzeyine
etkisini inceleyen daha fazla benzer veya farklı çalışmalara rastlanılmamıştır.
Sonuç olarak lisanssız sporcuların bir spor yaralanması ile karşılaştıklarında zayıf algılanma ve sosyal
desteği kaybetme kaygısı daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla lisanssız
sporcuların yukarıda tespit edilmiş olan kaygı boyutları için psikolojik bir destek alarak bu kaygıları
azaltabilecekleri düşünülmüştür. Ayrıca acı çekme kaygısı daha yüksek olan lisanssız sporcuların daha
çok güçlenecekleri antrenmanlar ile iyi hissederek aynı zamanda daha güçlenerek daha az acı çekme
kaygısı ile sportif faaliyetlerinde fayda sağlayabilir. Lisanslı sporcularda yeniden yaralanma kaygısı
anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yöneticilerin ve antrenörlerin sporculara
yeniden yaralanırsa takımda veya kafilede yer alamayacağını hissettiriyor olabilirler bu durum
sporcuların daha kaçınarak müsabaka performansı göstermesini sağlayabilir yöneticilerin ve
antrenörlerin bu duruma dikkat etmesi sporcuların yeniden yaralanma kaygılarını düşürebilir. Yaralanan
sporculara sadece fiziksel sağlığını yerine getirici değil aynı zamanda psikolojik sağlığını yerine
getirecek destek verilmesi daha verimli olabilir.
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ÖZET
Otomobillerin sürüş, direksiyon ve fren performansının karşılanmasının yanı sıra sürüş güvenliği ve
sürüş konforu da otomotiv araştırmalarının en önemli öncelikleri arasında yer alırken, otomotiv
endüstrisi de üç yüksek seviyeye (yüksek katma değer, yüksek enerji ve yüksek kalite) doğru
gelişmektedir. Yolculuk sırasında yolculara maksimum konfor sağlamak araç tasarımcılarının en büyük
hedefidir. Araç süspansiyonları, araç sürüş konforunu, araç güvenliğini, yol hasarını en aza indirmeyi
ve genel performansı iyileştirmek için çalışma moduna bağlı olan pasif, yarı aktif ve aktif süspansiyonlar
olmak üzere temel olarak üç tipte sınıflandırılır. Sürüş kalitesi hava direnci, gürültü, titreşim, sıcaklık,
nem ve yol yüzeyi gibi çevresel faktörlere bağlı olmasına rağmen, konfor algısı öncelikle süspansiyon
tasarım parametreleri ile ilgilidir. Son zamanlarda, dikkatler, mümkün olan en yüksek konforu ve yol
tutuş kabiliyetini sağlamak için süspansiyon bileşenlerini geliştirmenin yollarını bulmaya giderek daha
fazla odaklanmaktadır. Bu çalışmada tek serbestlik dereceli olarak modellinmiş bir süspansiyon sistemi
ile esnek bir kiriş arasındaki titreşimler incelenmiştir. Çalışmada tek serbestlik dereceli olarak
modellenmiş süspansiyon kütle elemanının dikey yöndeki yerdeğiştirme ve ivmelenmeleri lineer ve
lineer olmayan süspansiyon elemanları gözönünde bulundurularak araştırılmıştır. Süspansiyonun
doğrusal olmayan özelliklerinde yay ve sönüm çok önemlidir, bu bildiride doğrusal ve doğrusal olmayan
yay ifadeleri seçilmiştir. Tek serbestlik dereceli süspansiyon sistemi kütle, sönümleme elemanı ve
doğrusal karakteristiğe sahip olmayan bir yay elemanından oluşmaktadır. Esnek kiriş yapı ise EulerBernoulli kiriş teorisine göre modellenmiştir. Çalışmada doğrusal olmayan süspansiyon elemanı ile
doğrusal karakteristiğe sahip yay eleamnının süspansiyon titreşimleri üzerine etksi farklı analiz koşulları
dikkate alınarak karşılaştırılmalı olarak verilmiştir. Bu parametrelerden bazıları araç hızı, süspansiyon
sönüm oranı, süspansiyon kütlesi ve esnek yap rijitliğidir. Sonuç olarak lineer olmayan yay süspansiyon
sisteminin dinamik davranışını oldukça etkilemektedir. Ayrıca, süspansiyon sisteminin üzerinde hareket
ettiği esnek kiriş yapısının rijitliği de bu dinamik davaranışı önemli ölçüde etkilemektedir. Bunun
dışında araş sabit ilerleme hızı ve süspansiyon sisteminin sönüm oranı da süspansiyon sisteminin
dinamik davranışını etkileyen diğer önemli parametrelerdier.
Anahtar Kelimeler: Süspansiyon sistemi, esnek yapı, doğrusal olmayan yay karakteristiği.

ABSTRACT
While meeting the driving, steering and braking performance of cars, driving safety and driving comfort
are among the top priorities of automotive research, the automotive industry is also developing towards
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three high levels (high added value, high energy and high quality). Providing maximum comfort to
passengers during the journey is the ultimate goal of vehicle designers. Vehicle suspensions are mainly
classified into three types: passive, semi-active and active suspensions, which are dependent on the
operating mode to improve vehicle driving comfort, vehicle safety, minimizing road damage and overall
performance. Although ride quality depends on environmental factors such as air resistance, noise,
vibration, temperature, humidity and road surface, the perception of comfort is primarily related to
suspension design parameters. Recently, attention has been increasingly focused on finding ways to
improve suspension components to provide the greatest possible comfort and handling ability. In this
study, vibrations between a suspension system modeled as a single degree of freedom and a flexible
beam are investigated. In the study, vertical displacements and accelerations of the suspension mass
element modeled as a single degree of freedom were investigated by considering linear and nonlinear
suspension elements. Spring and damping are very important in the nonlinear properties of suspension,
linear and nonlinear spring expressions are chosen in this paper. A single degree of freedom suspension
system consists of a mass, damping element and a nonlinear spring element. The flexible beam structure
is modeled according to the Euler-Bernoulli beam theory. In the study, the effects of the nonlinear
suspension element and the linear characteristic spring element on the suspension vibrations are given
comparatively, taking into account different analysis conditions. Some of these parameters are vehicle
speed, suspension damping ratio, suspension mass and flexural stiffness. As a result, the nonlinear spring
highly affects the dynamic behavior of the suspension system. In addition, the rigidity of the flexible
beam structure on which the suspension system moves significantly affects this dynamic behavior. In
addition, the vehicle's constant moving speed and the damping ratio of the suspension system are other
important parameters that affect the dynamic behavior of the suspension system.
Keywords: Suspension system, flexible structure, nonlinear spring characteristic.
INTRODUCTION
The suspension system is a system that physically separates the car body from the car wheel. The main
function of the vehicle suspension system is to minimise the vertical acceleration transmitted to the
passenger from the ground, providing better ride comfort (Journal et al., 2016; Koç, 2021; Koç et al.,
2021; Tan et al., 1998). Due to the decades of research work in the field, various types of suspension
system are in use at present. From practical experience we know that the nonlinear spring and damper
characteristics have a great influence on the driving behavior of the vehicle, and furthermore on the lap
time on a race track. Therefore, it is of particular interest to find an equivalent mathematical model of
the vehicle suspension. This allows a permanent optimization of the vehicle by numerical simulations
on a computer (Ding et al., 2017).
The bridge needs to be modeled to determine the dynamic behaviors resulting from the interaction
between the car and the bridge. When the literature is examined, flexible structures such as bridges are
modeled as a simply supported beams. Euler-Bernoulli beam theorem is generally preferred for
modeling thin and long beams such as bridges. In this context, when the literature is examined, Eroğlu
et al. controlled the vibrations of the car by modeling the interaction between the bridge and the car,
which modeled using the Euler-Bernoulli beam theorem (Mustafa EROĞLU, Mehmet Akif KOÇ, Recep
KOZAN, 2021). Hirzinger et al. determined the dynamic responses of a 4 degrees of freedom massspring-damper system using the Euler-Bernoulli beam (Hirzinger et al., 2020). Koç studied the dynamic
responses of the Euler-Bernoulli beam under moving load (Koc, 2020). Cicirello investigated the
response of damaged Euler-Bernoulli with swithing cracks under the moving mass (Cicirello, 2019).
The analysis of moving loads passing over flexible structures such as beams is gaining importance day
by day. For this purpose, the design of structures such as bridges, which can be modeled as a beam, is a
crucial engineering stage. Beam-type structures such as bridges and moving loads passing over them are
in constant dynamic interaction and affect each other. Therefore, it is also important to model the moving
loads passing over the beam. When examining from the past to the present, it is seen that a constant
force on the beam is applied in the first studies (Frýba, 1999; Koloušek V, McLean RF, 1973; Wu &
Dai, 1987; Yang et al., 2004). Later, dynamic responses of beam-type structures were investigated by
considering variable force instead of constant force (Timoshenko, 1921). However, the mass and inertia
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of the moving vehicle were not considered in these models. As a result of the developed models, quarter
car models such as single degree of freedom (Biggs, 1964), and 4 degrees of freedom (Wen, 1960) have
been improved. With the development of technology, half-car models (Gadhvi et al., 2016) and full-car
models (Dugard et al., 2012) have also been studied thanks to the superior decoding power of computers.
This study examined a one-DOF vehicle suspension system with linear and nonlinear properties to
analyze dynamic suspension response. The complexity of the presented research is the suspension
vehicle car moving on the flexible structure likewise beam.
MODELLING OF THE NONLINEAR SUSPENSION AND QUARTER CAR
In this study, one-DOF vehicle suspension with a nonlinear spring moving on a flexible structure is
considered, as shown in Figure 1. The moving suspension car has a damping element with linear
characteristics and a nonlinear spring element. Moreover, a mas element has been added to the physical
model because of the considering inertia effect of the suspension car. The vehicle suspension moves
with the constant moving speed v from the left side of the flexible beam to the right end of the beam.
On the other hand, the length of the beam is represented by the parameter L, and the time-dependent
position of the moving suspension car is x(t).
The moving suspension car presented in the study consists of mass, spring, and damping elements. The
parameters m,c, and k represent the mass of the body of the suspension car, spring, and damping
coefficient of the damping element. For the mathematical formulation following assumptions have been
adopted for the physical model as stated as follows:

area.

The beam has been considered as Euler-Bernoulli beam theory with the uniform cross-section



The moving velocity of the moving car is constant.



One moving car is considered on the beam.


While the damping element has linear characteristics, the spring element is also considered
nonlinear.
Nonlinear spring characteristics
Spring and damping are very important in the nonlinear characteristics of suspension, which this paper
discusses. Figure 2 shows physical models of the linear and nonlinear springs, respectively. For the
simulation of nonlinear spring, the linear expression is as follows

Figure 1. The physical model of the flexible beam and moving one-DOF vehicle suspension with the
nonlinear spring.
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Figure 2. The physical model of the linear and nonlinear suspension systems used in this study.

𝐹𝑠 = 𝐾∆𝑥

(1)

The parameter K represents the stiffness of the spring. Moreover, the parameter Δx, also represents
spring displacement. The nonlinear expression for the nonlinear spring is formulated as the following
Equation:

𝐹𝑠 = 𝐾∆𝑥 + 𝜀𝐾 log(∆𝑥 + 1)

(2)

In the formula, F is a spring force, K is spring stiffness, and Δx is Spring displacement. We can adjust
the size and change the degree of nonlinearity by parameters. As shown in Equation (2), if the parameter
ε has been set to zero, the spring can be identified as linear properties. Figure 3 shows spring force
versus spring displacement according to different ε parameters. As shown in the figure, with the increase
in the value of the ε parameter, the spring's nonlinearity also increases.
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Figure 3.
For the physical model given in Figure 1, the kinetic energy of the moving one-DOF vehicle and flexible
beam can be written as follows:
𝑇=

1 𝐿
{∫ 𝜇[𝑤̇𝑏2 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 + 𝑚𝑦̇ 2 (𝑡)]},
2 0

(3)

The parameter μ represents per unit mass of the beam. Moreover, the parameter wb(x,t) represents the
vertical deflection of the beam at ant point x and at any time t.the potential energy of the moving
suspension car and beam interaction is defined as follows:
𝑉=

1 𝐿
2
{∫ 𝐸𝐼𝑤 ″ 𝑏 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 + 𝑘 [𝑦(𝑡) − 𝑤𝑏 (𝜉(𝑡), 𝑡)]2 𝐻(𝑥, 𝜉(𝑡))},
2 𝑜

(4)

Moreover, the dissipation function is stated as follows:

𝐷=

1 𝐿
{∫ 𝑐 𝑤̇ 2 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 + 𝑐 [𝑦̇ (𝑡) − 𝑤̇𝑏 (𝜉(𝑡), 𝑡)]2 𝐻(𝑥 − 𝜉(𝑡))}
2 0 𝑒𝑞 𝑏

(5)

Using the Lagrange equation for the governing Equation of the motion of moving one-DOF vehicle and
beam interaction physical model, the Equation of the motion of moving vehicle suspension vertical
motion has been obtained as follows:
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𝑦̈ = {−𝑘[𝑦(𝑡) − 𝑤𝑏 (𝑥, 𝑡)] − 𝑐 [𝑦̇ (𝑡) − 𝑤̇𝑏 (𝑥, 𝑡)]}

(6)

On the other hand, the Equation of the motion for the beam can be written as follows:
𝑁𝑖 𝜂̈ 𝑖 (𝑡) + 𝑐𝑒𝑞 𝜑𝑖2 (𝑥)𝜂̇ 𝑖 (𝑡) + 𝑆𝑖 𝜂𝑖 (𝑡) + 𝐷𝜑𝑖 (𝜉(𝑡)) {𝑓𝑐 +

𝑘[𝑤(𝜉(𝑡), 𝑡)𝐷 − 𝑦(𝑡)]
} = 0, 𝑖
𝑐 [𝑤̇ (𝜉(𝑡), 𝑡)𝐷 − 𝑦̇ (𝑡)]

(7)

= 1,2, . . . , 𝑛

Here, ηi is the generalized coordinate representing the deflection of the beam element, and φi is the shape
of oscillation that is obtained with the boundary conditions of the bridge beam. Orthogonality conditions
between these shapes of oscillation are expressed as follows:
𝐿

∫ 𝜇𝜑𝑖 (𝑥) 𝜑𝑗 (𝑥)𝑑𝑥 = 𝑁𝑖 𝛿𝑖𝑗
0
𝐿

(8)

∫ 𝐸𝐼𝜑 ″ 𝑖 (𝑥) 𝜑 ″ 𝑗 (𝑥)𝑑𝑥 = 𝑆𝑖 𝛿𝑖𝑗
0

In Eq. (8), δij represents the Kronecker delta where (i,j =1,2,…,n ) and Ni and Si are defined by setting i
= j in Eq. (8). The axle load of the moving suspension car during contact with the beam is expressed
with Heaviside functions, over time, as follows:
𝑓𝑐 = 𝑚𝑔𝐻(𝑥 − 𝜉(𝑡)),

(9)

RESULTS
In this section, the comparison of the linear and nonlinear suspension systems has been presented
according to vehicle suspension, and beam parameters are given in Table 1. In this simulation analysis,
the constant moving speed of the vehicle suspension has been considered as 25 m/s. Figure 4 compares
the linear suspension system with the three different nonlinear suspensions according to suspension body
vertical displacement. As shown in the figure, the nonlinear suspension's vibration performance is higher
than linear suspension in terms of suspension vertical travel. While The maximum vertical suspension
travel has been obtained as 19.6 mm for linear suspension, this value is obtained as 18.5 mm for
nonlinear suspension.
Table 1. The moving suspension car parameters used in this study.
Parameters k
Value

c

m

v

L

n

5e4 N/m 2219 Ns/m 2172 kg 25 m/s 100 m 4

Figure 5 compares the linear suspension system with the three different nonlinear suspensions according
to suspension body vertical acceleration. As shown in the figure, the linear suspension's vibration
performance is higher than nonlinear suspension in terms of suspension vertical acceleration. While The
maximum vertical suspension acceleration has been obtained as 0.057 m/s2 for linear suspension, this
value is obtained as 0.088 m/s2 for nonlinear suspension.
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Figure 4. The linear and nonlinear suspension dynamic behavior is compared according to suspension
vertical displacements.

Figure 5. The linear and nonlinear suspension dynamic behavior is compared according to suspension
vertical acceleration.
CONCLUSIONS
In this study, the flexible beam modeled according to Euler-Bernoulli beam theory with the under of
moving oscillator considering linear and nonlinear suspension systems is studied. The nonlinear
suspension system with the nonlinear spring affects the dynamic behavior of the suspension in terms of
vertical motion and vertical acceleration.
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ÖZET
Araçların esnemeyen bir zemin üzerinde hareket ettikleri sırada araca sadece dikey yöndeki yoldan gelen
kuvvet etki etmektedir. Esnemeyen yol üzerinde bulunan yol pürüzlülükleri veya kasisler olması
durumunda araç ile yol etkileşime girerek araç dinamiği olumsuz etkilenmektedir. Bu durumda yolun
bozucu etkilerine karşı aracın süspansiyon sistemleri geliştirilerek olumsuz etkilenen araç dinamiği
iyileştirilebilir. Süspansiyon sistemleri sayesinde araca etkiyen dikey yöndeki kuvvetler sönümlenerek
azaltılırlar. Bu sayede taşınan yolcuların konforu ve aracın sürüş güvenliği artırılmış olur. Fakat araç
esnemeyen bir yol değilde köprü veya viyadük gibi esnek bir yapı üzerinden geçtiği zaman üzerinden
geçtiği yapı ile etkileşime girmektedir. Bu durumda köprü gibi esnek yapıların dinamik davranışlarının
incelenmesi araç ve köprü etkileşimi açısında önem arz etmektedir. Literatürde köprü gibi yapılar kiriş
olarak modellenebilirler. Ayrıca literatürde kiriş yapıları incelendiğinde genellikle Euler-Bernoulli,
Timoshenko veya Rayleigh kiriş teorileri bulunmaktadır. Genellikle köprülerin kesit ebatları köprü
uzunluğuna göre küçük kaldığından dolayı köprüler Euler-Bernoulli kirişleri olarak modellenirler.
Ayrıca uzun aralıklı kirişlerde döner ataleti ve kayma çökmesi değerleri çok önemli olmadığı için Euler
Bernoulli kirişleri tercih edilir. Döner ataleti ve kayma çökmesini içeren Timoshenko kiriş teorileri
kullanılarak yapılan köprü modelleri de mevcuttur. Araç köprü etkileşim modellerinin çözümlenmesi
amacıyla birtakım yöntemler bulunmaktadır. Aracın analizi yapmak için hareket denklemleri Hamilton
yöntemi, Lagrange yöntemi gibi yöntemler tercih edilirken. Köprü kirişlerinin analizini yapmak için
Galerkin yöntemi kullanılmaktadır. Bütünleşik elde edilen diferansiyel denklemleri çözdürmek
amacıyla da Runge-Kutta yöntemi, Euler yöntemi, Sonlu Elemanlar yöntemi, Newmark β gibi yöntemler
bulunmaktadır.
Bu çalışmada araç ve köprü dinamik etkileşimi üzerine çalışılmıştır. Analiz kolaylığı olması açısında
araç 3 serbestlik dereceli çeyrek araç olarak modellenirken, köprü Euler-Bernoulli kiriş teoremine göre
modellenmiştir. Aracın hareket denklemleri Lagrange yöntemi ile elde edilirken, köprünün hareket
denklemleri Galerkin yöntemi ile bulunmuştur. Bulunan ikinci dereceden hareket denklemleri durumuzay formları kullanılarak birinci dereceden diferansiyel denklemlere indirilerek Matlab ortamında
Runge-Kutta yöntemi ile çözdürülmüştür. Bu çalışmada köprü gibi esnek yapıların üzerinden geçtiği
araçların dinamik cevapları köprü parametrelerine bağlı olarak incelenmiştir ve köprünün uzunluğu,
köprünün esnekliği gibi parametrelerin araç dinamiğine oldukça etkisinin bulunduğu kanısına
varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Araç köprü etkileşimi, çeyrek araç modeli, Euler-Bernoulli kirişi.
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ABSTRACT
While the cars are moving on a rigid ground, only the force coming from the vertical direction acts on
the car. In case of road roughness or bumps on the rigid road, car dynamics are negatively affected by
interacting with the car and the road. In this case, the car's suspension systems can be developed against
the disruptive effects of the road, and the negatively affected car dynamics can be improved. Thanks to
the suspension systems, the vertical forces acting on the car are dampened and reduced. In this way, the
comfort of the passengers, and the driving safety of the car are increased. However, when the car passes
over a flexible structure such as a bridge or viaduct, rather than a rigid road, it interacts with the structure
over which it passes. In this case, examining the dynamic behavior of flexible structures such as bridges
is important in terms of car and bridge interaction. In the literature, structures such as bridges can be
modeled as beams. In addition, when beam structures are examined in the literature, there are generally
Euler-Bernoulli, Timoshenko, or Rayleigh beam theories. Generally, bridges are modeled as EulerBernoulli beams because the cross-sectional dimensions of the bridges are small compared to the bridge
length. In addition, Euler Bernoulli beams are preferred since the rotary inertia and shear deflection
values are not very important in long-span beams. Bridge models are also available using Timoshenko
beam theories that include rotary inertia and shear deflection. There are several methods for analyzing
car bridge interaction models. While methods such as the Hamilton method and the Lagrangian method
are preferred to analyze the car, the Galerkin method is used to analyze the bridge beams. There are
methods such as the Runge-Kutta method, Euler method, Finite Element Method, and Newmark β to
solve integrated differential equations.
In this study, the dynamic interaction of cars and bridges has been studied. For ease of analysis, the car
is modeled as a quarter car with 3 degrees of freedom, while the bridge is modeled according to the
Euler-Bernoulli beam theorem. While the equations of motion of the car were obtained by the
Lagrangian method, the equations of motion of the bridge were found by the Galerkin method. The
second-order equations of motion found were reduced to first-order differential equations using statespace forms and solved by the Runge-Kutta method in the Matlab environment. In this study, the
dynamic responses of the car over which flexible structures such as bridges pass have been examined
depending on the bridge parameters, and it has been concluded that parameters such as the length of the
bridge and the flexibility of the bridge have a significant effect on the car dynamics.
Keywords: Car-bridge interaction, quarter car model, Euler-Bernoulli beam.
GİRİŞ
Araç süspansiyon sistemleri araca etkiyen dinamik kuvvetleri sönümleyerek aracın yol tutuşu ve yolcu
konforununun artırılmasını sağlamaktadır. Araçları etkileyen en önemli etken ise yoldan araca gelen
bozucu yerdeğiştirmelerdir. Bu bozucu girdiler genellikle yoldaki düzensizliklerden dolayı olurken
bazen de aracın geçtiği zeminin esnekliğinden dolayıda olmakatdır. Araçlar köprü veya viyadük gibi
esnek zeminlerden geçtiği zaman onlarla etkileşime girerek köprüyü titreştirir ve titreşen köprü
üzerinden geçen aracın dinamik davranışları bu durumda oldukça etkilenir (Koc 2017). Bu nedenle
köprü gibi esnek zeminler kiriş olarak modellenirler. Literatürde köprüler Euler-Bernoulli ve
Timoshenko kirişleri olarak modellenmektedir (Koç et al. 2021) (Koç 2021b). Araçlar ise çalışma
kolaylığı olması amacıyla çeyrek araç modeli olarak modellenirler (Altun 2017) (Singh 2018).
Literatür incelendiğinde araç ve yol etkileşimi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. (Ali Hassaan 2015)
pasif süspansiyonlu çeyrek araç modelinde değişken yol bozukluklarını dikkate alarak araca etkiyen
dinamik yerdeğiştirmeleri incelemiştir. (Yildirim and Esen 2020) pasif süspansiyon sistemi kullanarak
tam araç modelinde aracın hızını ve değişken yol bozukluklarını dikkate alarak aracın dinamik
cevaplarını incelemiştir. Ayrıca aracın geçtiği zeminin özellikleri ile ilgili çalışmalarda mevcuttur. (Koç
2021a) çalışmasında trenlerin geçtiği zeminin farklı elastikiyet modülüne sahip olması durumunda
rayların deplasmanlarını incelemiştir. (Eroğlu et al. 2022) ise köprü uzunluğunun yüksek hızlı trenlerin
dinamik cevaplarına olan etkilerini incelemiştir.
Bu çalışmada 3 serbestlik dereceli çeyrek araç modeli ile Euler-Bernoulli kiriş teoremine göre
modellenen köprü arasındaki dinamik etkileşim üzerine çalışılmıştır. Literatür incelendiğinde birçok
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çalışmada aracın geçtiği zeminin parametreleri sabit kabul edilmiş ve farklı olması durumu göz önünde
bulundurulmamıştır. İncelenen çalışma da köprü kirişinin elastikiyet modülü, sönümü ve uzunluğu
dikkate alınarak araç-köprü etkileşimi incelenmiştir. Köprü parametreleri değiştikçe köprünün dinamik
cevapları oldukça değişmekte ve dolayısıyla üzerinden geçen aracın titreşim genliklerini birhayli
artırmaktadır.
ARAÇ-KÖPRÜ ETKİLEŞİMİ VE MODELLEME
Bu çalışmada Şekil 1’de de görülen 3 serbestlik dereceli çeyrek araç modeli ile köprü arasında oluşan
dinamik etkileşim incelenecektir. Çeyrek araç; araç gövdesi, teker ve yolcu koltuğundan oluşmaktadır.
Model incelendiğinde yolcu koltuğu kütlesi mp, araç kütlesi mv ve teker kütlesi mw ile temsil
edilmektedir. Yolcu ile araç arasında bulunan yay katsayısı kp, sönüm katsayısı ise cp, araç ile teker
arasındaki yay katsayısı kv, sönüm katsayısı cv ve lastiğin rijitlik katsayısı ise kw olarak tanımlanmıştır.
Yolcu koltuğunun dikey yer değiştirmesi rp, araç gövdesinin dikey yer değiştirmesi rv ve tekerin dikey
yer değiştirmesi ise rw ile gösterilmiştir. Tekere girdi olarak sadece köprünün salınımları eklenmektedir.
Burada köprünün dikey hareketi wb(x,t) köprünün herhangi bir t zamanındaki ve x noktasındaki yer
değiştirmeyi temsil etmektedir. V sabit hızda hareket eden aracın hızını temsil etmektedir.
rp

mp
V
kp

cp
rv

mv
kv

cv
rw

mw
{E, c, I, A}

kw
Köprü kirişi

wb(x,t)

x

Şekil 1. 3 serbestlik dereceli çeyrek araç ve Euler-Bernoulli köprü kirişinin fiziksel modeli
Araç ve köprü etkileşim analizinde aşağıda belirtilen kabuller yapılmıştır.


Çalışma da incelenen köprü Euler-Bernoulli kirişi olarak modellenmiştir.



Araç birbirinden bağımsız 3 serbestlik dereceli olarak modellenmiştir.



Köprüden sadece bir araç sabit V hızıyla geçmektedir.



Araç tekeri köprü kirişi ile daima temas halindedir.

Bu verilen kabullerden sonra çeyrek araç ve köprü etkileşim modelinin kinetik enerji, potansiyel enerji
ve sönümleme fonksiyonu Denklem 1-3’te verilmiştir.

𝐿

1
1
1
1
𝐸𝑘 = ∫ 𝜇 [𝜔𝑏2̇ (𝑥, 𝑡)] 𝑑𝑥 + 𝑚𝑝 𝑟𝑝2̇ + 𝑚𝑣 𝑟̇𝑣2 + 𝑚𝑤 𝑟̇𝑤2
2
2
2
2

(1)

0
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𝐿

1
1
1
1
𝐸𝑝 = ∫ 𝐸𝐼[𝜔𝑏"2 (𝑥, 𝑡)]𝑑𝑥 + 𝑘𝑝 (𝑟𝑝 − 𝑟𝑐 ) + 𝑘𝑣 (𝑟𝑐 − 𝑟𝑤 ) + 𝑘𝑤 (𝑟𝑤 − 𝜔𝑏 )
2
2
2
2

(2)

0

𝐿

1
1
1
𝐷 = ∫ 𝑐𝜔𝑏2̇ (𝑥, 𝑡) + 𝑐𝑝 (𝑟𝑝̇ − 𝑟𝑐̇ ) + 𝑐𝑣 (𝑟𝑐̇ − 𝑟𝑤̇ )
2
2
2

(3)

0

Denklem 1-3’te verilen µ kirişin birim uzunluğundaki kütlesini ve EI ise kirişin eğilme dayanımını
belirtmektedir. Kirişin t zamanında yer değiştirmesi olan wb(x,t) için Galerkin açılımı ise aşağıdaki gibi
verilmiştir.

𝑛

𝜔𝑏 (𝑥, 𝑡) = ∑ 𝜑𝑖 (𝑥)𝑞𝑖 ,
𝑖=1
𝑛

𝜔𝑏̇ (𝑥, 𝑡) = ∑ 𝜑𝑖 (𝑥)𝑞𝑖̇ ,
𝑖=1

(4)

𝑛

𝜔𝑏′ (𝑥, 𝑡) = ∑ 𝜑𝑖" (𝑥)𝑞𝑖 ,
𝑖=1

2
𝑖𝜋𝑥
𝜑𝑖 (𝑥) = √ 𝑠𝑖𝑛 ( ) ,
𝐿
𝐿

𝐿

𝑖 = 1,2, … , 𝑛.

𝐿

∫ 𝜇𝜑𝑖 (𝑥)𝜑𝑗 (𝑥)𝑑𝑥 = 𝑁𝑖 𝛿𝑖𝑗 , ∫ 𝐸𝐼𝜑𝑖" (𝑥)𝜑𝑗" (𝑥)𝑑𝑥 = Π𝑖 𝛿𝑖𝑗
0

(5)

0

Burada qi kirişin yer değiştirmesinin genelleştirilmiş koordinatlarını temsil etmektedir. φi köprü kirişinin
sınır koşullarıyla elde edilen salınım şeklini, ẟij Kronecker deltayı temsil etmektedir. Çeyrek araç ve
köprü sistemi için Rayleigh sönüm fonksiyonu Denklem 3’te verilmiştir. Burada c köprü kirişinin
eşdeğer vizkoz sönüm katsayıdır.
Lagrange ifadesi kinetik enerji ile potansiyel enerji arasındaki farka eşittir. Lagrange ifadesi (L=Ek-Ep)
olarak tanımlanabilir.

𝑑
𝜕𝐿
𝜕𝐿
𝜕𝐷
(
)−(
)+(
) = 0 , 𝑘 = 1,2,3.
𝑑𝑡 𝜕η̇ 𝑘 (𝑡)
𝜕η𝑘 (𝑡)
𝜕η̇ 𝑘 (𝑡)

(6)

𝑑
𝜕𝐿
𝜕𝐿
𝜕𝐷
(
)−(
)+(
) = 𝑄𝑖 , 𝑖 = 1,2,3,4.
𝑑𝑡 𝜕𝑞̇ 𝑖 (𝑡)
𝜕𝑞𝑖 (𝑡)
𝜕𝑞̇ 𝑖 (𝑡)

(7)
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Genelleştirilmiş koordinatlar Denklem 8-9’da verilmiştir.
𝑇

η(t) = {𝑟𝑝 𝑟𝑣 𝑟𝑤 } ,

(8)

q(t) = {𝑞1 (𝑡) 𝑞2 (𝑡) 𝑞3 (𝑡) 𝑞4 (𝑡)}𝑇 ,

(9)

𝐿

𝑄𝑖 = ∫ 𝜑𝑖 (𝑥)𝑓𝑐𝑖 (𝑥, 𝑡)𝑑𝑥 , 𝑖 = 1, … ,4

(10)

0

Tablo 1. 3 serbestlik dereceli çeyrek araç ve köprünün parametreleri
Çeyrek aracın parametreleri
Yolcu ve koltuğunun toplam kütlesi (mp)
Aracın kütlesi (mv)
Tekerin kütlesi (mw)
Birincil süspansiyonun rijitlik katsayısı (kp)
İkincil süspansiyonun rijitlik katsayısı (kv)
Lastiğin rijitliği (kw)
Birincil süspansiyonun sönüm katsayısı (cp)
Ikincil süspansiyonun sönüm katsayısı (cv)
Köprü kirişinin parametreleri
Köprünün Elastikiyet modülü (E)
Köprünün uzunluğu (L)
Alan atalet momenti (I)
Kirişin birim uzunluğunun kütlesi (µ)
Kirişin eşdeğer sönüm katsayısı (c)

80 kg
350 kg
40 kg
8000 N/m
20000 N/m
180000 N/m
800 Ns/m
1550 Ns/m
2 GPa
60 m
0.174 m4
2000 kg/m
1750 Ns/m

Şekil 1’deki çeyrek aracın diferansiyel denklemleri elde edilmiştir. Yolcu koltuğu, araç gövdesi, tekerlek
ve köprü için hareket denklemleri aşağıdaki gibi verilmiştir.
𝑚𝑝 𝑟̈𝑝 + 𝑐𝑝 (𝑟̇𝑝 − 𝑟̇𝑣 ) + 𝑘𝑝 (𝑟𝑝 − 𝑟𝑣 ) = 0

(11)

𝑚𝑣 𝑟̈𝑣 + 𝑐𝑣 (𝑟̇𝑣 − 𝑟̇𝑤 ) − 𝑐𝑝 (𝑟̇𝑝 − 𝑟̇𝑣 ) + 𝑘𝑣 (𝑟𝑣 − 𝑟𝑤 ) − 𝑘𝑝 (𝑟𝑝 − 𝑟𝑣 ) = 0

(12)

𝑚𝑤 𝑟̈𝑤 − 𝑐𝑣 (𝑟̇𝑣 − 𝑟̇𝑤 ) − 𝑘𝑣 (𝑟𝑣 − 𝑟𝑤 ) − 𝑘𝑤 (𝑟𝑤 − 𝜑𝑖 (𝑥, 𝑡)𝑞𝑖 ) = 0

(13)

𝑛

𝑁𝑞̈ 𝑖 (𝑡) + 𝑐𝑞̇ 𝑖 (𝑡) + 𝑆𝑞𝑖 (𝑡) − 𝑘𝑤 𝜑𝑖 (𝑥, 𝑡)(𝑟𝑤 − ∑ 𝜑𝑖 (𝑥, 𝑡) 𝑞𝑖 ) = 𝑓𝑔 𝜑𝑖 (𝑥, 𝑡)

(14)

𝑖=1

Denklem 14’te kirişe ait ikinci dereceden hareket denklemi verilmiştir. Burada fg köprü kirişine araç
tarafından uygulanan statik kuvveti ifade etmektedir.
𝑓𝑔 = (𝑚𝑝 + 𝑚𝑣 + 𝑚𝑤 )𝑔
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Simülasyon Sonuçları
Çalışmada incelenen aracın diferansiyel denklemleri Lagrange metodu kullanılarak yukarıdaki gibi elde
edilmiştir. Bu denklemler daha sonra Runge-Kutta yöntemi ile çözülmesi için durum uzay formları
kullanılarak birinci dereceden diferansiyel denklemlere indirgenmiştir. Birinci dereceden denklemlerin
çözülmesi amacıyla Matlab programı tercih edilmiştir. Analiz için gerekli parametreler Tablo 1’de
verilmiştir.

Şekil 2. Araç-köprü dinamik cevabına köprünün farklı elastikiyet modülü etkisi (a) Yolcu koltuğu
deplasmanı (b) Yolcu koltuğu ivmelenmesi (c) Köprü ortasının deplasmanı
Köprü, üzerinden belirli bir hızda geçen araç tarafından titreşmeye zorlanır. Köprü titreşimleri de aracın
dinamik davranışını etkiler. Bu bölümde çeyrek araca sadece köprü kirişinin salınımları girdi olarak
eklenmiştir.
Şekil 2’de E=1 GPa, E=1.5 GPa, E=2 GPa ve E=2.5 GPa olmak üzere dört farklı köprü elastikiyet
modülü olması durumunda köprü ortasının ve yolcuya etkiyen dinamik cevaplar incelenmiştir. Şekil
2a’ya göre yolcu koltuğunun dikey yerdeğiştirmesi köprü elastikiyeti arttıkça ciddi oranda azalmıştır.
Örneğin yolcu koltuğunun maksimum yerdeğiştirme değeri E=1 GPa olduğunda 0,11 m olurken, E=2,5
GPa olduğunda ise 0,055 m olmuştur. Şekil 2b’ye göre yolcu koltuğunun maksimum ivmelenmesi E=1
GPa olduğunda 0,204 m/s2 olurken, E=2,5 GPa olduğunda ise 0,04 m/s2 olmuştur. Şekil 2c’de köprü
kirişinin ortanoktasının yerdeğişimi zamana göre verilmiştir. Grafiğe göre köprü kirişinin Elastikiyet
modülü arttıkça köprü daha rijit davranmakta ve maksimum yerdeğiştirme değerleri azalmaktadır.
Ayrıca Elastikiyet modülü arttıkça maksimum deplasmanın olduğu yerler daha önce meydana
gelmektedir. Bu da araç-köprü sisteminin doğal frekanslarına bağlıdır.
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Şekil 3. Araç-köprü dinamik cevabına köprünün farklı sönümünün etkisi (a) Yolcu koltuğu deplasmanı
(b) Yolcu koltuğu ivmelenmesi (c) Köprü ortasının deplasmanı
Şekil 3’te köprü kirişinin farklı sönüm değerlerinde olmasına göre yolcunun deplasman ve ivmelenme
grafikleri ve köprü deplasmanı verilmiştir. Şekil 3a’da yolcu koltuğunun maksimum yerdeğiştirme
değeri köprü sönümsüz olduğunda 0,1 m olurken sönüm katsayısı 3000 Ns/m olduğunda 0,056 m
olmaktadır. Köprü sönümünün artmasıyla beraber deplasman değerleri yarı yarıya azalmaktadır. Şekil
2b’de benzer olarak köprü sönümünün artmasıyla beraber yolcuya etkiyen maksimum ivmelenme
değerleri de oldukça azalmaktadır. Şekil 3c’de köprü sönümü arttıkça dinamik yerdeğiştirme genlikleri
oldukça azalmaktadır. Grafiğe göre köprü sönümsüz olduğu zaman köprü ortanoktasının yerdeğiştirmesi
belirli frekans sürekli devam etmektedir.
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Şekil 4. Araç-köprü dinamik cevabına köprü uzunluğunun etkisi (a) Yolcu koltuğu deplasmanı (b) Yolcu
koltuğu ivmelenmesi (c) Köprü ortasının deplasmanı.
Şekil 4’te yolcunun deplasman ve ivmelenme grafikleri ve köprünün deplasman grafiği köprü
uzunluğuna göre verilmiştir. Şekil 4a’da yolcu koltuğunun maksimum yerdeğiştirme değeri L=20 m
olduğunda 0,003 m olurken, L=80 m olduğunda ise 0,12 m olmuştur. Köprü uzunluğu 4 kat arttığında
köprü ortasının maksimum çökme değerleri yaklaşık 40 kat artmaktadır. Benzer olarak köprü uzunluğu
yolcuyu etkileyen ivmelenme değerlerini de oldukça etkilemektedir. Şekil 3c’ye göre köprü uzunluğu
arttıkça köprü daha esnek davranmakta ve maksimum yerdeğiştirme değerleri oldukça artmaktadır.
Ayrıca köprü kirişinin uzunluğu arttıkça köprü ortanoktasının yerdeğiştirmesi yaklaşık 50 kat
artmaktadır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma da 3 serbestlik dereceli çeyrek araç modeli ile Euler-Bernoulli kirişi arasındaki etkileşim
modellenmiş olup esas itibariyle yolcu koltuğu üzerine etkiyen dinamik cevaplar farklı durumlar altında
belirlenmiştir. Yolcu koltuğu ve köprünün deplasman değerleri köprü rijitliği, köprü sönümü ve köprü
uzunluğu dikkate alınarak incelenmiştir. Yolcu koltuğunun ve köprünün deplasman değerleri köprü
parametrelerine bağlı olarak oldukça değişken cevaplar gösterebilmektedir.
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MİKOTOKSİNLER VE SÜT SIĞIRLARININ BESLENMESİNDE MİKOTOKSİN RİSKİ
MYCOTOXINS AND THE RISK OF MYCOTOXINS IN FEEDING DAIRY CATTLE
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet IRMAK
Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı SİİRT
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ÖZET
Mantarlar, çok sayıda tek ve çok hücreli ökaryot canlının oluşturduğu biyolojik alemin adını ifade
etmektedir. Yemlerde ve gıdalarda bulunan mantarlar çoğalmaları için uygun ortam bulduklarında
mikotoksin olarak adlandırılan metabolitlerini yem ve gıdalara bulaştırarak insan ve hayvanların
sağlığını bozarak hastalanmalarına ve verim kayıplarına neden olmaktadırlar. Mikotoksin, mantar
anlamına gelen myco ve zehir anlamına gelen toxin kelimelerinin birleşmesinden türetilmiştir.
Mantarlar çok değişken ortam sıcaklıklarında çoğalma kabiliyetine sahip organizmalar olmalarına
karşın, 10-40 0C aralığında ve Ph 4-8 olduğu ortamlarda çok hızlı bir şekilde çoğalabilirler. Hayvan
yemlerinde Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Alternaria, Rhizopus ve Cladosporium türleri uygun
muhafaza edilmemiş yemlerde sıklıkla tespit edilmektedirler. Bunlardan Aspergillus, Penicillium ve
Fusarium türü mantarlar sığırlarda daha sık zehirlenmelere neden olan mantarlar olarak yemlerde ve
hayvanların sindirim sisteminde tespit edilmektedirler. Aflatoksin, okratoksin A, deoxynivalenol
(DON), trikotesanlar, HT-2 ve T-2 toksinler, zeralenonlar, fumonisinler, tremorjenik toksin ve ergot
alkoloidleri hayvansal gıdalarda ve tarım ürünlerde önemli ekonomik kayıplara sebep olan mantarların
metaboliti olan mikotoksinleridirler. Mikotoksinler, besin zincirine tahıl ekimi, hasadı, taşınması,
bitkisel ve hayvansal ürünlerin depolanması sırasında herhangi şekilde bulaşmasıyla ürünün geri kalan
kısımlarını kontamine etmektedirler. Her bir mantar türünün kontaminasyon zamanı farklı
olabilmektedir. Örneğin Aspergillus ve Penicillium ile kontaminasyon hasattan önce ve sonra
olabilirken, Fusariumlarla kontaminasyon daha çok hasat işleminden önce meydana gelmektedir.
Üretilen tahıl ürünlerinin mikotoksinlerle kontamine olduğunda bu yem maddelerini tüketen
hayvanlarda hastalık oluşturmakta aynı zamanda bu hayvanlardan elde edilen süt ve et ürünlerinde de
kontaminasyon şekillenmektedir. Bundan dolayı insan gıdası olarak kullanılan hayvansal gıdalarında
mikotoksinlerle kontamine olup insanlarda da çeşitli derecelerde hastalıklara neden olabilmektedir.
Mikotoksinli yemler, sığırların özellikle bağışıklık sistemlerinin baskılandığı stresli dönemlerinde
tüketildikleri zaman hayvanları daha kolay hastalandırmakta bazen ölmelerine neden olabilmektedirler.
Mikotoksinler sütçü sığırlarda çeşitli sağlık problemlerine neden olmakla beraber bunlardan en
önemlileri süt veriminde azalma, üreme sisteminde meydana gelen aksamalar ve sürüdeki hastalık
insidansının artması olarak gösterilebilir. Geviş getiren hayvanların rumen olarak adlandırılan ön
midelerinde çeşitli bakteri, protozoa ve maya içermektedirler. Rumen bakterilerinin patojenleri kana
girmeden elimine etme yeteneğine sahip olduklarından dolayı süt sığırları ve diğer ruminantlar
mikotoksinlere karşı monogastrik hayvanlara göre daha dayanıklıdırlar. Mikotoksinler fiziksel,
kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanılarak yok edilebilir ya da güvenli sınırlara çekilebilmektedir.
Sonuç olarak, hayvanların tüketimine sunulan yemlerin üretimden hayvanların tüketim noktasına,
çiftlikten son tüketici olan insanların sofrasına gelene kadar ki aşamaların kritik kontrol notları
belirlenmeli, buna göre tedbirler alınarak kontrol sağlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Süt sığırı, Yemler, mantar, Mikotoksin, aflatoksin, Gıda.

ABSTRACT
Fungi express the name of the biological realm consisting of many unicellular and multicellular
eukaryotic organisms. Once fungi find a suitable environment for their proliferation, they contaminate
their metabolites called mycotoxins to forage and foods, impairing the health of humans and animals,
FULL TEXTS BOOK

658

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

resulting in disease and yield losses. As a term, Mycotoxin is derived from the combination of the words
'myco' meaning fungus, and 'toxin' meaning poison. Although fungi are organisms that are capable of
proliferating in variable ambient temperatures, they can multiply very quickly in environments with a
temperature of 10-40 oC, and pH range of 4-8. In animal feeds, Aspergillus, Penicillium, Fusarium,
Alternaria, Rhizopus, and Cladosporium species are frequently detected, especially in unpreserved
feeds. Among these species, Aspergillus, Penicillium, and Fusarium species detected in feed and the
digestive system of animals result in poisoning, commonly in the cattle. Aflatoxin, ochratoxin A,
deoxynivalenol (DON), trichothecenes, HT-2 and T-2 toxins, zearalenone, fumonisins, tremorgenic
toxin, and ergot alkaloids are mycotoxins, which cause significant economic losses in animal feeds and
agricultural products. Mycotoxins contaminate the residue of the product by any contamination of the
food chain during planting, harvesting, transportation, and storage of plant and animal products. The
time of contamination of each fungus type may be different. For instance, contamination of Aspergillus
and Penicillium may occur before and after harvest, while contamination of Fusariums occurs more
often before harvest. Contamination of cereals with mycotoxins causes disease in animals consuming
this contaminated feed, which leads to contamination of milk and meat products obtained from these
animals. Therefore, mycotoxin-contaminated animal products used for human consumption also can
cause a variety of diseases in humans. If mycotoxin-containing feeds are consumed during stressful
periods for cattle, particularly when their immune systems are suppressed, it can affect animals more
easily and even cause death. Besides mycotoxins causing various health problems in dairy cattle, the
most important results are decreasing the milk yield, disruptions of the reproductive system, and
increasing the incidence of diseases in the herd. Ruminant animals contain a variety of bacteria,
protozoa, and yeast in their fore-stomach called the rumen. Dairy cattle and other ruminants are more
resistant to mycotoxins compared to monogastric animals since rumen bacteria have the ability to
eliminate pathogens before entering the blood. Mycotoxins can be destroyed or reduced to safe limits
by using physical, chemical, and biological methods. As a result, the critical control points of the stages
from the production to the consumption of the animals and from the farm to the table of the people,
who are the main consumers, should be determined, and controls should be ensured by taking measures
accordingly.
Keywords: Dairy cattle, Feeds, fungus, Mycotoxin, aflatoxin, Food.
GİRİŞ
Mantar, çok sayıda tek ve çok hücreli ökaryot canlının oluşturduğu biyolojik alemin adını ifade
etmektedir. Mantarlar, mikotoksin olarak adlandırılan zararlı metabolitler salgılayarak yemlere
bulaştırmakta ve bu yemleri tüketen hayvanlarda hastalıklara neden olmaktadırlar(Binder, Tan, Chin,
Handl, & Richard, 2007; Pleadin, Frece, & Markov, 2019; L. W. Whitlow & Hagler, 2005). Bu hastalık
mikotoksikozis olarak adlandırılmaktadır(L. W. Whitlow & Hagler, 2005). Mikotoksin, mantar
anlamına gelen myco ve zehir anlamına gelen toxin kelimelerinin birleşmesinden meydana
gelmektedir(Afsah‐Hejri, Jinap, Hajeb, Radu, & Shakibazadeh, 2013). Mikotoksinler doğada birçok
türü bulunan mantarların ürettiği metabolitlerdir. Bu metabolitler gerek insanlarda gerekse hayvanlarda
çeşitli düzeylerde zehirlenmelere neden olabilmektedir(Tarkan Şahin, 2015). Mantarlar, dünyanın
hemen hemen her yerinde çeşitli gıdalarda ve hayvan yemlerinde bulunabilir(Afsah‐Hejri et al., 2013;
Bhat, Rai, & Karim, 2010; Denli & Perez, 2010). Hayvanlar tarafından tüketilen kaba ve konsantre
yemlerde mantarlar sıklıkla bulunulabilmekte fakat her zaman toksin salgılamamaktadırlar. Bu
organizmalar uygun ortam ve şartları bulduklarında çok hızlı bir şekilde çoğalıp toksin
salgılayabilmektedirler(Bhat et al., 2010). Mantarlar çok değişken ortam sıcaklıklarında
çoğalabilirlerken, 10-40 0C aralığında, Ph 4-8 ve nemin 0.7 aw olduğu ortamlarda hızlı bir şekilde
çoğalabilirler.(L. Whitlow & Hagler, 2010). Hayvan yemlerinde Aspergillus, Penicillium, Fusarium,
Alternaria, Rhizopus ve Cladosporium cinsleri sıklıkla bulunmaktadırlar. Aspergillus, Penicillium ve
Fusarium türü mantarlar sığırlarda daha sık zehirlenmelere neden olan mantarlar olarak karşımıza
çıkmaktadırlar(Fink‐Grernmels, 1999). Aflatoksin, okratoksin A, deoxynivalenol (DON), trikotesanlar,
HT-2 ve T-2 toksinler, zeralenonlar, fumonisinler, tremorjenik toksin ve ergot alkoloidleri gıdalarda ve
tarımsal ürünlerde önemli ekonomik kayıplara sebep olan mantar mikotoksinleridirler(Pleadin et al.,
2019; POLAT & Taylan, 2015). Mantarların 300 den fazla toksin oluşturdukları bildirilmesine rağmen
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süt sığırlarında aflatoksinler, deoksinivalenol, T-2 toksin, zearalenon, fumonisin ve okratoksin A gibi
mikotoksinlerin hasar oluşturdukları bildirilmektedir(Pleadin et al., 2019; Şahindokuyucu & Firdevs,
2011). Mikotoksinler hayvanlarda çeşitli verim kayıplarına bazen de ölümlerine neden olabilmektedir.
Genellikle yem tüketimi ve yemden yararlanmada azalma immun sistem hasarı, verim kayıpları, çeşitli
doku ve hücre tahribatı meydana getirmektedirler (Adams, Kephart, Ishler, Hutchinson, & Roth, 1993).
Mikotoksinlerin hasar verici etkisi ruminantlara göre tek mideli hayvanlarda daha fazladır. Rumende
mikotoksinlerin zarar verici etkisi bir nebze azaltılabilmektedir(Afsah‐Hejri et al., 2013; Hussein &
Brasel, 2001; POLAT & Taylan, 2015).
YEMLERDE VE GIDALARDA MİKOTOKSİNLER
Mikotoksinler, besin zincirine tahıl ekimi, hasadı, taşınması, bitkisel ve hayvansal ürünlerin
depolanması, sırasında herhangi şekilde kontamine olmuş ürünler yoluyla katılırlar. Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO), dünya sağlık örgütü verilerine dayandırdığı bilgiye göre dünya genelinde üretilen
tahılların yaklaşık %25'inin mikotoksinlerle kontamine olduğunu bildirmektedir(Pleadin et al., 2019).
Aspergillus ve Penicillium ile kontaminasyon hasattan önce ve sonra olabilirken, Fusariumlarla
kontaminasyon daha çok hasat işleminden önce meydana gelmektedir. Fusariumların mikotoksinleri
olan zearalenon, DON ve fumonisinler bitkisel kaynaklı gıda ve hayvan yemlerinde sıklıkla
bulunabilmektedir(Binder et al., 2007). Tahılların mikotoksinlerle kontaminasyonu iklimsel faktörlere
bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğinden bölgesel farklılıklar fazlaca değişken olabilmektedir.
Üretilen tahıl ürünleri mikotoksinlerle kontamine olduğunda, hayvan beslemede kullanılan yemlerinde
kontamine olacağı bilinmelidir. Bundan dolayı insan gıdası olarak kullanılan hayvansal gıdalarında
mikotoksinlerle kontamine olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.(Pleadin et al., 2019). Bu sebeple,
mikotoksinlere maruz kalma, yalnız insan gıdası olarak kullanılan bitkisel kaynaklı gıdalar ile değil,
aynı zamanda hayvansal gıdalarla ile de maruz kalınabilir. Uygun olmayan koşullarda elde edilen
sakatatlar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri bu anlamda risk oluşturabilmektedir(Perši, Pleadin,
Kovačević, Scortichini, & Milone, 2014; Pleadin et al., 2015).
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Çiftlik
Hayvanlarının
Yemi Kullanması

Hayvansal Ürün
Endüstrisi

ÖNEMLİ MİKOTOKSİNLER
Tarlada
Ürün
Hasadı

Tüketim
Noktalarına
Nakil

Hasattan
Sonra
Depolaması

Şekil 1. Hayvansal ve bitkisel ürünlerin tarladan
son tüketiciye hareket zinciri
Tahılların
Ambarlara Nakli
ve Depolanması
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HAYVANLARDA VE GIDALARDA BULUNAN BAZI ÖNEMLİ MİKOTOKSİNLER
AFLATOKSİNLER
Aspergillus cinsinin belirli türleri tarafından üretilen aflatoksin 26 0C ile 38 0C aralığında ve nemin %18
den yüksek olduğu ortamlarda hızlıca çoğalabilmektedir. Aspergillus flavus, mısır gibi tahıllarda
aflatoksin B1 ve B2 üretmekte iken Aspergillus parazitikus uygun olmayan koşullarda depolanan yağlı
tohumlarda aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 üretiminden sorumludur. Aflatoksinler B1 ve B2'nin
hidroksillenmiş formu olan Aflatoksinler M1 ve M2, toksik etkisi daha az olan metabolik
ürünlerdir(Pleadin et al., 2019).
OKRATOKSİNLER
Okratoksinler A, B, C ve TA olarak gruplandırılmaktadırlar. İlk olarak 1965 yılında Güney Afrika’da
izole edilen Aspergillus okraseustan elde edilen okratosin A, grubun en toksik metaboliti olarak kabul
edilmektedir. Yapılan çalışmalarda okratoksinlerin Aspergillus ochraceus, A. carbonarius ve
Penicillium verrucosum tarafından üretildiğini göstermektedir. Tahıllardaki nem oranının %16’nın
üzerinde ve ortam sıcaklığının 20 ile 25 0C arasında olduğunda hızlı bir şekilde
çoğalabilmektedirler(Inger, 2011). Okratoksin A nın kuşlarda ve memeli canlılarda nefrotoksik etkileri
kanıtlanmış olup bu durum geviş getiren hayvanlarda henüz kanıtlanabilmiş değildir. Hem insan hem
de hayvanlarda mikotoksinlerin dokularda ve vücut sıvılarında biriktiği ve çok yavaş bir şekilde
uzaklaştırıldığı bildirilmektedir(Denli & Perez, 2010; Richard, 2007). Buğday, mısır, çavdar çiçeği,
karabuğday, kahvaltılık tahıllarda, sakatat, et ve et ürünlerinde de önemli miktarlarda okratoksin A tespit
edilmiştir(Amézqueta, González-Peñas, Murillo-Arbizu, & de Cerain, 2009).
ZEARALENONE
Zearalenon (F-2 toksini) adını 1962'de izole edildiği Giberella zeae adlı küften almıştır. Fusarium
graminearum, Fusarium roseum, Fusarium culmorum, Fusarium tricinctum ve Fusarium moniliforme
başlıca Zearalenon toksini üreten mantarlardır. Zearalenon üretimi, özellikle 10-15 °C sıcaklıklara sahip
nem oranı yüksek, biraz daha soğuk iklime sahip olan yerlerde daha fazladır(Abramson, 1998; Pleadin
et al., 2019). Zearalenone ve metabolitleri, östrojenik ve anabolik özelliklere sahip mikotoksinlerdir.
Toksik etkileri maruz kalınan süreye, zearalenonun konsantrasyonuna ve etki ettiği organizmanın genel
fizyolojik durumuna bağlıdır. Zearalenone sindirim sisteminden emilimi %3 düzeyinde olup çok yüksek
değildir fakat rumende α- zearalenole ve β-zearalenole şeklinde dönüşüm geçirmektedir(Zinedine,
Soriano, Molto, & Manes, 2007). Ayrıca zearalenol östrojenik etkisinden dolayı FSH hormuna
salınımına engelleyerek ovulasyon oluşumunu olumsuz yönde etkilemektedir(Zinedine et al., 2007).
T-2 VE HT-2 TOKSİN
Fusarium türü mantarlar tarafından üretilen trikotesan A mikotoksinleridirler. Bu toksinler -2 0C ile 320C
arası gibi geniş bir aralıkta çoğalabilmektedirler, fakat 15 0C altındaki sıcaklıklarda ve nem oranı yüksek
ortamlarda daha aktiftirler(Creppy, 2002). Sitotoksik ve immunosupresan etkili olan T-2 toksininin hem
insanlarda hem de hayvanlarda akut zehirlenmelere ve kronik hastalıklara neden olabilen güçlü bir
mikotoksin olduğu düşünülmektedir. Bu mikotoksinlerin hayvanlarda sindirim sisteminde kanamalara,
süt verimi kayıplarına ve hayvanların ölümlerine neden olabileceği bildirilmektedir(Fink-Gremmels,
2008). Yulaf, tüm tahıllar arasında bu mikotoksin ile en sık ve en yüksek konsantrasyonlarda kontamine
olan ürün olarak bildirilmektedir(Pleadin et al., 2017). T-2 toksin kalıntı ve metabolitleri sütte tespit
edilmiş, fakat bu oran zehirlenmelere neden olacak konsantrasyonlarda olmadığı
bildirilmektedir(Pleadin et al., 2019).
DEOXYNİVALENOL (DON)
Fusarium graminerarum ve Fusarium culmorum küfleri tarafından üretilen Deoxynivalenol 25 0C ve 28
0
C arası sıcaklıklarda ve yüksek nemli ortamlarda çoğalma kabiliyetine sahiptir. Hayvanlarda akut vaka
durumunda yem tüketimde azalma ve kusmaya sebep olurken uzun süreli maruz kalmalarda ise süt
veriminde azalmaya timüs, dalak, kalp ve karaciğer hasarlarına yol açmaktadır(Pleadin et al., 2019;
Yiannikouris & Jouany, 2002). DON buğday, arpa, yulaf ve mısırda sıklıkla bulunabilirken pirinç,
sorgum ve tritikalede de az miktarlarda bulunabilmektedir. Bu kontaminasyonlar hem tarlada hem de
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depolamalar ve işlenmiş hazır hayvan yemlerinde de bulunabilmektedir. Bu yemleri tüketen hayvanların
et ve sütlerine geçebilmektedir(Cavret & Lecoeur, 2006; Streit et al., 2012; Yiannikouris & Jouany,
2002). Bununla birlikte DON rumende daha az toksik etkiye sahip olan DOM-1e dönüşmektedir. DON
ve metabolitleri hızlı bir şekilde büyük çoğunluğu idrarla olmak üzere, az bir kısmı ise süt ile vücuttan
uzaklaştırılmaktadır(Pleadin et al., 2019).
ERGOT ALKOLOİDLERİ
Ergot alkoloidleri, birçok Claviceps türleri tarafından üretilen mikotoksinlerdir. Yaygın bir şekilde
bulunan Claviceps purpurea, yulaf, darı, arpa, trikale, buğday ve çavdarda sıklıkla tespit
edilebilmektedir(Authority, Arcella, Gómez Ruiz, Innocenti, & Roldán, 2017). Hayvanlar ergotlara
maruz kaldıklarında çeşitli seviyelerde etkilenebilmektedirler. Bu mikotoksinler çiftlik hayvanları
olarak adlandırılan sığır, at koyun, domuz ve kümes hayvanlarında zehirlenmeler meydana
getirebilmektedirler. Ergot alkoloidlerini tüketen ruminatlarda kulak ve tırnaklarda nekrozlaşmalara
neden olmaktadırlar(Özkan C, 2018).
SÜT SIĞIRLARINDA MİKOTOKSİKOZİS
Mantarlar süt sığırlarının hem kaba hem de konsantre yemlerinde bulunabilen organizmalardır.
Mantarlar, sığırların özellikle bağışıklık sistemlerinin baskılandığı stresli dönemlerinde tüketildikleri
zaman hayvanlarda hastalıklara yakalanabilmektedirler. Mikotoksinler sütçü sığırlarda çeşitli sağlık
problemlerine neden olmakla beraber bunlardan en önemlileri süt veriminde azalma, üreme sisteminde
meydana gelen aksamalar ve sürüdeki hastalık insidansının artması olarak gösterilebilir(L. W. Whitlow
& Hagler, 2005). Süt sığırı beslenmesinde en çok korkulan mantarlar olarak Aspergillus, Fusarium ve
Penicillium mantarları ön plana çıkmakla beraber diğer mantar türleri de belli derecelerde toksin
üreterek bu hayvanlarda hastalığa neden olmaktadırlar. Mikotoksinlerin süt sığırlarında meydana
getirdiği problemleri, yem tüketiminin azalması, metabolizmasının bozulması ve emilimin aksaması,
endokrin sistemin bozulması, bağışıklık sisteminin baskılanması şeklinde genelleştirebilir(L. W.
Whitlow & Hagler, 2005).
Claviceps purpera nın ürettiği ergot alkoloidleri, aspergilluslar tarafından üretilen aflatoksinler,
Fusariumlarca üretilen DON, ZEA, T-2 Toksin ve Fumonisin, Penicilliumların ürettikleri Okratoksin A
süt sığırları beslenmesinde tehlike arz etmektedirler(L. Whitlow & Hagler, 2010; L. W. Whitlow &
Hagler, 2005). Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) süt sığırlarının yemlerinde 20 ppb ve sütlerde ise 0.5 ppb den
fazla miktarda aflatoksin bulunmaması gerektiğini bildirmektedir(L. W. Whitlow & Hagler, 2005).
Geviş getiren hayvanların sindirim sistemi tek mideli hayvanlardan farklılık göstermektedir. Geviş
getiren hayvanların rumen olarak adlandırılan ön midelerinde çeşitli bakteri, protozoa ve maya
içermektedirler. Bu rumen ortamı çeşitli patojenleri kana geçmeden ortadan kaldırma yeteneğine
sahiptir. Rumen bakterilerinin patojenleri kana girmeden elimine etme yeteneğinden dolayı süt sığırları
ve ruminantlar mikotoksinlere karşı monogastrik hayvanlardan daha dirençlidir(Marczuk, Obremski,
Lutnicki, Gajecka, & Gajecki, 2012). Mikotoksikozis ile ilgili bir sıkıntı yaşayan süt sığırı sürüsünde
hastalık semptomları ilgili mikotoksine, hayvanın içinde bulunduğu stres ve fizyolojik durumuna bağlı
olarak değişmektedir(L. W. Whitlow & Hagler, 2005). Örneğin yeni doğum yapmış hayvanlar stresli ve
bağışıklık sistemleri baskılanmış oldukların bu toksinlerden daha fazla etkilenme ihtimali daha
yüksektir. Hastalık semptomları çok değişkenlik gösterebilmektedir. Mikotoksinlere maruz kalma verim
azalmaları, yem tüketiminin azalması, kanlı ishal, güçsüzlük, kıl yapının bozulması, üreme
performasının azalması, düzensiz östrus siklusu, embriyonik ölüm, gebe hayvanların östrus göstermesi,
yavru atma ve gebe kalma oranının düşmesi gibi problemlere neden olmaktadır(Çankırı & Uyarlar,
2013; Şahindokuyucu & Firdevs, 2011; L. W. Whitlow & Hagler, 2005). Mikotoksikozis, abomazumun
yer değiştirmesi, ketozis, yavru zarlarının atılamaması, metritis, mastitis ve karaciğer yağlanması gibi
metabolik ve bakteriyel hastalıklara hayvanları daha duyarlı hale getirmektedir(L. W. Whitlow &
Hagler, 2005).
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SÜT SIĞIRLARINI MİKOTOKSİNLERDEN KORUMA
Süt sığırlarının beslenmesinde kullanılan yemleri mikotoksinlerden korumanın çeşitli yöntemleri
bulunmaktadır. Bunları fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanılarak mikotoksin
kontaminasyonu yok edilebilir ya da güvenli sınırlara çekilebilmektedir.
Fiziksel yöntemler
Yapılan bazı çalışmalarda öğütme, kaynatma, fermantasyon, haşlama, pişirme, fırınlama, kavurma,
alkali solüsyonlarla pişirme gibi fiziksel yöntemlerle mikotoksinlerin zararlı etkilerinin giderildiği
bildirilmektedir(Karlovsky et al., 2016). Aynı şekilde yemler hazırlanırken bazı eleme sistemleri
kullanılarak kırılmış, ezilmiş, küflenmiş tahıllar ortamdan uzaklaştırılabilmektedir. Suda çözünebilir
yapıda olan bazı mikotoksinler yıkama işlemi ile ortamdan uzaklaştırılabilir fakat kontamine olmuş olan
bu ürünlerin su veya sulu bazı çözeltilerle yıkanması durumunda ilgili maddenin çözünebilirliğinide göz
önünde bulundurmak gerekmektedir(Pleadin et al., 2019).
Kimyasal yöntemler
Yemlerde mikotoksinleri kimyasal olarak uzaklaştırma yöntemi olarak asitler, alkaliler indirgeyici ve
oksitleyici maddelerle yapılan uygulamalardan oluşmaktadır. Propiyonik asit, amonyak, bakır sülfat,
benzoik asit, sitrik asit gibi kimyasallar en tehlikeli mikotoksinlerden olan aflatoksinin eliminasyonu
için kullanılan kimyasal ajanlardır. Mikotoksinlerin çoğu zayıf asitlere karşı direnç gösterirken güçlü
asitlerin kullanımında ise asitlerin, alkalilerin, oksitleyici ajanların, disülfidlerin dâhil olduğu yeni
bileşiklerin ortaya çıktığı ve çeşitli yan etkilere sahip bazı gazların ortaya çıktığı
bildirilmektedir(Pleadin et al., 2019). Yapılan çalışmalarda çeşitli asitlerin kullanıldığı bir çalışmada
laktik asidin aflatoksin B1 i daha az toksik olan B2 ve B2a ye dönüştürdüğünü ve kullanılan asitler
arasında en güvenli asidin laktik asit olduğunu bildirmektedirler(Aiko, Edamana, & Mehta, 2016).
Amonizasyon işlemi ile pamuk tohumu, pamuk tohumu küspesi, yer fıstığı, yerfıstığı küspesi ve
mısırdan aflatoksin B1 uzaklaştırılmasında etkili bir şekilde kullanılan yöntemlerdendir(Park & Price,
2001). Sodyumdisülfit (NaHSO3) te yemlerde mikotoksinleri uzaklaştırmak için kullanılan diğer bir
kimyasal ajandır(Karlovsky et al., 2016). Gıda endüstrisinde kimyasal yöntemler gıdalarda kalıntı
bırakması ve uygulama zorlukları, gıdalarda istemeyen tat bırakması gibi nedenlerle pek tercih
edilmemektedir.
Biyolojik yöntemler
Yemlerde mikotoksinleri etkisiz hale getirmek için çeşitli mikroorganizma ve enzimler
kullanılabilmektedir. Küfler, bakteriler, mayalar, aktinomisetler gibi mikroorganizmalar yem ve
gıdalardaki mikotoksinlerin etkisini azaltmaktadırlar fakat bu işlemi hangi mekanizma ile yaptıkları hala
net değildir(Ji et al., 2015; Taylor & Draughon, 2001). Saccharomyces cerevisiae gibi mayalar ile laktik
asit bakterileri mikotoksinleri hücre yüzeylerine bağlayarak ya da zararsız ürünlere dönüştürerek etkisiz
hale getirmektedirler(Piotrowska & Masek, 2015).
Sonuç
Gıda güvenliğinin tarla-çiftlikten başlayıp son tüketici olan insanın sofrasına gelene kadar ki dönem
oldukça önem arz etmektedir. Mikotoksinler sadece hayvan sağlığı için değil insan sağlığı açısında da
oldukça önemli bir konu olarak önemini korumaktadır. Ekonomik bir hayvancılık yapabilmek ve aynı
zamanda sağlıklı ürünler elde etmek için hayvanların tüketimine sunulan yem maddelerinin üretiminin
her aşamasında mantar kontaminasyonlarına engel olmak için gerekli tedbirler alınması gerekmektedir.
Hayvancılıkta kullanılan yemlerin hasat zamanı, hasattan depoya taşınması, bu ham maddelerin
işlenmesi, işlenmiş yemlerin depolanması, hayvansal üretim merkezlerine ulaştırılması, hayvanların bu
yemleri tüketmesi, elde edilen hayvansal ürünlerin son tüketiciye ulaştırılması aşamalarının kritik
kontrol noktaları belirlenmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.
Süt sığırlarının rumeninin mikrobiyal ortamının farklılığından dolayı yemlerle alınan mikotoksinlerin
büyük çoğunluğu rumen ortamında ya etkisiz hale getirilmekte ya da daha pasif bir forma dönüştürülerek
etkisiz hale getirilmektedir. Fakat bu toksinlerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmamaktadır.
Çoğu durumda hayvanlarda klinik olarak belirti göstermediğinden hayvanlardaki verim kayıpları
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gözden kaçmakta, işletmeler açısından ekonomik kayıplara yol açarken, bu hayvanlardan elde edilen et
ve süt ürünlerini tüketen insanlarda sağlık problemlerine neden olmaktadır. Mikotoksinlerin canlılar
üzerindeki etkisini hayvanlara ve insanlara verdiği zararlar olarak düşündüğümüzde konunun önemi
açıkça görülmektedir.
Sonuç olarak, gerek süt sığırlarının sağlığı gerekse bu hayvanlardan elde edilen süt ve et ürünlerini
tüketen insanların sağlığının korunması açışından yemlerin üretim aşamalarının kritik kontrol notları
belirlenmeli, buna göre tedbirler alınarak kontrol sağlanmalıdır.
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ÖZET
Bakterilerle kök ve gövde gelişimi arasındaki ilişki önemli bir tarımsal araştırma alanıdır. Çevre dostu
tarımsal uygulama gereksinimi bitki gelişmesini teşvik edici bakterilere dayalı gübrelerin kullanımını
teşvik etmektedir. Bu araştırma, mineral gübre (40 mg N kg−1 toprak+20 mg P kg−1 toprak), bir hayvan
gübresi (20 g sığır gübresi kg-1 toprak) ve azot fikseri, fosfat çözücü ve ACC deaminaze ve indol asetik
asit üretici bakterilerden oluşturulan bir katı zeolit esaslı (SZBF1: Pseudomonas fluorescens RC09 +
Bacillus megaterium RC34 + Bacillus subtilis RC67) ve üç sıvı taşıyıcı esaslı (LBBF1:P. fluorescens
RC09 + B. megaterium RC34 + B. subtilis RC67; LBBF2: P. fluorescens RC84 + Pseudomonas putida
RC90 + B. subtilis RC631; LBBF3: P. fluorescens RC86 + B. megaterium RC33 + B. subtilis RC11)
üçlü bakteri kombinasyonunun doğal koşullarda arpa (Hordeum vulgare L. cv. Güzelce) gelişmesi
üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Deney her bir tekerrürde beş saksı olmak üzere
dört tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre iki set halinde kurulmuş, ilk set 20 gün
sonra ve ikinci set 30 gün sonra hasat edilmiştir. İki deneme seti ortalamasına göre arpanın sıvı esaslı
F1, F2, F3 ve katı zeolit esaslı biyolojik gübre formülasyonları ile aşılanması ile yaş kök ağırlığında
%24,3, 35,3, 30,4 ve 18,1, kuru kök ağırlığında %23,6, 30,7, 24,7 ve 15,2, yaş gövde ağırlığında %16,8,
24,5, 21,5, and 14,7, kuru gövde ağırlığında %14,2, 21,9, 16,6 ve 11,9 ve kuru bitki biomasında %17,8,
25,3, 19,8 ve 13,2 artış sağladığı belirlenmiştir. Ancak N ve hayvan gübresi uygulamaları, sırasıyla kök
yaş ağırlığını %23,4 ve 25,4, kök kuru ağırlığını %22,4 ve 23,0, yaş gövde ağırlığını %26,8 ve 22,2,
kuru gövde ağırlığını %22,7 ve 18,4 ve kuru biomass ağırlığını ise %22,6 ve 20,2 oranında artırmıştır.
Bakteri esaslı biyoformüllerin etkinliği aşılanan strein, taşıyıcı ve ele alınan parametrelere göre
değişmiştir. Kök sisteminin gelişiminin, bakteri bazlı biyoformülasyonlar tarafından bitki büyümesini
teşvik ettiği mekanizmalardan biri olduğu belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Katı ve sıvı taşıyıcı, biyo-formülasyon, kök gelişmesi, bitki gelişmesini teşvik edici
bakteri

ABSTRACT
Bacterial association with root and shoot growth is an important new field of agricultural research. The
growing need for environmentally friendly agricultural practices encourages the use of fertilizers based
on beneficial bacteria that promote plant growth. The objective of this study was to evaluate possible
effects of mineral NP fertilizer (40 mg N kg−1 soil+20 mg P kg−1 soil), one manure (cattle manures
applied to soil at 20 g kg-1 dry weight) and in triple strains combinations of N2-fixing, P-solubilizing,
and ACC-deaminase and IAA-producing bacteria-based formulations a solid zeolite-based biofertilizer
(SZBF1: Pseudomonas fluorescens RC09 + Bacillus megaterium RC34 + Bacillus subtilis RC67) and
three liquid besed bio-formulations (LBBF1:P. fluorescens RC09 + B. megaterium RC34 + B. subtilis
RC67; LBBF2: P.s fluorescens RC84 + Pseudomonas putida RC90 + B. subtilis RC631; LBBF3: P.
fluorescens RC86 + B. megaterium RC33 + B. subtilis RC11) were evaluated for their growth of barley
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(Hordeum vulgare L. cv. Güzelce) under natural soil conditions. The experiment was set up in two sets
according to the randomized plot design with four replications (each having five pots), the first set was
harvested after 20 days and the second set after 30 days. On average of two trial sets, inoculation of
barley with liquid-based bio-fertilizers F1, F2, F3, and solid zeolite-based biofertilizer gave increases
over control respectively of by 24.3, 35.3, 30.4, and 18.1% in root fresh weight, by 23.6, 30.7, 24.7,
and 15.2% in dry root weigh, by 16.8, 24.5, 21.5, and 14.7% in shoot fresh weight, by 14.2, 21.9, 16.6,
and 11.9% in dry shoot weight and by 17.8, 25.3, 19.8 and 13.2% in dry plant biomass. NP and Manure
applications, however, increased root fresh weight up to 23.4 and 25.4%, dry root weigh by 22.4 and
23.0%, shoot fresh weight by 26.8 and 22.2%, dry shoot weight by 22.7 and 18.4% and dry plant biomass
by 22.6 and 20.2%, respectively. Bacteria based bio-formulations efficiency was variable and depended
on the inoculants strain, carrier and growth parameters evaluated. The development of the root system
was determined to be one of the mechanisms by which bacteria-based bio formulations developed with
solid and liquid carriers stimulate plant growth.
Keywords: Solid and Liquid Carriers, Bio Formulation, Root Growth, Plant Growth Promoting Bacteria

INTRODUCTION
Barley (Hordeum vulgare L.) is a fast-growing annual grain crop, an important beverage crops, and the
fourth cereal crop after rice, maize, and wheat, which can be used as a forage or cover crop to increase
soil fertility. Moreover, it is often grown for many purposes, including as a source of protein for animal
or human consumption as well as for malting (Pontes et al., 2015). While low soil fertility is an important
reason for decreasing barley yield, chemical fertilizer and Farm manure applications increase dry matter
production, quality, protein ratio, and grain yield of barley.
The production and application of chemical fertilizers requires high energy use, affects the nitrogen
cycle, increases agricultural costs, and pollutes the waters. However, studies show that the use of plant
growth promoting rhizobacteria (PGPR) as a biofertilizer reduces the negative effects of chemical use
and is promising for agriculture as an integral part of sustainable farming. In general, beneficial freeliving N2-fixing and P-solubilizing bacteria are usually referred to as plant-growth-promoting
rhizobacteria (PGPR).
Although the ability to stimulate plant growth in poor soil conditions is likely to be low, inoculation of
barley and oats with native bacterial strains in greenhouse trials has been reported to result in higher
biomass production compared to exogenous strains (Chang et al., 2014). As salinity level increased,
shoot and root dry weight, plant height, chlorophyll and nutrient contents of barley decreased, while
inoculation of salt-tolerant bacteria including Azotobacter and Azospirillum reduced the negative effects
of salinity on growth and physiological properties (Khodadadi et al., 2020). On the other hand, the
inoculation with the siderophores-producing and P-solubilizing Pseudomonas sp. strains have been
reported to enhanced growth and yield under nutrient deprivation barley, and increase plant growth,
yield and straw weight in greenhouse and field experiments (Fröhlich et al., 2012).
Li vd. (2021), reported beneficial plant-bacteria interactions in barley roots co-incubated with PGPR,
inducing gene expression associated with enhanced stress responses, signal transduction, and nutrient
uptake and metabolism of barley seedlings. Although barley cultivars respond differently to inoculation
with different strains, it was concluded that inoculation with ACC deaminase containing PGPR resulted
in a significant reduction of salinity stress and thus increased the growth of barley cultivars under salinity
stress conditions. The positive effect of inoculation with different rhizobacteria on barley was presented
in previous studies (Canbolat et al 2006 a,b; Çakmakci et al., 1999, 2001, 2007a, 2014; Şahin et al.,
2004; Turan et al., 2013). On the other hand, Zhang et al. (2016) emphasized that there will be a great
trend towards the use of plant growth promoting bacteria in the coming years. The effect of rhizobacteria
on plant growth and the plant response to inoculation, as a complex process, depends on many factors
such as applied bacterial strains and population, plant-bacterial strain combination, plant species and
genotype examined, growth parameters evaluated, and environmental conditions (Sahin et al., 2004;
Çakmakçı et al., 2007b; Stajkovic et al., 2014).
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Microorganisms are important in agriculture to promote the circulation of plant nutrients and reduce the
need for chemical fertilizers as much as possible. Therefore, a study was conducted in order to
investigate the effect of mineral fertilizer (NP) and animal manure, and in triple strains combinations of
N2-fixing, P-solubilizing, and ACC-deaminase and IAA-producing bacteria-based formulations a solid
zeolite-based biofertilizer and three liquid besed bio-formulations evaluated for their growth of barley
(Hordeum vulgare L. cv. Güzelce) under natural soil conditions.
MATERIAL AND METHODS
The objective of this study was to evaluate possible effects of N2-fixing, P-solubilizing, and ACCdeaminase and IAA-producing bacteria-based formulations a solid zeolite-based biofertilizer
formulation (Pseudomonas fluorescens RC09 + Bacillus megaterium RC34 + Bacillus subtilis RC67)
and three liquid besed bio-formulations (F1:Pseudomonas fluorescens RC09 + Bacillus megaterium
RC34 + Bacillus subtilis RC67; F2: Pseudomonas fluorescens RC84 + Pseudomonas putida RC90 +
Bacillus subtilis RC631; F3: Pseudomonas fluorescens RC86 + Bacillus megaterium RC33 + Bacillus
subtilis RC11) were evaluated for their growth of barley (Hordeum vulgare L. cv. Güzelce) under natural
soil conditions. The experiment also included applications of NP-fertilizer (40 mg N kg−1 soil+20 mg P
kg−1 soil) and farming manure (cattle manure applied to the soil at 20 g kg -1 dry weight) as well as a
control treatment without inoculation and fertilizer application. The experiment was set up in two sets
according to the randomized plot design with four replications (each having five pots), the first set was
harvested after 20 days and the second set after 30 days.
In the experiment, NP fertilizer (40 mg N kg−1 soil+20 mg P kg−1 soil), in the form of ure and triple
superphosphate (46% and 41-44 P2O5%), and manure (20 g kg-1 dry weight soil) weres applied in the
initial period prior to sowing seeds. For the preparation of microorganism-based bio-formulations and
commercial biofertilizers, the bacterial culture was grown in flasks containing of Nutrient Agar (NA)
on a rotary shaker at 27°C for 24 hours. For liquid-based bio-formulations 1, 2 and 3, equal volumes
(108 cfu ml-1 of each inoculant) of each culture were mixed and then used. Subsequently, 24-h cultures
were developed in a horizontal shaker incubator, inoculated into NB containing liquid culture medium
previously prepared by the fermenter, and sterilized by autoclaving for 20 min at 120°C (Çakmakçı et
al., 2013). Bacteria inoculated liquid carrier; the optimum growth conditions were incubated in the
bioreactor. For liquid bio-fertilizers, the bacteria inoculated organic liquid carrier was incubated in the
bioreactor with optimum growth conditions. The final concentration of all bacterial suspensions used
were 108 cfu/ml.
The powdered solid of zeolite (ZEO) carrier material was chosen as the carrier in this study. Sterilization
of carrier material is essential to keep a high number of inoculant bacteria on the carrier for a long
storage period. For the solid zeolite-based biofertilizer containing three different bacterial strains, frozen
bacterial culture seeded in petri dish Nutrient Agar (NA) containing medium, incubated for 24 hours at
27°C. Bacterial isolates were inoculated into NB broth and incubated on a shaker incubator at 150 rpm
for 48 h. After 48 h of incubation, the broth containing 109 cfu ml-1 was used for the preparation of
ZEO-based formulations. For the preparation of bio formulations 400 ml bacterial suspension, a mixture
of 1 kg of a purified ZEO, pH was adjusted to 7 by adding calcium carbonate and 10 g carboxyl methyl
cellulose (CMC adhesive) was added under sterile conditions, following the methods described and
explained by previous researchers (Ardakani et al. 2010; Jorjani et al. 2011; Çakmakçı et al., 2017).
Powdered carrier material and CMC mixed well. The pH of all materials was adjusted to 7.0 by adding
calcium carbonate and autoclaved. Then four hundred millilitres of bacterial suspension containing 1 x
108 cfu/ml was added to 1 kg of carrier and mixed well under sterile conditions. Carrier material is
packed in partially opened, thin-walled polypropylene bags, sealed, and incubated at room temperature.
Soil application of solid-based formulation mixed at the rate of 150 mg of the formulated product for a
pot on planting. All pots were placed randomly in an outdoor field and were allowed to grow
continuously in natural conditions.
Firstly, for inoculation, seeds of barley were surface sterilized with 0.5% sodium hypochlorite for 15 min
and rinsed in sterile distilled water. For the zeolite-based bacterial formulation ten millilitres of bacterial
suspension was added to the 20 g of carrier containing 30% moisture, and total population density for
the solid formulation was 108 cfu g-1. For solid inoculation, seeds were treated with zeolite carrier. Seeds
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were treated with bacterial culture (100 g kg-1), dried to avoid direct sunlight and sown in pots. One
hundred grams of carrier-based inoculant of formulation was used for inoculation of seed in twenty pots.
liquid based bio-formulations were used as barley seed treatment, for which the seeds were then treated
with bacterial suspensions at a concentration of 108 CFU ml-1 for 30 minutes using an aseptic technique.
RESULTS AND DISCUSSION
As all selected treatments had promising positive effects on root and shoot growth of barley under
greenhouse conditions in the first and second sampling date 20 and 30 days after sowing (Table 1).
Barley plants inoculated with three liquid-based bio-formulations generally grew better and had a higher
root and shoot fresh and dry weight then solid zeolite-based biofertilizer formulation. t has been found
that these the second and third liquid-based mixed bacterial formulations of N2-fixing, IAA-producing
and P-solubilizing bacteria promote barley growth in the early root and stem development period equal
to or higher than mineral NP fertilizer and manure application. Liquid based bio-formulations
inoculation strongly influenced the weight of root and shoot during the early stages of growth. The early
leaves in the PGPR grew to larger than fertilizer.
Among the fertilizer and mixed liquid and solid bioformulation inoculations, the best treatments were
the second and third liquid-based mixed bacterial formulations of N2-fixing, IAA-producing, and Psolubilizing bacteria, followed by NP fertilizer, first liquid-based bio-formulation and cattle manure
application in terms of fresh and dry root and shoot weight of barley. Inoculation with liquid-based bioformulations 2 and liquid-based bio-formulations 3 increased root dry weight respectively by 32.9% and
30.1% at 20 days harvest and 29.3% and 21.5% at 30 days harvest. Mineral NP fertilize, however,
increased root dry weight by 24.6% and 21.3% over control respectively at 20 days harvest and at 30
days harvest (Table 1). Application with liquid-based bio-formulations 1, 2, 3, solid zeolite-based
biofertilizer 1, NP fertilizer and cattle manures increased shoot dry weight respectively by 19.7%,
23.9%, 21.1%, 15.1%, 28.7%, and 23.1 at 20 days harvest and 21.3%, 29.3%, 21.5%, 13.6%, 21.0%,
and 13.6% in comparison to the control
The positive effects of PGPR on plant growth were correlated with remarkable changes root growth and
morphology, namely increasing the lateral root and root hair number and length. Inoculations with N2fixing and P-solubilizing PGPR increased oil properties, total culturable and P-solubilizing bacteria,
nutrients availability and uptake, seedling root and shoot weight, and growth of barley (Canbolat et al
2006 a,b; Cakmakci et al., 2001), increased grain yield, yield components, biomass yields and quality
parameters in barley under greenhouse and field conditions (Çakmakçı et al., 1999,2001; Şahin et al.,
2004), increased root and shoot weight, soil N2-fixing and P-solubilising bacteria content, and N, P,
Fe, Mn, and Zn uptake in barley under greenhouse conditions (Çakmakçı et al., 2007b), enhanced growth
and colonized the barley roots and stems in plants grown in the pot-substrate system (Garcia et al.,
2020), were able to colonize in the root surface and in the interior of root hairs of barley (Santos et al.,
2017), and increased the length of shoot and ear, available P in ears and leaves and P and N contents in
the soil (Chouyia et al. 2020). Inoculation with Bacillus subtilis increased the growth of salt stressed
barley plants via protecting the cellular membranes integrity and increasing nitrate reductase and
glutamine synthetase, and indole acetic acid (IAA) and reducing the stress-induced ethylene production
through the secretion of the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase (AbdelLatif et al., 2021). On the other hand, PGPR strains promoted the growth of barley plants under insoluble
phosphate conditions and these bacteria contributed to reducing the amount of fertilizer applied to barley
plants (Pontes et al., 2015).
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Table 1. The effect of different combinations of bacteria and fertilizer application on the root fresh
and dry weight and shoot fresh and dry weight in the individual plant of barley in the a two-pot trial
set
Treatments*

Control
NP
CM
SZBF
LBBF1
LBBF2
LBBF3
Average

Root fresh weight
(g/plant)**
20 days
30 days
0.86 d
1.42 c
1.05 bc
1.77 ab
1.14 a-c
1.73 ab
1.04 c
1.66 b
1.09 bc
1.76 ab
1.25 a
1.84 a
1.17 ab
1.81 a
1.08
1.71

Root dry weigh
(g/plant)
20 days 30 days
0.18 c
0.31 c
0.23 ab 0.37 ab
0.23 ab 0.36 b
0.22 b
0.35 b
0.23 ab 0.37 ab
0.24 ab 0.40 a
0.25 a
0.38 ab
0.22
0.36

Shoot fresh
weight (g/plant)
20 days 30 days
1.84 c
2.25 c
2.40 a
2.78 a
2.31 ab 2.69 ab
2.19 b
2.50 b
2.25 ab 2.53 b
2.30 ab 2.79 a
2.24 ab 2.72 ab
2.22
2.61

Shoot dry weight
(g/plant)
20 days 30 days
0.34 c
0.44 d
0.44 a
0.52 ab
0.42 ab 0.51 a-c
0.39 b
0.48 c
0.41 ab 0.49 c
0.42 ab 0.53 a
0.41 ab 0.50 bc
0.41
0.50

*Control: Without bacteria and fertilizer; NP fertilizer (40 mg N kg−1 soil+20 mg P kg−1 soil); CM
(cattle manures applied to soil at 20 g kg-1 dry weight); SZBF: solid zeolite-based biofertilizer (ZF1:
Pseudomonas fluorescens RC09 + Bacillus megaterium RC34 + Bacillus subtilis RC67);
LBBF1:liquid besed bio-formulations 1 (Pseudomonas fluorescens RC09 + Bacillus megaterium RC34
+ Bacillus subtilis RC67); LBBF2: liquid besed bio-formulations 2 ( Pseudomonas fluorescens RC84 +
Pseudomonas putida RC90 + Bacillus subtilis RC631); LBBF3: F3: liquid besed bio-formulations 3
(Pseudomonas fluorescens RC86 + Bacillus megaterium RC33 + Bacillus subtilis RC11);
**Values followed by different letters in a column were significantly different (p < 0.05) using
Duncan’s multiple range test

CONCLUSION
Inorganic fertilizer (NP) and manure application and bacterial formulations change root growth and
morphology, increase plant growth. Bacteria based bio-formulations efficiency was variable and
depended on the inoculants strain, liquid and solid carrier and growth parameters evaluated. According
to the preliminary results of the trials conducted in natural conditions in pots, especially liquid-based
bacteria formulations tested in triple combinations were found to stimulate barley plant growth and have
the potential to be used as a microbial fertilizer and or formülation in sustainable plant production.
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ABSTRACT
Etoricoxib (ETR, 5-chloro-3-(4-methanesulfonyl phenyl)-2-(6-methyl pyridine-3-yl) pyridine) is one of
the non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is highly selective inhibitor of cyclooxygenase
(COX)-2, thereby blocking the synthesis of prostaglandins which are responsible inflammation and pain.
Although its molecular properties are similar to other coxibs, it has a higher efficiency compared to
them. In this study, it was aimed to theoretically examine the dependence of the molecular properties
and physicochemical parameters of etoricoxib on the solvent environments. In this context, DFT
(Density Functional Theory)-based calculations were used. All geometry optimizations and frequency
calculations were performed by using the DFT/ B3LYP functional with 6-311++G (d, p) basis set. Five
different solvents were chosen to investigate the solvent effects. The universal SMD (Solvent Model
based on Density) model was used to simulate the solvent phases. HOMO-LUMO energies, quantum
chemical reactivity descriptors, solvation energies and enthalpy values were calculated according to
solvent variation. All calculations were performed by using Gaussian 16 software package. 3D HOMOLUMO diagrams and ESP maps were visualized by using Gauss View 6 molecular visualization
software.In addition, in order to evaluate lipophilic character of etoricoxib Molinspiration
cheminformatics software was utilized.
Keywords: Etoricoxib, DFT, Solvent effect
ÖZET
Etorikoksib (ETR, 5-kloro-3-(4-metansülfonil fenil)-2-(6-metil piridin-3-il) piridin) steroid olmayan
anti-inflamatuar ilaçlardan (NSAID) biridir. Siklooksijenaz (COX)-2'nin oldukça seçici bir
inhibitörüdür, dolayısıyla iltihaplanma ve ağrıdan sorumlu olan prostaglandinlerin sentezini bloke eder.
Moleküler özellikleri diğer koksiblere benzese de onlara göre daha yüksek verimliliğe sahiptir. Bu
çalışmada, etorikoksib'in moleküler özelliklerinin ve fizikokimyasal parametrelerinin çözücü
ortamlarına bağlılığının teorik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda YFT (Yoğunluk
Fonksiyonel Teori) tabanlı hesaplamalar kullanılmıştır. Tüm geometri optimizasyonları ve frekans
hesaplamaları, 6-311++G (d, p) temel seti ile YFT/B3LYP fonksiyoneli kullanılarak yapılmıştır. Çözücü
etkilerini araştırmak için beş farklı çözücü seçilmiştir. Çözücü fazlarını simüle etmek için evrensel SMD
(Yoğunluğa dayalı Çözücü Modeli) modeli kullanıldı. HOMO-LUMO enerjileri, kuantum kimyasal
reaktivite tanımlayıcıları, solvasyon enerjileri ve entalpi değerleri solvent değişimine göre
hesaplanmıştır. Tüm hesaplamalar Gaussian 16 yazılım paketi kullanılarak yapılmıştır. 3B HOMOLUMO diyagramları ve ESP haritaları Gauss View 6 moleküler görselleştirme yazılımı kullanılarak
görselleştirildi. Ayrıca etorikoksib'in lipofilik karakterini değerlendirmek için Molinspiration
cheminformatics yazılımından yararlanıldı.
Anahtar Kelimeler: Etorikoksib, YFT, Çözücü Etkisi
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INTRODUCTION
The growing severity of chronic diseases induced by inflammatory disorders creates difficulties to both
the health system and the economy. Hence, there is a requisition for the development of environmentally
friendly drugs with high potency and selectivity. NSAIDs, generally used in the treatment of
inflammation, pain, and fever, inhibit cyclooxygenase (COX), also named prostaglandin synthase [1].
Etoricoxib (ETR, 5-chloro-3-(4-methanesulfonyl phenyl)-2-(6-methyl pyridine-3-yl) pyridine) is one of
the non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). It is highly selective inhibitor of cyclooxygenase
(COX)-2, thereby blocking the synthesis of prostaglandins which are responsible inflammation and pain.
Although the molecular properties of ETR, whose chemical structure is seen in Figure 1, are similar to
other coxibs, it has higher efficiency compared to them [2].

Figure 1. Chemical structure of ETR
Different procedures have been made use of to characterize etoricoxib [3-5]. These studies were also
accompanied by some theoretical studies [6-8]. However, quantum chemical calculations of solvent
effects on the molecular properties of etoricoxib have not been reported yet. Therefore, in this study, it
was aimed to examine the reactivity behaviors of etoricoxib in five different solvent environments. For
this purpose, DFT-based calculations were made and the obtained results were evaluated.
COMPUTATIONAL METHODS
Whole theoretical calculations were carried out by using Gaussian16 software package [9]. Gauss View
6 molecular visualization software [10] was operated to visualize optimized structure, FMO diagrams,
and ESP maps. Geometry optimizations of ETR were calculated in vacuum and also in five different
solvent environments. Those are 1-octanol (ε=9.9), CHCl3 (ε=4.7), THF (ε=7.4), DMSO (ε=46.8), and
water (ε=78.4). Becke, three-parameter, Lee-Yang-Parr (B3LYP) functional was used with 6311++G(d,p) basis set [11-13]. Solvent phase calculations were made with the SMD solvent method
[14].
Besides, Molinspiration Cheminformatics software [15] was utilized to calculate some physicochemical
parameters such as polar surface area (PSA), molecular volume and logP values for lipophilicity
evaluation. Molecular lipophilicity potential (MLP) map of ETR was visualized by Molinspiration
Galaxy 3D Structure Generator v2021.01 beta [16].

RESULTS AND DISCUSSION
Molecular Geometry
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The optimized molecular structure of ETR is displayed in Figure 2. The optimized structural parameters
were calculated by B3LYP functional with 6-311++G (d,p) basis set. The experimental X-Ray values
obtained from reference [4], calculated bond length and bond angle values were summarized in Table
1. It is clear that the values are compatible with each other. At the same time, the calculated linear
correlation coefficients support this result. The correlation coefficient was calculated as 0.99 for the
bond length and 0.91 for the bond angle.

Figure 2. The optimized structure of ETR
Table 1. Selected exp. and calc. bond lengths and bond angles of ETR
Bond Lengths (Å)
S38-O36
S38-O37
S38-C30
S38-C1
C1-C2
C1-C9
C6-C11
C11-C17
C17-N35
C17-C18
C18-C24
C24-N34
C23-C26
C14-Cl39

X-ray
1.451
1.450
1.773
1.774
1.389
1.400
1.482
1.415
1.334
1.492
1.390
1.341
1.504
1.740
R2

CALC.
1.467
1.466
1.810
1.805
1.391
1.393
1.490
1.416
1.343
1.486
1.401
1.331
1.505
1.751
0.99

Bond Angles (˚)
C2-C1-C9
C2-C1-S38
C9-C1-S38
O36-S38-O37
C12-C11-C17
C12-C14-C15
C12-C14-Cl39
C15-C14-Cl39
C15-N35-C17
N34-C23-C21
N34-C23-C26
C21-C23-C26
C18-C24-N34
O36-S38-C30

X-ray
121.0
117.9
121.0
117.6
117.7
119.6
120.5
119.9
119.6
122.3
115.6
122.2
125.8
106.7
R2

CALC.
121.2
119.3
119.4
121.2
117.6
119.1
120.7
120.2
120.3
121.4
116.6
122.0
124.2
107.4
0.91

Frontier Molecular Orbital (FMO) Energies and Quantum Chemical Descriptors
FMO energy values and 3D FMO diagrams are frequently used to evaluate chemical reactivity of a
particular molecule [17]. Energy gap (∆E) value is obtained from difference of LUMO (Lowest
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Unoccupied Molecular Orbital) and HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) energy values and it
gives information about stability. HOMO-LUMO energy values were obtained from molecular orbital
energy level diagrams shown in Figure 3 for gas and the studied solvent phases.

Figure 3. Molecular orbital energy level diagrams from HOMO-4 to LUMO+4 for ETR
Some quantum chemical descriptors such as chemical hardness (ɳ), softness (S), electronegativity (χ),
chemical potential (µ), and electrophilicity index (ω) can be calculated using the determined HOMO
and LUMO energy values. The relevant formulas are given below [18-24] (Equations (1)-(8)). These
descriptors provide important information about chemical reactivity or bioactivity. These values were
calculated for each solvent studied and listed in Table 2.

𝐼 = −𝐸𝐻𝑂𝑀𝑂

(1)

𝐴 = −𝐸𝐿𝑈𝑀𝑂

(2)

∆𝐸 = 𝐸𝐿𝑈𝑀𝑂 − 𝐸𝐻𝑂𝑀𝑂

(3)

μ=

FULL TEXTS BOOK

𝐸𝐻𝑂𝑀𝑂

+

𝐸𝐿𝑈𝑀𝑂

(4)

2

678

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

ղ=

𝐼−𝐴
2

(5)

𝑆=

1
2ղ

(6)

𝜒=

𝐼+𝐴
2

(7)

𝜇2
𝜔=
2ղ

(8)

Table 2. Calculated quantum chemical descriptor values of ETR according to changing dielectric
media
Gas
1Octanol
CHCl3
THF
DMSO
Water

EHOMO
-6.79

ELUMO
-2.17

∆E
4.62

ղ
2.31

S
0.22

µ
-4.48

χ
4.48

ω
4.34

-6.60

-1.87

4.73

2.37

0.21

-4.24

4.24

3.79

-6.61
-6.59
-6.57
-6.60

-1.88
-1.83
-1.78
-1.85

4.73
4.76
4.79
4.75

2.37
2.38
2.40
2.38

0.21
0.21
0.21
0.21

-4.25
-4.21
-4.18
-4.23

4.25
4.21
4.18
4.23

3.81
3.72
3.64
3.76

It is clear that the lowest energy gap (∆E) value belongs to the gas phase with value of 4.62 eV; on the
other hand, the highest energy gap value is calculated for the DMSO phase as 4.79 eV. Therefore, it can
be said that the structure is more stable in DMSO environment. In addition, the 3D diagrams of frontier
molecular orbitals are given in Figure 4 for ETR. According to Figure 4, while HOMO orbitals are
located on bipyridine ring, LUMO orbitals are located on phenyl ring.

Figure 4. HOMO-LUMO diagrams of ETR for gas phase
Molecular Electrostatic Potential Surfaces
The molecular electrostatic potential surface maps of ETR were illustrated at B3LYP/6-311++G (d,p)
theory level to estimate reactive sites of electrophilic or nucleophilic attack [25, 26]. Figure 5 presents
the molecular electrostatic potential (MEP), electrostatic potential (ESP), total density and contour
diagrams of ETR for water phase. The red zones indicate the lowest electrostatic potential energy, and
blue zones indicate the highest electrostatic potential energy. The MEP and ESP maps are in the ranges
−0.07828 a.u. (deepest red) and 0.07828 a. u. (deepest blue). The total density map is in the ranges
±0.0004050 a.u. The electrostatic potential decreases according to the order blue > green > yellow >
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orange > red. As seen in the MEP map in Figure 5, the blue regions are largely localized around phenyl
and bipyridine rings. Furthermore, the red- and orange-colored regions are concentrated around the
sulfonyl group. Thus, the most convenient sites for nucleophilic and electrophilic attacks were predicted.

Figure 5. Molecular surfaces of ETR calculated at B3LYP/6-311++G (d, p) level of theory
Physicochemical Parameters
This part of the study implicates the exploration of the solvent effect on the physicochemical parameters
of ETR through the quantum chemical calculation methods. The calculated quantities and their variation
according to the solvent environment were given in Table 3. While the highest ∆Esolv and ∆Hsolv values
were calculated as -20.305 kcal/mol in DMSO phase, the highest ∆Gsolv value was calculated in 1octanol phase as -19.217 kcal/mol. The lowest values were calculated in 1-octanol phase and CHCl3
phase for ∆Esolv and ∆Hsolv, and ∆Gsolv respectively.
Table 3. Solvation energy values of BZ according to changing dielectric medium (in kcal/mol)
1-Octanol
CHCl3
THF
DMSO
Water

∆Esolv
-20.866
-20.592
-20.669
-20.305
-20.495

∆Hsolv
-20.866
-20.592
-20.669
-20.305
-20.495

∆Gsolv
-19.217
-20.619
-20.522
-20.261
-20.257

Molinspiration analysis
For a particular compound to be considered a drug candidate, it must have certain features that are
common to nearly all approved drugs. These features are the main properties such as polar surface area,
molecular weight, octanol-water partition coefficient, and molecular volume. It is very advantageous to
predetermine these properties using computational methods. Molinspiration software is tilized by
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hundreds of science professionals to produce high-quality scientific results [15]. The drug-like
properties of ETR were estimated by using the Molinspiration tool. Results were given in Table 4.
Table 4. Molinspiration computations of molecular properties of ETR
ETR
59.93
296.64
3.01
358.85
3
0
4

PSA (Å²)
Volume (Å3)
LogP
Formula weight (g/mol)
Number of rotatable bonds
Number of H-bond donors
Number of H-bond acceptors

Furthermore, molecular lipophilicity potential (MLP) descriptor, which is a very useful parameter, is
used to visualize which parts of the surface of the studied molecule are lipophilic (coded in purple and
blue) and which are hydrophilic (coded in orange and red). The molecular lipophilicity map obtained
using Galaxy Visualizer for ETR is presented in Figure 6. According to Figure 6, the most lipophilic
regions are concentrated on the bipyridine and phenyl rings, while the most hydrophilic regions are
concentrated around the sulfonyl group.

Figure 6. MLP map of ETR
Acknowledgment
The numerical calculations reported in this paper were fully performed at TUBITAK ULAKBIM, High
Performance and Grid Computing Center (TRUBA resources).
CONCLUSION
This study presents geometry optimization, frontier molecular orbital analysis, electrostatic surface
properties, physicochemical parameters and lipophilicity evaluations of ETR, as well as solvent effects
on these properties, using DFT-based calculations. The results obtained from this study can be listed as
follows:


Calculated structural parameters are in good agreement with the experimental results.
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Some quantum chemical reactivity descriptors, such as energy gap, chemical hardness, softness,
chemical potential, were calculated using HOMO-LUMO energy values, and their variation with respect
to the solvent environment was noted.

From molecular electrostatic surface maps the most convenient sites for nucleophilic and
electrophilic attacks were predicted.

Molinspiration calculation results show that phenyl and bipyridine rings of ETR support
predominantly lipophilic interactions, and sulfonyl group supports hydrophilic interactions.
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MEYVE SUYU SANAYİ ARTIĞI OLAN ÜZÜM POSALARINDA ORGANİK ASİT
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DETERMINATION OF ORGANIC ACID RATIOS IN GRAPE POMACE, WHICH IS THE FRUIT
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ÖZET
Hayvancılık sektöründe yem en büyük maliyeti oluşturmaktadır. Yem ile ilgili yapılacak iyileştirmeler
işletme ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hayvancılık sektöründe bu nedenle daha
ekonomik yan ürün yemleri arayışı vardır. Tarımsal ürün atıklarının işlenmesi sonucu ortaya çıkan
posanın kullanılması hem çevre kirliliğini ortadan kaldırmaya hem de yem maliyetini düşürmede faydası
olabileceği düşünülmektedir.
Üzüm posası, farklı işleme teknikleri ile üretilen üzüm suyu, pekmez, şarap ve sirke gibi ürünlerden
geriye kalan, lignin içeriği yüksek atık maddedir. Üzüm posası çözünmeyen lif ve protein içermesinin
yanı sıra antimikrobiyal, hipokolesterolemik, antihelmintik, hipoglisemik etkinliği yüksektir. Yaş
haldeki üzüm sıkılıp suyu alındıktan sonra geriye %11-15 düzeylerinde posa açığa çıkmaktadır. Açığa
çıkan bu posanın %22,5’i çekirdek, %42,5’i kabuk ve %24,9’u saptan oluşmaktadır.
Dünyada 2020 yılında 78 034 332 ton üzüm üretimi gerçekleşirken Türkiye’de 4 208 908 ton üretim
gerçekleşmiştir. Rasyonda posa kullanımına sürdürülebilir tarım ve olumlu ekonomik katkısı nedeniyle
son dönemlerde ilgi artmıştır. Posa, yem hammadde ihtiyacına destek olabilir ve insan-hayvan gıda
rekabetini azaltabilir. Bu nedenle yem maliyetini azaltabilir ve mevcut kaynakların boşa kullanımını
engelleyebilir.
Üzüm posasının silaj yapılarak kullanılması ve böylece uzun süre depolanabilmesi mümkündür. Silaj
ile organik asit oranları arasında önemli düzeyde ilişki vardır. Çalışmada üzüm suyu tesislerinden
kırmızı ve beyaz üzüm posası alınmış ve laktik asit, bütirik asit, asetik asit ve propiyonik asit
seviyelerine bakılmıştır. Çalışmada beyaz üzüm posasında laktik asit (%) 0,46, asetik asit (%) 0,05 ve
propiyonik asit (%) 0,003 oranında bulunurken kırmızı üzüm posasında laktik asit (%) 0,56, asetik asit
(%) 0,09 ve propiyonik asit (%) 0,002 oranında bulunmuştur. Çalışmada üzüm posası örneklerinde
bütirik asit bulunmamıştır.
Anahtar kelimeler: Üzüm, Posa, Silaj, Organik asit

ABSTRACT
Feed is the biggest cost in the livestock sector. It is thought that improvements to be made in feed will
contribute to the economy of the enterprise. For this reason, there is a search for more economical byproduct feeds in the livestock sector. It is thought that the use of pulp, which is produced as a result of
the processing of agricultural product wastes, may be beneficial both in eliminating environmental
pollution and in reducing the cost of feed.
Grape pulp is a waste material with high lignin content remaining from products such as grape juice,
molasses, wine and vinegar produced by different processing techniques. Grape pulp contains insoluble
fiber and protein, as well as high antimicrobial, hypocholesterolemic, anthelmintic, hypoglycemic
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activities. After the grape juice is made, 11-15% pulp occurs. The pulp consists of 22,5% core, 42,5%
crust and 24,9% stem.
While 78 034 332 tons of grapes were produced in the world in 2020, 4 208 908 tons of grapes were
produced in Turkey. Recently, interest in the use of pulp in the ration has increased due to its sustainable
agriculture and positive economic contribution. Pulp can support the need for feedstuffs and reduce
human-animal food competition. Therefore, it can reduce the feed cost and prevent the wasted use of
available resources.
It is possible to use the grape pulp by making silage and thus to be stored for a long time. There is a
significant relationship between silage and organic acid ratios. In the study, red and white grape pulp
was taken from grape juice plants and the levels of lactic acid, butyric acid, acetic acid and propionic
acid were examined. In the study, lactic acid (%) 0,46, acetic acid (%) 0,05 and propionic acid (%) 0,003
were found in white grape pomace, while lactic acid (%) 0,56, acetic acid (%) 0,09 in red grape pomace
and propionic acid (%) were found at a rate of 0.002. Butyric acid was not found in grape pomace
samples.
Keywords: Grape, Pomace, Silage, Organic acid
GİRİŞ
Hayvancılıkta yem için ekilen ürünler yanı sıra su içeriği yüksek tarımsal yan ürünler ve gıda sanayi
yan ürünlerinin silolandıktan sonra kaba yem olarak kullanılmaları mümkündür. Gıda sanayinde işlenen
ürünlerin hayvan yemi olarak kullanılması ortaya çıkan atıkların ekonomiye katkı olabileceği ve çiftlik
hayvanlarının beslenmesinde iyi bir alternatif olduğu düşünülmektedir (Wu ve diğerleri, 2014).
Üzüm posası, gıda endüstrisinde işlenen üzümden geriye kalan kabuk, çekirdek ve diğer katı kısımların
oluşturduğu fermente olmuş veya olmamış atık kısımdır (Spinei ve Oroian, 2021). Üzüm posası miktarı,
üzüm çeşidine, presleme işlemi ve fermantasyon adımlarına bağlıdır. Üzüm posası genel olarak işlemde
kullanılan üzüm ağırlığının %20-30’u arasında olduğu görülmüştür (Beres ve diğerleri, 2017). Üzüm
posası kolay geri kazanılabilen ve çeşitli biyolojik bileşiklerce zengin kaynaklarıdır (Hogervorst ve
diğerleri, 2017). Üzüm posası içerdiği yüksek su miktarı nedeniyle depo şartlarında uzun süre
saklanması mümkün olmadığı ve kısa sürede oluşacak bozulmalar ile yem olarak değerlendirilmesinin
çok zorlaştığı belirtilmiştir (Özdüven ve diğerleri , 2005; Ülger ve diğerleri, 2015). Son yıllarda ortaya
çıkan üzüm posasının sadece %3’ü hayvan yemi olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir (Brenes ve
diğerleri, 2016). Son dönemde yaşanan iklim değişikliği ve su kaynaklarında yaşanan azalmanın
ardından gıda üretim ve kalitesi daha büyük bir öneme sahip olmuştur. Üzüm posasının kullanımı sadece
çevre kirliliği etkisini azaltmakla kalmayıp hayvan yeminde yaşanan sorunlarında hafiflemesine neden
olabilecektir (Abarghuei ve diğerleri, 2010).
Silaj, ruminant hayvan beslenmesinde kullanılan, taze yeşil ot bulunmayan dönemde kaba yem kaynağı
olarak kullanılabilen, birçok yem ve gıda yan ürününden yapılabilen, kuru ot alternatifi kaba yem olarak
görülmektedir (Basmacıoğlu ve Ergül, 2002; Filya, 2002; Ülger ve diğerleri, 2018).
Tampon kapasitesi, silaj pH’sının düşmesine karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir. (Jobim ve
diğerleri, 2007). Silajda fermentasyon tarafından üretilen organik asitler pH’nı düşmesine yardımcı
olmaktadır (Massaro Junior ve diğerleri, 2020).
Bu çalışmanın amacı, meyve suyu fabrikası olan üzüm posası silajlarının organik asit oranlarının
belirlenmesidir.
MATERYAL ve YÖNTEM
Meyve suyu sanayi atıkları olan üzüm posaları özel bir kuruluştan taze olarak temin edilmiştir. Temin
edilen üzüm posaları aynı gün silolanmıştır. Her bir muamele grubu 3 tekerrürlü olarak birer litrelik cam
kavanozlara sıkıca doldurulmuştur. Cam kavanozların kapakları delinmiş ve kavanozlar ters çevrilerek
24 saat boyunca silo suyunun drenajı sağlanmıştır. Daha sonra kavanozlar 60 gün süreyle fermantasyona
bırakılmıştır. Kavanozlar 60 günlük inkübasyon süresi sonunda açılmıştır.
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Silaj örneklerinde asetik, propiyonik ve butirik asit analizleri gaz kromotografi cihazı (Agilent
Technologies 6890N gaz kromotografisi, Stabilwax-DA, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25) ile laktik asit analizi
ise (Barker ve Summerson, 1941) tarafından bildirilen yöntemle gerçekleştirilmiştir.
Yağ Asitleri Metil Esterlerinin Hazırlanması
Ekstrakte edilen yağ numunesinden 0,1–0,3 g arası tartılarak üzerine 0,5 ml 2N metanollü KOH çözeltisi
eklenmiştir. Bu çözelti 10 ml’ye hekzan ile tamamlanmıştır. Daha sonra bu karışım santrifüj cihazında
4000 devirde 10 dakika boyunca santrifüj edilmiştir. Süre sonunda tüp santrifüj cihazından alınarak ve
tüp içerisindeki çözeltinin üst fazından 1 ml alınarak viallere konulmuştur (Fritsche ve Steinhart, 1998).
Gaz kromotografisi ile yağ asitleri metil esterlerinin belirlenmesi
Yağ ekstraksiyonu yapılan ve esterleştirilerek viallere alınan tüm numuneler Gaz Kromatografisi (GC)
cihazınının otosamplerına yerleştirilerek her bir vialden 1 µl çözelti GC’ye enjeksiyon yapılarak ve yağ
asidi profili belirlenmiştir. Bu amaçla FAMEs standardı ve KLA standardı kullanılmıştır. Yağ asitleri
analizi, Shimadzu GC 2010 Plus cihazında, alev iyonizasyon dedektörü (FID) ve kapiler kolon
kullanılarak yapılmıştır.
Enjeksiyon: 2.0µL split, 4mm inlet liner, enjeksiyon sıcaklığı: 225°C, Taşıyıcı gaz: Hidrojen, Akış hızı:
1.2mL/dk., Fırın sıcaklığı: 100°C'den (4 dk) 240°C'ye (10 dk) 3°C/dk olacak şekilde ayarlanmıştır. GC
analizi sonucu yağ asitleri kompozisyonu % olarak olarak ifade edilmiştir.
İstatistiksel Analiz
Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde SPSS 21 (2012) paket
programında Bağımsız Örneklem T-Testi kullanılmıştır. İstatistiksel anaizde önem derecesi p<0,05
olarak alınmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Kırmızı ve beyaz üzüm posası silajında laktik asit (LA), asetik asit (AA), propiyonik asit (PA) ve bütirik
asit (BA) oranları tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Üzüm posası silajlarının organik asit oranları
LA, %
AA, %
PA, %
BA, %

BÜP
0,46±0,34
0,05±0,05
0,003±0,00a
0

KÜP
0,56±0,34
0,09±0,01
0,002±0,00b
0

S
0,990
0,125
0,035*
0

F
,000
3,735
9,859
0

Çalışmada KÜP’te LA ve AA oranı daha yüksek bulunmuştur. İki grup arasında bulunan farklılığın
istatistiksel olarak (P<0.05) önemli bir farklılığın olmadığı görülmektedir. PA, BÜP’te daha yüksek
oranda bulunmuştur ve bulunan sonuçlar istatistiksel (P<0.05) olarak önemlidir. Çalışmada kullanılan
KÜP ve BÜP’te BA bulunamamıştır.
LA silajda en çok bulunan organik asit olmalıdır ve pH düşmesinden sorumludur. LA üreten silajlar
kuru madde ve enerjiyi daha az kaybeder (Jr, 2010). Çalışamda LA oranı BÜP’te 0,46 bulunurken,
KÜP’te 0,56 olarak bulunmuştur. Canbolat ve diğerleri (2010) tarafından yapılan araştırmada yonca
silajının LA oranı 0,21 olarak bulunurken, silaja %20 oranında üzüm posası silajın eklendiğinde LA
oranı 0,46’ya yükseldiği bildirilmiştir. Özdüven ve diğerleri (2005) tarafından yapılan çalışmada üzüm
posası silajının LA oranı 0,26 olarak bulunduğu bildirilmiştir. Boylu (2009) tarafından yapılan
çalışmada BÜP silajında 0,20, KÜP silajında 0,32 oranında LA bulunduğu bildirilmiştir. Büyükkılıç
Beyzi ve diğerleri (2018) tarafından yapılan farklı meyve posaları ile silaj yapılan çalışmada LA oranı
portakal posasında 0,73, mandalina posasında 0,31, limon posasında 0,37 olarak bulunduğu
bildirilmiştir. Sargın (2016) tarafından yapılan domates posasında LA oranı 0,51 olarak bildirilmiştir.
Yalçınkaya (2012) tarafından yapılan araştırmada LA oranı elma posası silajında 0,19, şeftali posası
silajında 0,14 ve kayısı posası silajında 0,33 olarak bulunduğu bildirilmiştir.
AA, su içeriği yüksek, tam kapatılmamış, yavaş silolama yapılmış silajlarda yüksektir ve AA içeriği
yüksek silajlarda kuru madde ve enerji içeriği düşüktür (Jr, 2010). Çalışmada AA oranı BÜP’te 0,05
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bulunurken, KÜP’te 0,09 bulunmuştur. Canbolat ve diğerleri (2010) tarafından yapılan çalışmada yonca
silajında AA oranı 0,33 olarak bulunduğu belirtilmişken %20 üzüm posası ilave edilmiş silajda AA oranı
0,23’e düştüğü bildirilmiştir. Özdüven ve diğerleri (2005) tarafından yapılan üzüm posası silajının
fermantasyon ve yem değeri özelliklerinin saptanmasını içeren çalışmada AA oranı 0,23 olarak
bildirilmiştir. Büyükkılıç Beyzi ve diğerleri (2018) tarafından yapılan çalışmada AA oranı portakal
posası silajında 0,29, mandalina posası silajında 0,14 ve limon posası silajında 0,17 bulunduğu
bildirilmiştir. Sargın (2016) tarafından yapılan yaş domates posasına farklı düzeylerde kuru şeker
pancarı posası ilavesinin silaj kalitesi ile in vitro sindirim üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmada AA
oranı domates posası silajında 0,17, %25 şeker pancarı posası ilave edildiğinde ise 0,14 olarak
bulunduğu bildirilmiştir. Yalçınkaya (2012) tarafından yapılan çalışmada elma posası silajında 0,11,
şeftali posası silajında 0,12 ve kayısı posası silajında 0,14 bulunduğu bildirilmiştir.
PA, su içeriği çok yüksek silajlarda ortaya çıkan ve kaliteli silajlarda iz miktarda bulunan organik asit
çeşididir (Jr, 2010). Çalışmamızda PA oranı BÜP’te 0,003 olarak bulunurken, KÜP’te 0,002 olarak
bulunmuştur. Canbolat ve diğerleri (2010) tarafından yapılan çalışmada yonca silajında PA oranı 0,008
olarak bulunurken %20 üzüm posası ilave edildiğinde 0,025 olarak bulunduğu bildirilmiştir. Büyükkılıç
Beyzi ve diğerleri (2018) tarafından yapılan narenciye posası silajlarının kimyasal ve fermentasyon
özelliklerinin belirlenmesi çalışmasında PA oranı portakal posası silajında 0,012, mandalina posası
silajında 0,009 ve limon posası silajında 0,001 olarak bulunduğu bildirilmiştir. Yalçınkaya (2012)
tarafından yapılan değişik meyve posası silajlarının biyokimyasal özelliklerinin araştırıldığı çalışmada
PA oranı elma posası silajında 0,011, şeftali posası silajında 0,03 ve kayısı posası silajında 0,029 olarak
bulunduğu bildirilmiştir.
BA silajda oranının yüksek olması zayıf fermantasyon olduğunu gösteren, besin değeri düşük ve silaj
içinde besin maddelerinin daha fazla çözündüğünün göstergesidir (Jr, 2010). Çalışmamızda BÜP ve
KÜP’te BA bulunamamıştır. Canbolat ve diğerleri (2010) tarafından yapılan çalışmada yonca silajında
BA oranı 0,004, %20 üzüm posası eklendiğinde ise BA oranı 0,002 bulunduğu bildirilmiştir. Özdüven
ve diğerleri (2005) tarafından yapılan çalışamada üzüm posası silajında BA bulunmadığı bildirilmiştir.
Sargın (2016) tarafından yapılan çalışmada domates posasında BA bulunmadığı bildirilmiştir.
Yalçınkaya (2012) tarafından yapılan değişik meyve posası silajlarının biyokimyasal özelliklerinin
araştırdığı çalışmada BA oranı elma posası silajında 0.004, şeftali posası silajında 0.005 ve kayısı posası
silajında 0.006 olarak bulunduğu bildirilmiştir.
SONUÇ
Üzüm suyu, şarap, sirke ve pekmez gibi gıda artığı bırakabilecek işletmelerin çevresindeki işletmeler
için üzüm posası önemli bir kaynaktır. Üzümün üretim sezonunun kısa olması ve posada bulunan yüksek
su nedeniyle kolay bozulabilir niteliği sahio olması nedeniyle yüksek enerjiye içeren üzüm posası yeteri
kadar kullanılamamaktadır. Üzüm posasının yüksek yığınlar halinde depolanması hem besin
kayıplarona hemde kısa süre içinde bozunmalara yol açabilir. Üzüm posası silajında söz konusu
kayıpların engellenmesi ve daha uzun süreli yararlanma amacıyla yapılan çalışmada silajın organik asit
içeriği bakımından memnuniyet verici düzeyde olduğu belirlenmiştir. Üzüm posası tek başına silaj
yapılabileceği gibi diğer silaj yapılabilecek materyaller ile birlikte de silaj yapılabileceği ortaya
çıkmıştır.
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ABSTRACT
Blake’s masterpiece Songs of Innocence and Experience presents the duality of human nature through
the distinctive use of language that contrasts different stages of human existence. This paper reports on
a study that analyzed the themes, poetic diction, and imagery in Blake's masterpiece by means of Corpus
Linguistics methodology. The Corpus Linguistics software tools permit detailed comparison of word
combinations (collocations) and frequencies (keywords) in poems relating to innocence on the one hand
and poems relating to experience on the other. This paper focuses on how a keyword search can provide
insights into the themes of the poems. The study suggests that Corpus Stylistics approaches have
advantages when investigating how the words in a literary text work together.
Keywords: style, corpus, keywords, poetry, Blake

INTRODUCTION
William Blake is a prominent figure in British culture who was not only a poet but also a skilled painter
and engraver even though he never went to school. He claimed that he talked to prophets and other
characters in the Bible and had visions of angels (Urgan 2015). For this reason, he was isolated by people
around him but he never sought solitude (Frye 1969). On the contrary, he had an intense desire for
communication. Blake’s poetry distinguishes itself from those of most other poets in two aspects: first
the vast majority of his poems consist of both lines and pictures and second Blake illustrated and
published the poems by his own means.
Blake’s masterpiece Songs of Innocence and Experience (1794/2008) is an allusion to the duality which
exists in human nature. The collection includes 45 poems that had been published in two different books
Songs of Innocence and Songs of Experience until Blake collected them under the current title in 1794.
There are two main reasons for attributing the poems to dualism. The first reason is that the parts of
innocence and experience represent two different stages in human life. In Songs of Innocence, Blake
describes the world of newborn babies, naive children, and meek lambs. Songs of Experience, on the
other hand, portrays the conditions of neglected children, corrupted social and religious systems, and
chartered cities The second reason is that Blake added the title Shewing Two Contrary States of Human
Soul. Blake presents a wide variety of poetic forms in the collection. He employs the metric forms of
nursery rhymes, ballads, and hymns. The language of the poems is simple and direct but the ideas are
conveyed meticulously and they often require attentive analysis with knowledge of the social, cultural,

1

This article originates from the unpublished master’s thesis entitled A Stylistic Analysis of William Blake’s
Songs of Innocence and Experience written by Kasım AYDIN and supervised by Assoc. Prof. Dr. Philip Glover at
the Department of Western Languages and Literature in Süleyman Demirel University, Isparta, Türkiye.

FULL TEXTS BOOK

690

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

and political structure in Blake's England. Makdisi (2015), in furtherance of the idea, says Blake's works
cannot be evaluated by today's norms.
The theoretical background of this study depends on the elucidation of themes in the collection with the
keyword analysis technique used in Corpus Linguistics. The word corpus (pl. corpora) literary stands
for body in Latin. In linguistics, it is used to describe a body of text stored in a computer system. A
corpus should not be seen just as an archive since it needs to be stored with extra information such as
annotation or parts of speech tag (Baker, Hardie & McEnery, 2006). Corpus Linguistics is a field of
research that investigates language focusing on the frequencies of words. McEnery and Wilson (2001)
define Corpus Linguistics as the study of language from real life. It uses particular techniques depending
on the text that will be analyzed. Some examples of Corpus Linguistics techniques are:
Keyword search: an investigation of words that occur significantly more frequently in a corpus in
comparison with a reference corpus. This technique allows researchers to find distinctive words and
analyze their context.
Collocational analysis: identifies the words that co-occur frequently in a corpus. Sometimes an author's
unusual use of words can be in question.
Key semantic domains analysis: aims to determine the semantic category of words or the dominating
semantic categories in a corpus. Wmatrix (Rayson, 2008) has an automatic tool for semantic domains.
A survey of the literature shows that the number of studies using Corpus Linguistics techniques to
investigate literary texts is limited. We found two studies focusing on Blake’s work and two on other
authors from British literature.
McIntyre & Walker (2010) compared the two different parts of Songs of Innocence and Experience in
terms of key semantic domains. The study suggested that the first part of the collection contained the
semantic domains happy and speech acts and the second part shows features related to fear, shock,
violence, and anger.
Muşlu (2020) also investigated the key semantic domains of the collection. The study used particular
words to describe the semantic domains and gave the lists of words under the domains of emotions,
thoughts, and beliefs.
Mahlberg & McIntyre (2011) investigated Ian Fleming’s Casino Royale using Corpus Linguistics
keyword and key semantic domains search. They utilized the British National Corpus as a reference
corpus. The study compared the thematic and non-thematic keyword groups with key semantic domains
and suggested that keyword analysis was useful when investigating themes and semantic domains
analysis had the advantage of classifying together a great number of words.
Hori (2004) was a minute inquiry into Charles Dickens' work. The study investigated the collocational
features in the corpus including the complete works of the author and suggested that there were two
major types of collocations. The first one was familiar collocations that appear in daily speech or reading
frequently and the second one was creative collocations coined by creative authors.
METHODOLOGY
This paper aims to show how a Corpus Linguistics keyword search can provide a classification of words
in literary texts for further qualitative analysis and subjective interpretation. For the analysis, the .txt
format of William Blake's Songs of Innocence and Experience (henceforth SOIE) was downloaded from
Project Gutenberg’s website and uploaded to the Corpus Linguistics tools #LancsBox (Brezina &
McEnery, 2021) and Wmatrix (Rayson, 2008) to build a corpus. A comparison of the SOIE corpus with
the BNC Sampler Imaginative Writing corpus on Wmatrix (Rayson, 2008) produced the keywords for
the study. Mahlberg and McIntyre’s (2011) model of word classification was used to discover the
relation between the keywords and themes. Both of the tools were used to search the keywords and
analyze them with concordances. The reason for using BNC as the reference corpus is the absence of a
poetry corpus in the tools or on the web.
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FINDINGS
The findings of the study provide general information about the corpora used in the study and
preliminary insights into Blake's style in this particular collection. The tools contained nearly 5200
words for SOIE and 232,000 words for the BNC Sampler Imaginative Writing corpus. Table 1 shows
the top 15 keywords in SOIE including the frequencies in both corpora. The table also shows the loglikelihood (LL) of the words which is a value used in statistics to identify the degree of difference,
similarity, and significance between two items; the higher the LL value is the greater the difference
between them. It can be asserted that Blake uses more intensely four different word groups in SOIE
compared to the authors in BNC Sampler. The first one is the archaic words like thy, and thee.
Table 1. Top 15 Keywords of SOIE Compared to BNC Sampler Writing Imag Section
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Keyword
Thee
Thy
Sweet
Weep
Joy
And
o’er
Sleep
Little
O
Lamb
Delight
Night
Human
Thou

Freq. SOIE
30
31
28
21
25
286
13
23
39
15
13
14
28
16
12

Freq. BNC
0
3
11
3
28
6192
0
43
208
10
4
9
117
19
6

LL
225.98
213.36
165.03
140.24
116.32
100.30
97.92
89.92
88.05
79.81
79.56
75.09
74.09
73.15
67.76

The second group consists of the words signaling what the poetry is about. These words are mostly
connected with the themes of innocence and experience. Words like lamb, little, and weep can be added
to this group. The third one is the group of grammatical words and the last category is the group of
exclamations. In order to ascertain and elucidate the themes in Blake's present work, the top 100
keywords were analyzed with their concordances. Table 2 shows Blake’s word choice and grammatical
words are not included in the table since they are difficult to interpret in the frame of thematic
investigations.
Table 2. Non-thematic and Thematic Diction Keywords in SOIE
Category
Non-Thematic Diction
Characters:
Names
Human
Personality
Unearthly
Animals
Plants/Flowers
Babies
Physical Appearence
Settings and props:
Places
Religion
Light/colour/shape
Temporal indicators
Emotions

FULL TEXTS BOOK

Example Keywords

Lyca
human, maiden, infant, mothers
selfish, sweet, vain, jealousy
angel, Maker
birds, lambs
sunflower, blossom, blossoms
cradle, infant, little
pretty
nest, dale, clime
angel, Maker, holy, divine, bless, heaven, heavens
bright, shine, green, starry, shade, softest, image
morn, spring, day, night
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Happy
Sad
Music
Thematic Diction

delight, smiles, merrily, merry, happy, love, joys, pleasant, peace
weep, wept, weeping, woe, tear, weary, cry, pitying,
moans
sing, song, piping
lamb, father, child, sorrow, joy, dread, arise, Mercy, Love

Unclassified

tender, bore, care, fled, bosom, hear, sleep

The investigation suggests that Blake's diction can be categorized as non-thematic and thematic. Nonthematic diction involves the keywords related to the construction of the poetic creation. They do not
hint much about the themes. As can be seen in the table, these words are listed in subcategories
depending on the fictional patterns like characters and setting. On the other hand, the keywords in the
thematic diction category can be attributed to a theme when they are analyzed with their concordances.
Examples of thematic diction keywords are lamb, father, child, sorrow, joy, dread, arise, mercy, and
love.
As can be seen in Concordance 1, the keyword lamb occurs 13 times in SOIE. The occurrence in Line
1 is from the Introduction of Songs of Innocence part in which the speaker asks a shepherd to play a
song for a Lamb. Blake's use of capitalization for the initial letter shows that the Lamb is used as a
symbol of Jesus who also appears in the Bible as '[t]he Lamb of God' (English Standard Version Bible,
2001, John 1:29). The following lines from 2 to 10 occurs in The Lamb which is one of the pastoral
poems in the collection. The speaker of the poem is a child who speaks to a lamb asking to name its
creator though he knows the lamb will not respond to his questions. Therefore Blake uses the repetition
Little lamb, who made thee in order to praise and emphasize the beauty of God's mighty as the creator.
In line 13 from Tyger, the speaker approaches to a tiger with manners akin to those of the speaker in
The Lamb. Blake compares the tiger with the lamb and uses the archaic form in the title. The
capitalization in Line 7 is an allusion to the Christian belief that regards Jesus as God since he bears the
same nature as the Father and they both originated from the same source. In the same line, Blake uses
the words meek and mild in order to identify Jesus with the lamb and emphasize the innocence that exists
in their nature.
1 ng said to me : Pipe a song about a

Lamb

2 e seen On the darkening green . THE

LAMB Little lamb , who made thee ? Dost t

3 e darkening green . THE LAMB Little

lamb

, who made thee ? Dost thou know who

4 king all the vales rejoice ? Little

lamb

, who made thee ? Dost thou know who

5 st thou know who made thee ? Little

lamb

, Ill tell thee ; Little lamb , Ill

6 ittle lamb , Ill tell thee ; Little

lamb

, Ill tell thee : He is calld by thy

7 y thy name , For He calls Himself a

Lamb

. He is meek , and He is mild , He b

8 ttle child . I a child , and thou a

lamb

, We are calld by His name . Little

9 , We are calld by His name . Little

lamb

, God bless thee ! Little lamb , God

10 ttle lamb , God bless thee ! Little

lamb

, God bless thee ! THE LITTLE BLACK

11 ay . And now beside thee , bleating

lamb

, I can lie down and sleep , Or thin

12 ily to welcome in the year . Little

lamb

, Here I am ; Come and lick My white

13 s work to see ? Did He who made the lamb
1. All 13 occurences of lamb in SOIE

! So I piped with merry cheer . Pipe

make thee ? Tiger , tiger , burning Concordance

The concordance allows seeing the various keywords' contexts at one and the same time. It also shows
that religious context bears a significant place in Blake’s poetry. The analysis of the keyword lamb
suggests that the beauty of God’s creation, perception of God and his messenger in Christianity, and the
situation of innocence that exists both in Jesus and the lamb’s soul are the certain themes in the
collection.
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The second keyword example is father. The word appears 19 times (9 times in Songs of Innocence and
10 times in Songs of Experience) in the collection as Concordance 2 shows. It is obvious that the word
is almost used equally in both part of the corpus. When the lines of the concordance are analyzed
attentively it can be seen that father is mostly used in two major themes: (1) the flaws of negligent
parents and (2) perception of God as a father figure. Line 1, for example, appears in The Chimney
Sweeper through which Blake condemns the harsh conditions of child labors in the 18th century
England. In the own words of the major character, Blake puts the blame on his father since he sold the
child to a sweeping company. A similar situation can be seen in the lines 3, 4, 5, and 6 which occur in
different poems. The father in line 2 also appears in The Chimney Sweeper referring to God. The boy
meets a child named Tom Dacre who has an interesting dream. In his dream, an angel retrieves the boy
from death promising him he will have God as his father if he becomes a good boy. Lines 7 and 14 can
also be commentate in the same context.
1 her died I was very young , And my

father

sold me while yet my tongue Could s

2 a good boy , Hed have God for his

father

, and never want joy . And so Tom a

3 ot fear harm . THE LITTLE BOY LOST

Father

, father , where are you going ? O

4 arm . THE LITTLE BOY LOST Father ,

father

, where are you going ? O do not wa

5 ? O do not walk so fast ! Speak ,

father

, speak to your little boy , Or els

6 be lost . The night was dark , no

father

was there , The child was wet with

7 od , ever nigh , Appeared like his

father

, in white . He kissed the child ,

8 ! do they cry , Do they hear their

father

sigh ? Now they look abroad to see

9 not feel my sorrows share ? Can a

father

see his child Weep , nor be with so

10 nd hoar ; Weeping oer , I hear the

father

of the ancient men . Selfish father

11 ather of the ancient men . Selfish

father

of men ! Cruel , jealous , selfish

12 to me , Underneath this tree ; Do

father

, mother , weep ? Where can Lyca sl

13 ! in notes of woe ! Where are thy

father

and mother ? Say ! They are both go

14 ing , nor birch . And God , like a

father

, rejoicing to see His children as

15 FANT SORROW My mother groaned , my

father

wept : Into the dangerous world I l

16 reater than itself to know . And ,

father

, how can I love you Or any of my b

17 eary tired wanderers weep . To her

father

white Came the maiden bright ; But

18 ook . Ona , pale and weak , To thy

father

speak ! O the trembling fear ! O th

19 And forget his youthful spring ! O

father

and mother if buds are nipped , And

Concordance 2. All 19 occurences of father in SOIE

DISCUSSION AND CONCLUSION
Previous literature (McIntyre & Walker, 2010; Muşlu, 2020) based on the techniques of Corpus
Linguistics does not deal with the relation between the keywords and themes in the particular poetry.
Therefore this study compensates for a significant gap in the literature. The analysis of the keywords
shows that there are particular words pertaining to particular themes in the poems. Another inference is
that some keywords cannot be associated with any themes though they tend to occur frequently.
Consequently, the study suggests that Corpus Linguistics keywords search presents practical advantages
when classifying the words in a literary text. Besides, the technique leads to the subjective interpretation
of the data and further qualitative investigation.
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ABSTRACT
Pomegranate is a well-known fruit due to its unique taste, flavor and health effects. It exhibits functional
and therapeutic properties such as antioxidant, antiviral, anticancer, antibacterial, antidiabetic, with its
many bioactive components such as polyphenols, anthocyanins, vitamins and minerals. In addition to
being consumed fresh, pomegranate is used in the production of pomegranate molasses. Pomegranate
molasses is produced by extraction, filtration, clarification and concentration of pomegranate juice. It is
widely used as a sweetener and flavoring sauce in various foods to improve their taste and aroma. In
this research, some physiochemical properties of three different pomegranate molasses purchased from
markets in Gaziantep were analyzed. pH, brix, total acidity, total phenolic content, total anthocyanin
content, acid and sugar composition of the pomegranate molasses were determined. The results showed
that pH, brix and total acidity of the samples were ranged as 1.11-2.22, 67.35-5.35, 5.27-6.99 % (as
citric acid), respectively. Total phenolic and total anthocyanin content of the samples were found
between 1.46-12.60 mg gallic acid equivalent/g sample and 2.00-14.47 µg/g sample, respectively.
Moreover, citric and malic acids were the main organic acids found in the samples. Their concentrations
were 2.89-3.06 and 2.31-2.64 g/100 g pomegranate molasses (PM), respectively. The other organic acid
present in the samples were oxalic acid and its concentration ranged between 0.87-1.51 g/100 g PM.
Succinic acid was also detected in two samples in the range of 0.22-0.52 g/100 g PM. Main sugars found
in the samples were fructose and glucose. Their concentration ranged between 35.65-37.28 g/100 PM
and 19.83-20.75 g/100 g PM, respectively. In addition, small amount of sucrose (0.10-0.71 g/100 g PM)
was detected in the samples. As a result, the obtained data showed that the pomegranate molasses used
in this study were different from each other in terms of some physicochemical properties.
Keywords: Pomegranate molasses, Total phenolic content, Total anthocyanin content, Organic acid,
Sugar

INTRODUCTION
Pomegranate (Punica granatum L.), grown in temperate climates, is a fruit belonging to Punica variety
of the Punicaceae family. Pomegranate is mostly grown in the Mediterranean Region in Turkey (Ergin,
2020). Pomegranate is a well-known fruit due to its unique taste, flavor and health effects. Pomegranate
is a good source of anthocyanins, phenolic compounds and vitamins. Additionally, it is rich in fibers,
organic acids and minerals. It can prevent many diseases due to its functional and therapeutic properties
(İncedayı, 2021; Incedayi et al., 2010). Pomegranate fruit is mainly consumed as fresh fruit and fruit
juice but also used in the production of jam, wine, liqueur, sauces and molasses. In addition, it can be
used in desserts, cakes and fruit salads for both flavor and visual appeal (Baysal and Taştan, 2018;
Özdoğan, 2014). According to the Turkish Standards pomegranate molasses is defined as ‘it is a sour
food product that produced by pressing pomegranate fruit, clarifying pomegranate juice and evaporating
open or under vacuum technique and used to flavoring some foods’(Anonymous, 2016). It is widely
used as a sweetener and flavoring sauce in various foods to improve their taste and aroma (Ergin, 2020).
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The aim of the study was to investigate some physicochemical properties of three different pomegranate
molasses purchased from markets in Gaziantep in terms of pH, brix, total acidity, total phenolic content,
total antocyanin content, organic acid composition and sugar compositions.
MATERIALS AND METHODS
Chemicals
Citric, malic, oxalic, ascorbic, succinic and lactic acid standards were obtained from Fluka (Germany).
Glucose, fructose and sucrose standards Sigma-Aldrich (USA) provided by the company. All other
chemicals and solvents are of analytical or chromatographic purity.
Samples of Pomegranate Molasses
In this study, three different brands of pomegranate molasses purchased from market in Gaziantep
markets were provided. Samples provided in plastic or glass bottles were stored in refrigerator
conditions (4 ±1 °C) until analysis.
Determination of Brix, pH and Titration Acidity
Brix of pomegranate molasses was determined using a refractometer (Isolab, Germany).
The pH values of pomegranate molasses were determined using a pH meter (Isolab, Germany).
Titration acidity of pomegranate molasses was determined according to the method conducted by
Cemeroğlu (2013).
Total Phenolic Content and Total Anthocyanin Content
Total phenolic contents of samples Folin-Ciocalteu method was determined using (Singleton et al.,
1999).
The pH differential method was used to determine the anthocyanin content of pomegranate molasses
(Lee et al., 2005).
Determination of Organic Acids
The samples of pomegranate molasses were diluted with deionized water to suitable concentrations and
mixed on a vortex mixer for 1 min. The prepared solutions were filtered through a 0.45 μm PTFE
membrane filter and given to HPLC. Organic acids in samples were determined according to the method
carried out by Özbek and Elik (2022).
Sugar Analysis
The samples of pomegranate molasses were diluted with deionized water to suitable concentrations and
mixed on a vortex mixer for 1 min. The prepared solutions were filtered through a 0.45 μm PTFE
membrane filter and given to HPLC. Sugars in samples were determined according to the method carried
out by Özbek and Elik (2022).
Statistical Analysis
In the study, each analysis was performed in three replicates and the results were expressed as the mean
± standard deviation. Significant differences between results were determined by using one-way
ANOVA and Duncan multiple comparison tests.
RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 shows pH, brix and total acidity values of pomegranate molasses offered for sale in Gaziantep
market. pH, brix and the titration acidity values of pomegranate molasses ranged from 1.11 to 2.22, from
67.35 to 75.35o and from 5.27 to 6.99 %, respectively. According to Turkish Standart of pomegranate
molasses, pH of pomegranate molasses should be in range of 2.4-4.00. Also, according to Turkish
Standart of pomegranate molasses, brix and the titration acidity values of pomegranate molasses should
be minimum 68.0o and % 6.0 (as citric acid), respectively. The results showed that pH values of all
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pomegranate molasses were below legal limits. However, brix and total acidity values of some samples
were within the limits of the standard, while others were lower than the standard values.
Table 1. pH, brix and total acidity values of pomegranate molasses
Sample

pH

Brix (°)

Total acidity%
(as citric acid)

PM-1

2.22 ± 0.02a

67.35±0.21c

6.99±0.22a

PM-2

1.73 ± 0.02b

68.30±0.28b

5.94±0.11b

PM-3

1.11 ± 0.01c

75.35±0.21a

5.27±0.09c

PM: pomegranate molasses
The values represent means of triplicates ± standard deviation.
Different letters in each column represent significant differences at (p < 0.05)
The total phenolic contents of pomegranate molasses were in range of 1.46-12.60 mg GAE/g
pomegranate molasses (PM) while their total anthocyanin contents ranged from 2.00 to 14.47 µg/g NS.
The results showed that total phenolic and anthocyanin contents of samples were statistically significant
from each other (p<0.05). Incedayi et al. (2010) reported the total polyphenol contents of 7 pomegranate
samples in the range of 0.551-9.695 mg GAE/g sample. Engin (2020) reported the total phenolic content
of 6 pomegranate molasses as 10.40-931.56 mg GAE/L.
Table 2. Total phenolic and antocyanin contents of pomegranate molasses
Sample

Total phenolic content (mg GAE/g sample)

Total anthocyanin content (µg/g
sample)

PM-1

2.46±0.26b

5.29±0.07b

PM-2

12.60±0,10a

14.47±0.05a

PM-3

1.46±0.01c

2.00±0.00c

PM: pomegranate molasses
The values represent means of triplicates ± standard deviation.
Different letters in each column represent significant differences at (p < 0.05)
Figure 1 shows the organic acid contents of pomegranate molasses. The results demonstrated that citric
and malic acids were the main organic acids found in the samples. Their concentrations were 2.89-3.06
and 2.31-2.64 g/100 g PM, respectively. The other organic acid present in the samples were oxalic acid
and its concentration ranged between 0.87-1.51 g/100 g PM. Succinic acid was also detected in two
samples in the range of 0.22-0.52 g/100 g PM. Gundogdu and Yilmaz (2012) investigated the organic
acid content of pomegranate juices obtained from different pomegranate varieties grown in Turkey.
They reported that the organic acid contents of pomegranate juices were mainly constituted by citric
acid (0.61-2.18 g/L), malic acid (0.12-2.23 g/L), oxalic acid (0.03-1.02 g/L), succinic acid (0.04-0.33
g/L), tartaric acid (0.03-0.13 g/L), lactic acid (4.52-33.12 mg/L), fumaric acid (0.01-0.30 mg/L).
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Figure 1. Organic acid composition of pomegranate molasses
Sugar compositions of pomegranate molasses were represented in Figure 2. Total sugar contents of PM1, PM-2 and PM-3 were 56.10 g/100 g, 57.11g/100 g and 57.83 g/100 g respectively. Main sugars found
in the samples were fructose and glucose. Their concentration ranged between 35.65-37.28 g/100 PM
and 19.83-20.75 g/100 g PM, respectively. In addition, small amount of sucrose (0.10-0.71 g/100 g PM)
was detected in the samples. Melgarejo et al. (2000) analyzed the sugar composition of 40 different
pomegranate fruits and stated that fructose and glucose are the main sugars in fruits. Incedayi et al.
(2010) reported the total sugar content of 7 different pomegranate molasses between 44.80 and 65.30
g/100 g.

Figure 2. Sugar composition of pomegranate molasses
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CONCLUSIONS
In this study, some physiochemical properties of three different pomegranate molasses purchased from
markets in Gaziantep were analyzed. There were significant differences between pH, brix, total acidity,
total phenolic and total anthocyanin content of the samples. The results showed that pomegranate
molasses are rich in phenolics and anthocyanins with high health and nutritional values. Citric and malic
acids were the main organic acids while the fructose and sucrose were the main sugars found in the
samples. From the results of the analysis, it was found that some components were within the limits of
the standard, while others were higher or lower than the standard values. Based on the results of this
study, it is required to improve the production techniques of pomegranate molasses.
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EUPHORBİA RİGİDA ÖZÜ KULLANILARAK GÜMÜŞ NANOPARÇACIKLARIN
SENTEZLENMESI VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ
EUPHORBIA RIGIDA EXTRACT GUIDED SILVER NANOPARTICLES AND THEIR
ANTIMICROBIAL PROPERTIES
Ayşe DEMİRBAŞ1
Dr. Öğr. Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri İşleme Teknolojileri,
Rize, Türkiye.
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ÖZET
Nanopartiküller ozellikle genis yuzey alanina sahip olma gibi önemli avantajlari nedeni ile biyomedikal,
farmakoloji, bioremidasyon, gıda, kozmetik, tarımsal uygulamalar basta olmak uzere birçok alanda
yaygın olarak kullanılırlar. Kullanim alanlarinin yayginlasmasi ile yeni, cevreci, ekonomik ve basit
sentezleme teknikleri uzerine calismalar artmistir. Nanaoyapilar; kimyasal, fiziksel ve biyolojik
yöntemler gibi çeşitli yöntemler ile sentezlenirler fakat çevre dostu ve kolay olması gibi avantajlarından
dolayı biyolojik yöntemler daha fazla tercih ediliyor. Bunlardan en cok kullanilani ise "yesil sentez"
veya " yesil kimya" olarak adlandirilmaktadir. Yesil sentez metodu ile bugune kadar oldukca farkli
organik molekuller indirgeyici ve sabitleyici ajan olarak kulllanilmistir. Bu organik bilesiklerin basinda
bitkilerin tohum, kok, govde, cicek veya yaprak gibi kisimlarindan elde edilen ozutler kullanilmaktadir.
Kullanilan bitki ozutlerinin antioksidan ozellikleri sayesinde sentez siradinda indirgeyici ve sabitleyici
ajan rolu ustlenmesi ile daha az kimyasal kullanilmasi hedeflenmektedir. Bu calışmanın sentez
bölümünde elde edilen gümüş nanoparcaciklar; yesil sentez metodu kullanilarak gümüş tuzunun
(AgNO₃) Euphorbia rigida ile indirgenmesi ve sabitlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Oluşturulan ürün
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve UV-VIS spektrometre ile karakterize edilmiş ve boyut analizi
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen nanopartikül boyutlarının yaklaşık 70 nm ~ 100 nm arasında olduğu
gözlemlenmiştir. Ayrıca gümüş nano partiküllerin adsorpsiyon seviyesinin 400 ~450 nm aralığında ve
434 nm olduğu bulunmuştur. Ayrica elde edilen nanopartiküllerin patojen gram pozitif Staphylococcus
aureus, gram negatif Escherichia coli suşları ve Candida albicans mayası üzerinde oldukca etkili bir
anti-mikrobiyal aktivite gösterdiği gozlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: gümüş nanoparçacıklar, antimikrobiyal aktivite, Euphorbia rigida

ABSTRACT
Nanoparticles are widely used in many fields, especially in biomedicine, pharmacology, bioremediation,
food, cosmetics, agricultural applications, due to their advantages such as having a large surface area.
With the spread of usage areas, studies on new, environmental, economical and simple synthesis
techniques have increased. Nanostructures are synthesized by various methods such as chemical,
physical and biological methods, but due to their advantages such as being environmentally friendly and
easy, biological methods are more preferred. The most used of these is called "green synthesis" or "green
chemistry". Todays, many different organic molecules have been used as reducing and stabilizing agents
on the green synthesis method. These organic compounds are obtained from parts of plants such as their
seeds, roots, stems, flowers or leaves. Thanks to the antioxidant properties of the plant extracts are used,
it is aimed to use less chemicals by acting as a reducing and stabilizing agent during the synthesis. In
this study; silver nanoparticles were formed using solution of silver salt (AgNO₃) with Euphorbia rigida
extract as stabilizing and reducing agent. The created product was characterized by Scanning Electron
Microscope (SEM) and UV-VIS spectrometer and dimensional analysis was performed. It was observed
that the obtained nanoparticle sizes were between about 70 nm ~ 100 nm. In addition, the adsorption
level of silver nanoparticles was found to be in the range of 400 ~ 450 nm and 434 nm. In addition, it
was observed that the obtained nanoparticles showed a very effective anti-microbial activity on the
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pathogen gram positive Staphylococcus aureus, gram negative Escherichia coli strains and Candida
albicans yeast.
Keywords: silver nanoparticles, antimicrobial activity, Euphorbia rigida

Giris
Nanoteknoloji yüzyılın teknolojisi olarak adlandırılmaktadır. Nanobilim ve nano teknoloji yeni islevsel
ve fonksiyonel yapi materyallerinden tip, eczacilik, saglik sektorune kadar her yönüyle insan hayatını
ilgilendirdiginden, geçmişten bugune kadar diğer teknik gelişmelerle kıyaslanamayacak bir teknolojik
çığır başlatacaktır. Nano partiküllerin özellikleri yeteri kadar aydınlatılabilirse en büyük gelişme
bunların kullanım alanlarında olusacaktir. Nano partiküllerle ilgili önemli temel olaylar bilinmekte ve
gelecek uygulamalar çeşitli araştırmalar ile ortaya konacak bu yeni özellikler üzerine eklenerek
farkindalik olusturulacaktir. Bugune kadar yapılan çalışmalarda kullanılan AgNO3 tuzu, sicaklik,
antioksidan derişimleri, antioksidan cesitlerinin miktari ve pH değerinin hazırlanan partikül boyutuna,
sekline ve morfolojisine etkileri incelenmiştir (Rafique, v.d., 2017; Srikar, v.d. 2016; Ahmad, v.d., 2019;
Awwad v.d., 2012). Bu çalışmada antibakteriyel etkiye sahip metalik gümüş nano partiküllerin
sentezinde; Euphorbia rigida bitkisinde hem –OH grupları varliginda indirgen hem de makro molekül
yapısı ile yüzey aktif madde özelliği gösteren polifenoller kullanılarak yesil sentez metodu
uygulanmıştır. Böylece indirgeme ajanı olarak ayrıca bir reaktif yada toksik kimyasal kullanmaya gerek
kalmamıştır. Reaksiyon oda sicakliginda manyetik karisitirici ile karistirilarak gerçekleştirilmiştir.
Bulgular ve yontem
Euphorbia rigida bitkisi halk arasinda da sutlegen olarak bilinen cilt yaralanmalari ve zehirli hayvan
isiriklarina karsi iyi geldigi bilinen çok yıllık otsu bitkilerden biridir (sekil 1). Bu bitkinin antioksidan
ozelliginden faydalanarak yesil sentez metodu ile elde edilen gumus nanopartikillerin UV-Vis
spektroskopisi kullanilarak zamana bagli absorbans degerleri olculmustur ve 434 nm olarak spesifik
absorbans degeri bulunmustur (sekil 2). Tarama Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak elde edilen
partiküllerin boyutunun 30-120 nm aralığında olduğu tespit edilmiştir(sekil 3). Fourier Dönüşümlü
Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR), bir tür titreşim spektroskopisi olarak organik bileşiklerin yapılarındaki
fonksiyonel gruplar, iki bileşiğin aynı olup olmadığı, yapıdaki bağların durumu, bağlanma yerleri ve
yapının aromatik yada alifatik olup olmadığıni analiz etmede kullanilmistir (sekil 4). Dinamik Işık
Saçıcısı (DLS) ile nano parcacikların bulunduğu kolloidal çözelti ortamında boyutlandırılması ve
süspansiyonlarda kümeleşimleri incelenmiştir (sekil 5).
Bu calismada ayrica elde ettigimiz gumus nanopartikullerin antimikrobiyal etkisi gozlenmistir (sekil 6).
Elde edilen nanopartiküllerin patojen gram pozitif Staphylococcus aureus, gram negatif Escherichia coli
suşları ve Candida albicans mayası üzerinde oldukca etkili bir anti-mikrobiyal aktivite gösterdiği
gozlemlenmiştir.
Sonuc
Sonuç olarak, Euphorbia rigida bitki yapraklarının özleri kullanılabilir gümüş nanoparçacıklar üretir.
Bunlar nanopartiküller hem Gram negatif hem de Gram pozitif bakterilerin büyümesini engeller.
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Sekil 1. Euphorbia rigida bitkisinin fotografi

Sekil 2. E. rigida bitki ozutu kullanilarak elde edilen gumus nanoparcaciklarin zamana bagli (5-60 dk)
Uv spektroskopi sonuclari
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Sekil 3. E. rigida bitki ozutu kullanilarak elde edilen gumus nanoparcaciklarin SEM ve TEM
goruntuleri

Sekil 4. E.rigida bitkisi ve Er-AgNPs lerin FT-IR sonuclari
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Sekil 5. Er-AgNPs lerin DLS- Zeta sonuclari

Sekil 6. Antimikrobiyal (DISC) sonuçlarinin fotografi
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ARBUTUS ANDRACHNE ÖZÜ KULLANILARAK GÜMÜŞ NANOPARÇACIKLAR VE
ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ
ARBUTUS ANDRACHNE EXTRACT GUIDED SILVER NANOPARTICLES AND THEIR
ANTIMICROBIAL PROPERTIES
Ayşe DEMİRBAŞ1
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ÖZET
Son zamanlarda nanoteknolojinin fizik, kimya, biyoloji, malzeme bilimi, eczacılık ve tıp gibi neredeyse
tüm alanda yaygın bir şekilde kullanılması nedeni ile farklı fonksiyonlara sahip işlevsel nanoyapıların
sentezlenmesine odaklanılmıştır. Toksisitenin azaltılması amacı ile daha az kimyasal kullanılmak üzere
yeşil sentez metodu ile nanoyapıların sentezine oldukça ilgi gösterilmiştir. Bu yöntemin kullanılmasının
diğer avantajları ise verimli, ucuz, çevre dostu ve kolay uygulanabilir bir yöntem olmasıdır. Yeşil sentez
metodunda genellikle protein, enzim, aminoasitler, DNA, bitki özütleri gibi biyomoleküller
kullanılmıştır. Bu çalışmada Arbutus andrachne ilk defa gümüş nanoparçacık sentezinde sabitleyici ajan
olarak kullanılmıştır. Yeşil sentez yönteminde kullanılan bitki özütlerinin antioksidan özelliklerinden
faydalanarak geleneksel yöntemde sabitleyici ve indirgeyici ajan rolünü üstlenen bir kimyasal yerine
tercih edilmiştir. Yapılan çalışmalarda bugüne kadar yeşil çay, siyah çay, mor lahana, tarçın, zencefil,
papatya, zerdeçal, nar, lavanta, limon, ahududu, çilek, altın çilek gibi bitkilerin özütlerini kullanarak,
bakır, demir, kalay, çinko, palladyum, mangan, gümüş ve altın gibi pek çok metalin ve oksitli
formlarının nanoparçacık sentezi ile ilgili pekçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada ise; Arbutus
andrachne özütü ile gümüş nanopartikül sentezlenip, elde edilen nanopartiküller UV-Vis
spektorofometrik analiz ile de doğrulanmıştır ve pH değişiklikleri kaydedilmiştir. Taramalı elektron
mikroskobu (SEM) ile karakteristik şekil ve boyutlar gözlenmiştir. Dinamik Işık Saçılımı Parçacık
Boyutu ve Zeta Potansiyeli Analiz (DLS –Zeta analizi) ve Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR)
spektroskopisi analizlerinden elde edilen sonuçlara göre karakterizasyonu tamamlanmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre, Arbutus andrachne bitki özütü gümüş nanopartikül sentezinde başarılı bir şekilde
indirgeyici ajan olarak kullanılabilmektedir ve nanoteknolojideki farklı uygulamalarda fayda
sağlayabilecek antimikrobiyal özellik göstermektedirler.
Anahtar Kelimeler: gümüş nanoparçacıklar, antimikrobiyal aktivite, arbutus andrachne

ABSTRACT
Recently, due to the widespread use of nanotechnology in almost all fields such as physics, chemistry,
biology, materials science, pharmacy and medicine, it has been focused on synthesizing functional
nanostructures with different functions. In order to reduce toxicity, a great deal of interest has been
shown in the synthesis of nanostructures with the green synthesis method to use less chemicals. Other
advantages of using this method are that it is an efficient, inexpensive, environmentally friendly and
easily applicable method. In the green synthesis method, biomolecules such as protein, enzyme, amino
acids, DNA, plant extracts are generally used. In this study, Arbutus andrachne was used for the first
time as a stabilizing agent in silver nanoparticle synthesis. Taking advantage of the antioxidant
properties of the plant extracts used in the green synthesis method, it was preferred instead of a chemical
that plays the role of stabilizing and reducing agent in the traditional method. In the studies carried out,
copper, iron, tin, zinc, palladium, manganese, copper, iron, tin, zinc, palladium, manganese, There are
many studies on nanoparticle synthesis of many metals such as silver and gold and their oxidized forms.
In this study; Silver nanoparticles were synthesized with Arbutus andrachne extract, and the obtained
nanoparticles were confirmed by UV-Vis spectrophometric analysis and pH changes were recorded.

FULL TEXTS BOOK

706

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Characteristic shapes and dimensions were observed by scanning electron microscopy (SEM).
Characterization has been completed according to the results obtained from Dynamic Light Scattering
Particle Size and Zeta Potential Analysis (DLS – Zeta analysis) and Fourier transform infrared (FTIR)
spectroscopy analysis. According to the results obtained, Arbutus andrachne plant extract can be
successfully used as a reducing agent in the synthesis of silver nanoparticles and they show antimicrobial
properties that can be beneficial in different applications in nanotechnology.
Keywords: silver nanoparticles, antimicrobial activity, arbutus andrachne
GİRİŞ
Gümüş nanoparçacıkların farklı önemli uygulamaları vardır: örnek olarak; güneş enerjisi absorpsiyonu
için spektral olarak seçici kaplamalar olarak kullanılır, elektrik pilleri ve biyolojik etiketleme için optik
alıcılar olarak ( Bonsak v.d., 2011; McFarland, v.d., 2003). AgNP'ler inhibitör ve antibakteriyel
maddeler olarak iyi bilinir. Bununla birlikte, patojenik olarak antimikrobiyal ajanlara dirençli olduklari
kanitlanmistir ve yaygın olarak incelenmiştir (Dwivedi v.d., 2012, Shahverdi v.d., 2007; Fayaz v.d.,
2010; Lara v.d., 2011).
Kimyasal ve fiziksel yöntemler başarıyla saf, iyi tanımlanmış nanopartiküller üretebilir. ancak bu
teknikler daha pahalıdır, enerji tüketir ve potansiyel olarak çevre için toksiktir. Bu yazıda, AgNP'leri
üretmek için çevre dostu bir teknik düşünüyoruz. hücre dışı biyosentez. Biyosentetik yöntemler,
mikroorganizma hücrelerini veya bitkiyi kullanabilir. nanopartikül üretimi için ekstrakt.
Nanoparçacıkların biyosentezinin heyecan verici bir dalı, bitki ekstraktlarının biyosentez reaksiyonuna
uygulanması. Son zamanlarda, yeşil süreçler nanopartiküllerin sentezi, nanoteknolojinin önemli bir dalı
haline dönüşmektedir (Sathyavathi, v.d., 2010).
Bu makaledeki bitkinin seçimi, tıbbi uygulamalarına göre yapılmıştır (Serce v.d., 2010; Alselam, v.d.,
2001; Bertsouklis, v.d. 2007).
Bu calismada, Arbutus bitki yaprağı özleri kullanarak nanoparçacık üretimi ve karakterizasyonları için
hızlı bir yöntem sunuyoruz ve Gram-negatif ve Gram-pozitif bakterilere karşı inhibe edici etkileri
verilmistir.
BULGULAR, YONTEM ve SONUC
Araştırmamız, biyomedikal araştırma ve çevre temizliği uygulamalarında kullanılabilecek gümüş
nanoparçacıkların (AgNP'ler) üretimi, karakterizasyonu ve uygulamasına odaklandı. AgNP'lerin üretimi
için çevre dostu bir hücre dışı biyosentetik teknik kullandık. kullanılan indirgeyici ajanlar
Nanopartiküller, arbutus bitki yapraklarından (sekil 1) yapılan sulu ekstrelerden elde edildi. Kolloidal
AgNP'lerin sentezi, UV-Görünür spektroskopi ile izlendi. UV-Görünür spektrum, 447 ile 450 nm
arasında bir tepe noktası gösterdi. 5 ila 17 nm'lik bir boyut aralığı gösteren gecirimli Elektron
Mikroskobu (TEM) ve (SEM ) teknikleri sekil 3 de verilmistir. AgNP'lerin anti-bakteriyel aktivitesi,
Gram-negatif ve Gram-pozitif bakteriler için 2 ila 15 ppm arasındaki konsantrasyonlarda araştırıldı.
Staphylococcus aureus (Gram-pozitif organizmalar) ve Escherichia coli, Salmonella typhimurium
(Gram-negatif organizmalar) kullanılarak AgNP'lere maruz bırakıldı. Sonuçlar, 2 ve 4 ppm
konsantrasyondaki AgNP'lerin bakteri üremesini engellediğini gösterdi (Sekil 5).
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Sekil 1. Arbutus andrachne bitkisinin fotografi

Sekil 2. Arbutus andrachne bitki özütü kullanılarak elde edilen gümüş nanoparçacıkların UV-Vis
spektroskopi sonuçları
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Sekil 3. Arbutus andrachne bitki ozutu kullanilarak elde edilen gumus nanoparcaciklarin SEM ve TEM
goruntuleri
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Sekil 4. Arbutus andrachne bitkisi ve Er-AgNPs lerin FT-IR ve DLS-Zeta sonuclari

Sekil 5. Antimikrobiyal (DISC) sonuçlarinin fotografi
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ÖZET
Proje yönetimi, bir projenin belirlenen hedeflere zamanında ve etkin bir şekilde ulaşması için ilgili
faaliyet ve süreçlerin çeşitli tekniklerden destek alınarak verimli bir şekilde planlanmasını ve
yürütülmesini ifade eder. İşletmelerin projelerini yönetirken göz önünde bulundurması gereken kritik
faktörler vardır. Bu faktörler projenin zaman, maliyet, kalite ve verimlilik açısından istenileni sunması
açısından önem arz etmektedir. Projelerin zaman, maliyet ve kalite parametreleri dikkate alındığında,
istenmeyen ve beklenmeyen durumlar karşısındaki tutarsızlık ve etkin kaynak kullanamama durumları
en az kayıpla elemine edilebilmektedir.
Bu çalışma, bağlantı elemanları üreten bir işletmede, müşteri talebi doğrultusunda bir ürün geliştirme
projesinin Kritik Zincir Proje Yönetimi ile incelenmesi ve uygulanabilirliğini ele almıştır. Bağlantı
elemanları üreten imalat işletmesinde, ARGE departmanının üstlendiği yeni bir ürün geliştirme projesi
mevcuttur. İşletme, bu projeyi mümkün olabilecek en düşük maliyette tamamlamak, istenmeyen
durumlar karşısında hedeflenen zamandan daha geç tamamlanmasını engellemek ve mevcut kaynaklarla
projenin istenilen niteliklerde tamamlanmasını amaçlamaktadır.
Bu çalışmada öncelikle ürün geliştirme proje sürecinin mevcut durum analizi yapılarak, girdiler ve
çıktılar belirlenmiştir. Daha sonrasında proje, Kritik Zincir Yöntemi ile matematiksel modellenmiş ve
ilgili süreç tekrardan planlamıştır. Kritik Zincir Proje Yönetimi (CCPM), projelerin daha hızlı ve
sonuçların daha fazla görülebilirliği ile projeleri yönetebilmek, tamamlamak ve aynı zamanda
kaynakları daha verimli kullanmak için proje yönetimine Kısıtlar Teorisi felsefesini uygulayan bir proje
yöntemidir. Firmaların sahip oldukları kısıtların ortaya çıkartılması, yönetilmesi ve kısıtın yok
edilmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımı olmakla beraber her sistem için geçerli olan bir sürekli
iyileştirmeyi amaçlayan bir yöntemdir.
Çalışmanın sonunda Kritik Zincir Yöntemi ile planlanan sürecin (207,75 gün) Kritik Yol Yöntemi ile
planlanan (277 gün) süreçten daha kısa sürede projeyi bitirebildiğini ortaya koymuştur. Böylece elde
edilen zaman tasarrufu ile müşteriye olan tepki hızının artmasını sağlayarak müşteri memnuniyeti elde
edilmiş olacaktır. Ayrıca projeye ayrılan iş gücü ve sermayede zaman ile birlikte minimum azalma
gerçekleştirecektir. Bu da diğer rekabet ettiği birçok firma içinde büyük bir avantaj sağlayacaktır ve
pazar payı artmasına yol açacaktır.
Anahtar kelimeler: Ürün Geliştirme Proje Süreci, Kısıtlar Teorisi, Kritik Zincir Yöntemi.
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ABSTRACT
Project management refers to the efficient planning and execution of related activities and processes
with the support of various techniques in order for a project to reach the determined goals in a timely
and effective manner. There are critical factors that businesses should consider when managing their
projects. These factors are important in terms of presenting the desired project in terms of time, cost,
quality and efficiency. Considering the time, cost and quality parameters of the projects, inconsistency
and inability to use resources effectively against undesirable and unexpected situations can be eliminated
with the least loss.
This paper deals with the examination and applicability of a product development project with Critical
Chain Project Management, in line with customer demand, in a company that produces fasteners. In the
manufacturing company that produces fasteners, there is a new product development project undertaken
by the R&D department. The company aims to complete this project at the lowest possible cost, to
prevent it from being completed later than the targeted time in the face of undesirable situations, and to
complete the project with the required qualifications with the available resources.
In this study, first of all, the current situation analysis of the product development project process was
made and the inputs and outputs were determined. According to this analysis, it was observed that the
project was completed in 277 days with the Critical Path Method. Afterwards, the project was modeled
mathematically with the Critical Chain Method and the related process was re-planned. Critical Chain
Project Management (CCPM) is a project method that applies the Theory of Constraints philosophy to
project management in order to manage and complete projects faster and with greater visibility of results,
and at the same time use resources more efficiently. It is a management approach that enables companies
to reveal, manage and eliminate the constraints they have, and it is a method that aims at continuous
improvement that is valid for every system.
At the end of the this study, it was revealed that the process planned with the Critical Chain Method
(207.75 days) could complete the project in a shorter time than the process planned with the Critical
Path Method (277 days). Thus, with the time savings achieved, customer satisfaction will be achieved
by increasing the response speed to the customer. In addition, it will realize a minimum reduction in the
labor and capital allocated to the project with time. This will provide a great advantage among many
other competing companies and will lead to an increase in market share.
Key words: Product Development Project Process, Theory of Constraints, Critical Chain Method.

1.

GİRİŞ

Günümüzde rekabet ortamındaki birçok firma projelerini daha kaliteli, minimum maliyet ve minimum
sürede tamamlanmasını hedeflemektedir. Fakat ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan kaynak kısıtlamaları ve
belirsizlik altındaki projeleri yönetmek birçok firmanın sorunu haline gelmektedir. Bu yüzden projelerin
doğru planlar çerçevesinde yapılması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi ihtiyacı doğmuş ve proje
yönetiminin firmalar için önemli bir parçası haline gelmiştir.
Proje yönetimi, bir projenin belirlenen hedef ve amaçlarına ulaşabilmesi için projedeki tüm süreç ve
faaliyetlerin çeşitli yönetim teknikleri ile uygulanması ve yönetilmesi olarak açıklanabilmektedir
(Kömürlü ve Kuzu, 2022).
Bir proje süresindeki belirsizlik, süreç tamamlanıncaya kadar çok sayıda program kesintisine yol
açabilmektedir. Bu durumda, proje için belirlenen hedeflere proje uygulaması sırasında ulaşılamayabilir.
Çoğu çizelgeleme yöntemi, proje süresini kısaltmaya ve proje faaliyetlerinin düzenlenmesini optimize
etmeye odaklanır. Bir proje yöneticisi, projenin çeşitli kısıtlamalar altında planlandığı gibi
tamamlanmasını hedefler. Bu nedenle, proje planlamasını daha güvenilir hale getirmek için proje
aktiviteleri ve proje süresindeki belirsizlikleri azaltmak istenir.
Geleneksel olarak, bireysel faaliyetler için zaman tahminleri, beklenmedik durumlar için bazı hükümler
içerir. Kritik zincir çizelgeleme, bu hükümleri bir proje tamponunda toplar. Toplama sonucunda toplam
beklenmedik durum yedeği ve dolayısıyla proje süresi azaltılabilir. Projenin hedeflenen maliyet, kalite
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ve kısıtlı zaman durumları dikkate alınarak, en verimli bir biçimde planlanması ve yönetilebilmesi
esastır.
İstenmeyen durumlar, bir proje sisteminde veya proje yönetim sürecinde istenmeyen ve arzu edilmeyen
problemler olarak açıklanabilmektedir. Bunları; projeye ayrılan bütçenin aşılması, projedeki
faaliyetlerin planlanandan uzun sürmesi, projenin sonradan değişikliğe uğraması, durdurulması veya
iptal edilmesi, kaynakların projede verimsiz kulanılması gibi sıralamak mümkündür. Proje yönetiminde
Kısıtlar Teorisi Yaklaşımı ile bu bahsedilen istenmeyen durumlar tespit edilmesi mümkündür (Tekin,
2006; Solak, 2012; Sağlam, 2012)

2.

YÖNTEM

2.1.

Kısıtlar Teorisi Yönetim Süreci

Kısıtlar Teorisi (TOC), 1980’li yıllarda Dr. Eliyahu M. Goldratt ve Cox tarafından üretimi yönetmek ve
herhangi bir sürecin performasının artırılması için geliştirilen bir yönetim felsefesidir. Firmaların sahip
oldukları kısıtların ortaya çıkartılması, yönetilmesi ve kısıtın yok edilmesini sağlayan bir yönetim
yaklaşımı olmakla beraber her sistem için geçerli olan bir sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır. TOC
yaklaşımı, her organizasyonun bir amacı olan bir sistem olarak anlaşılması gerektiğini ve bu nedenle
sistemin herhangi bir parçası tarafından gerçekleştirilen her eylemin, tüm sistem hedefi üzerindeki
etkisiyle değerlendirilmesi gerektiğini kabul eder. Üretim süreçlerine uygulandığında TOC, üretim
sürecindeki darboğazları belirleme ve yönetme fikrini tanımlar ve darboğaz operasyonları için sonlu bir
üretim programı oluşturma yöntemini sunar. CCPM, birçok çok projeli organizasyonda popüler proje
yönetimi tekniğidir ve çoklu proje sisteminin planlanması, programlanması ve kontrolü için pratik ve
kolay bir yöntem sunmak için TOC'yi uygular. (Panizzolo, 2016; Arslan 2008; Shou ve Yeo, 2000;
Cohen vd., 2004).
Kısıtlar teoirisi temelinde bir sistemin yönetim süreci, sistemdeki kısıtlarının ortaya çıkartılması ve
yönetebilme süreci olarak beş aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;
1.Sistemdeki kısıtların tespit edilmesi
2.Sistemin kısıtlamalarından nasıl yararlanılacağına, kısıtların nasıl yönetileceğine karar verilmesi
3.Diğer her durumun ikinci aşamada verilen karara tabii tutulması, ilgili kısıtlara odaklanılması
4.Sistemin kısıtların ortadan kaldırılması
5.Kısıtlar kalktıktan sonra gerekirse (bir kısıt kırılmışsa) ilk aşamaya dönülmesi (Büyükyılmaz ve
Gürkan, 2009; Pacheco, 2000).
Üretim sistemleri, çeşitli sosyal ve ekonomik faktörlerin bir araya gelmesi nedeniyle son yıllarda
oldukça değişime uğramıştır. Değişim ve gelişimle birlikte gelen zorluklara yanıt verebilmek için, Yalın
Üretim, Altı Sigma ve TOC, üretim ekonomisinde önemli dönüşümleri mümkün kılan önde gelen
operasyon felsefelerinden ve yönetim disiplinlerinden bazılarını temsil etmektedir. Önceki çalışmalar
Kısıtlar Teorisinin (TOC) Operasyonlar ve Tedarik Zinciri Yönetiminin farklı alanlarındaki etkileri
hakkında ileri düzeyde anlayışa sahip olsa da, TOC unsurlarının operasyon stratejisinin ana rekabet
boyutlarını nasıl etkilediğine ilişkin ilgili bir bilgi boşluğu ve firmanın stratejik önceliklerini etkilemek
için nasıl uygulanabilecekleri konusunda hala eksiklikler devam etmektedir. Bu kapsamda literatürde
TOC ile gerçekleştirilmiş başarılı uygulamalar bulunmaktadır (Wu vd., 2020; Janosz, 2018;
Golmohammadi, 2015;Nanfang vd., 2008; Rahman, 1998).
2.2.

Kritik Zincir Proje Yönetimi (CCPM)

Kritik Zincir Proje Yönetimi (CCPM), projelerin daha hızlı ve sonuçların daha fazla görülebilirliği ile
projeleri yönetebilmek, tamamlamak ve aynı zamanda kaynakları daha verimli kullanmak için proje
yönetimine Kısıtlar Teorisi felsefesini uygulayan bir proje yöntemidir. Kısıtlar Teorisi bir süreklilik
felsefesi olup iyileştirme ve her sistem için geçerlidir. Kritik Zincir ise bu yaklaşımın nasıl olabileceğini
açıklamaya çalışır (Shou ve Yeo, 2000).
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Kritik Zincir Proje Yönetimindeki amaç ise istenmeyen durumları ortadan kaldırarak, proje ekibinin
kritik zincir üzerindeki süreçleri verilen zaman içerisinde üstelenip tamamlamasını sağlamasıdır.
(Beylihan, 2017) CCPM ve TOC, çoklu kaynak seviyelendirme ile CPM veya programlamanın temel
ilkesini esas alır. Geleneksel proje çizelgelemede kritik yol, kaynak kullanılabilirliğini dikkate almaz ve
kaynak tahsisi ek bir adım olarak yapılır. Ancak kritik zincir, aynı kaynak tarafından yapılan faaliyetlerin
seri olarak planlandığı ölçüde kaynak kullanılabilirliğini hesaba katar. Kritik olmayan faaliyetlerin kritik
olanları geciktirmesini önlemek için, kritik olmayan yolların kritik zincire beslendiği yerlere besleme
tamponları yerleştirilir. Bir besleme tamponu, ilgili kritik olmayan yola ilişkin beklenmedik durum
yedeğinin çoğunu veya tamamını içerir. Besleme arabelleklerinin doğru yönetimi, proje yürütme
sırasında kritik zincirin değişmesini önler ve titiz bir proje planına yol açar (Steyn,2001; Sarkar vd.
2021)
3.

UYGULAMA

Bağlantı elemanları üreten bir işletmede, müşteri beklentileri ve talebi doğrultusunda yeni bir ürün
geliştirme projesi mevcuttur. ARGE departmanının üstlendiği bu projeyi istenmeyen durumlar
karşısında ve mevcut kaynaklarla projenin tamamlanma süresinin gecikmesini ve önlenebilmesi
istenmektedir. Çalışmada işletmenin, müşteriye tepki hızının artmasını sağlamak için projenin devreye
alma süresinin azalması da ele alınmıştır.
Ürün geliştirme proje sürecindeki tüm faaliyetlerin, bağlantı elemanları üreten imalat işletmesindeki
ARGE departmanında görev alan proje liderleri ve tasarımcıların görüşleri ile belirlenmiş olup
listelenmiştir. Listelenen faaliyetler bu aşamada farklı departmanların da bulunduğu toplantılar ve
uzman görüşlerinden alınan bilgiler ile ürün geliştirme proje faaliyetlerinin öncülük ilişkileri ve süreleri
belirlenmiştir.
QM for Windows V5 programı ile şebekede bulunan proje faaliyetlerinin en erken başlama süresi, en
erken bitirme süresi, en geç başlama süresi, en geç bitirme süresi ve toplam bolluklar hesaplanmış olup,
toplam bolluğun sıfıra eşit olduğu kritik faaliyetler belirtilmiştir.
Ürün Geliştirme Proje Ağı Şebekesi ile yeni bir ürün geliştirme projesi 277 günde tamamlanmakta
olduğunu ve proje kritik yolunun “1-2-4-6-7-9-10-11-12-14-15-21-22-23-24-25” şeklinde olduğunu
gösteren Ürün Geliştirme Proje AOA (Activity on Arrow-Oklar üzerinde faaliyet) şeması ve
faaliyetlerin Gantt şeması üzerinde gösterimi de QM for Windows V5 programı ile Şekil 1 ve Şekil 2’de
yer almaktadır.

Şekil 1. Ürün Geliştirme Proje AOA Şeması ve Kritik yol
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Şekil 2. Faaliyetlerin Gantt Şeması Üzerinde Gösterimi
Projenin Kritik Zincir Yöntemi ile Matematiksel Modellemesi ve Planlanması
a) Kritik Zincir Proje Süresinin Hesaplanması
Bu aşamada ilk önce problemin çözümüne ulaşmak için problem, Kritik Zincir Yöntemi ile entegre
edilerek LINGO’ da matematiksel modeli oluşturulmuştur. Bu modelin esasını Gantt Şeması ve AOA
şeması oluşturmaktadır.
Problemin LINGO çözümü aşağıdaki gibidir;
xi= i. Faaliyet (i=1,2,3,4,5,…26)
yi= y. Tampon Faaliyet (i=1,2,3,4,5,…26)
MIN=(x26*1/2) + (y26*1/2);
x2-x1>=1;

x3-x2>=7;

x4-x3>=2;

x5-x3>=3;

x6-x3>=2;

x5-x6>=0;

x5-x4>=0;

x7-x5>=1;

x17-x5>=1;

x7-x17>=0;

x18-x17>=21;

x19-x18>=14;

…….

……..

……

……….

Yukarıdaki matematiksel model sonucunda, ürün geliştirme proje süresi Kritik Zincir yaklaşımının
uygulanması ile birlikte faaliyetler %50 kısaltılmış olup projenin kritik zinciri belirlenmiştir. Proje
sonuna da Kesme ve Yapıştırma Yöntemi (C&PM) ile kritik zincirde yer alan %50 kısaltılmış sürelerinin
toplamının yarısı kadar proje tamponu (PB) eklenmiş olup yeni plan oluşturulmuştur. (138 gün)
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Sonuç olarak ise Kritik Zincir Yöntemi ile %50 kısaltılmış sürelerinin Gantt Şeması üzerinde görünümü
ve proje tamponu Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. %50 Kısaltılmış Sürelerinin Gantt Şeması Üzerinde Görünümü ve Proje Tamponu

4.

BULGULAR ve SONUÇ

Ürün geliştirme proje süreci Kritik Yol Yöntemi ile 277 günde tamamlanırken, Kritik Zincir Proje
Yönetimi ile bu süreç 207,75 güne düşerek projenin tamamlandığı tespit edilmiş ve sürece %25 bir
oranda iyileştirme kazanılmıştır.
Bununla birlikte istenmeyen durumlar karşısında oluşacak olan gecikmeler ve oluşması ihtimal olan
kaynak çakışmalarınında önüne geçilerek projeye ayrılan süre, iş gücü ve sermaye girdilerinde de
azalma gerçekleştiği görülmüştür.
Günümüzde firmalar proje yönetimi kapsamında projelerini başarıya ulaştırmak için günümüz
koşullarına uyum sağlayabilen, minimum maliyette ve en kısa sürede projelerini tamamlayarak
müşteriye olan tepki hızının artmasını sağlamak istemekte ve müşteri memnuniyeti sağlamaya
çalışmaktadır.
Bu amaçla bağlantı elemanları üreten bir işletmenin müşteri talebi doğrultusunda ARGE departmanının
üstlendiği yeni bir ürün geliştirme projesi üzerinde durulmuş olup Kısıtlar Teorisi baz alınmıştır. Ve
firmanın bu proje ile müşteriye olan tepki hızı artabilir mi sorusuna cevap aramaya çalışılmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde mevcut durumun analizi yapılarak girdiler ve çıktılar belirlenmiştir.
Ardından ürün geliştirme proje sürecindeki faaliyetler ve süreler, uzman görüşleri ve toplantılar aracılığı
ile derlenmiş ve listelenmiştir.
Listelenen süreçlerden sonra proje, Kritik Yol Yöntemi ile planlanmış ve sürecin 277 günde
tamamlandığı gözlemlenmiştir. Daha sonrasında ise proje, Kritik Zincir Yöntemi ile matematiksel
modeli kurulmuş ve süreç tekrardan planlamıştır. Bu yöntem ile planlanan süreç ise 207,75 günde
tamamlanacağı ortaya çıkmıştır. Böylece elde edilen zaman tasarrufu ile müşteriye olan tepki hızının
artmasını sağlayarak müşteri memnuniyeti sağlanacaktır. Ayrıca projeye ayrılan iş gücü ve sermayede
zaman ile birlikte minimum azalma gerçekleştirmesi beklenmektedir.
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ÖZET
Müşteri ve pazar ihtiyaçlarının değişkenliği işletmeleri, bu ihtiyaçları daha hızlı karşılama, verimli ve
esnek çalışmaya zorlamaktadır. Bu değişken ve dinamik isteklere hızlı tepki verebilme de küçük
partilerle üretimi gerektirmektedir. Küçük parti üretimleri kalıp değişimlerini gerektirmekte ve bu
durum verimlilik düşüşlerine neden olmaktadır. Çünkü kalıp değişimleri ayar sürelerini “Setup-time”
artırmaktadır. Ayar sürelerinin uzaması; her türlü imalat maliyetlerinin ve ürün teslim sürelerinin
artmasına neden olur. Aynı zamanda küçük partiler halindeki üretimi de olanaksız hale getirir.
Üretkenlik ve makine kullanım oranlarında düşmeler yaşanır. Bu bağlamda birçok olumsuzluğa sebep
olan “ayar süresinin” tamamen ortadan kaldırılamasa da çeşitli yöntemlerle düşürülmesi gerekmektedir.
Kısacası, talep çeşitliliğinin artmasına karşın sipariş miktarının gittikçe azalışı üretim süreçlerindeki
ayar sayılarının ve toplam ayar süresinin artışını kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu sebeple üretimin en
önemli israf türlerinden birinin ayar süreleri olduğu söylenebilir. Yalın üretim ise tamda bu noktada
devreye alınması gereken ve israfsız üretime dayalı bir yaklaşımdır. Yalın üretim işe düşünce biçiminin
değiştirilmesi ile başlayan muazzam bir teknikler bütünüdür. Bu yaklaşım, siparişten teslimata kadar
tüm sürenin, müşteriye hiç bir değer katmayan, sadece işletme maliyetlerini artırmaya dayalı israfın,
sürekli iyileştirerek kısaltılması ve ortadan kaldırılmasına dayalıdır.
Bu amaçla işletmelerde, küçük partiler halinde üretim gerçekleştirmede SMED, 5S ve Kaizen
uygulamalarının hem kolay hem ucuz hem de oldukça faydalı ve verimli bir yöntemler olduğu
söylenebilir. Bu çalışmada alüminyum sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Aksesuar İmalat
Bölümü’nde yer alan CNC makinalarının ayar sürelerinin iyileştirilmesi, yapılan iyileştirmelerin
adımları ve iyileştirme sonuçları anlatılmıştır. CNC makinalarının ayar ve takım değişimi sürelerinin
iyileştirilmesinde Yalın Üretim tekniklerinden biri olan SMED metodu ve beraberinde 5S ve Kaizen
teknikleri kullanılmıştır. Üretim etkinliği OEE ölçütü ile hesaplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: SMED, Kaizen, 5S, OEE.
ABSTRACT
The variability of customer and market needs forces businesses to meet these needs faster and work
efficiently and flexibly. Reacting quickly to these variable and dynamic demands also requires
production with small batches. Small batch productions require mold changes, and this causes
productivity drops because mold changes increase “Setup-time” setting times. Prolongation of setting
times; It causes an increase in all kinds of manufacturing costs and product delivery times. It also makes
products in small batches impossible. There are decreases in productivity and machine utilization rates.
Although the "adjustment time", which causes many negativities, cannot be eliminated, it should be
reduced by various methods. In short, despite the increase in demand diversity, the decrease in the order
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quantity has made it inevitable to increase the number of adjustments and the total adjustment time in
the production processes.
For this reason, it can be said that one of the essential waste types of production is setting times. Lean
production, on the other hand, is an approach based on wasteless production that should be used at this
point. Lean manufacturing is a fantastic set of techniques that start with changing the way of thinking.
This approach is based on shortening and eliminating the entire time from order to delivery by
continuously improving the waste that adds no value to the customer and only increases operating costs.
For this purpose, it can be said that SMED, 5S, and Kaizen applications are both easy, inexpensive, and
very useful and efficient methods for producing small batches in enterprises. This study explains the
improvement of the setting times of CNC machines in the Accessories Manufacturing Department of a
company operating in the aluminum sector, the steps of the upgrades, and the improvement results.
SMED method, which is one of the Lean Manufacturing techniques, as well as 5S and Kaizen
techniques, were used to improve the setting and tool change times of CNC machines. Production
efficiency was calculated with the OEE criterion.
Keywords: SMED, Kaizen, 5S, OEE.
GİRİŞ
Yalın sistem, ham maddeden başlayarak nihai ürünün müşteriye ulaştırılmasına kadar olan üretim
sürecinde, katma değer yaratmayan işlem adımlarını belirleyip yok ederek veya yeniden organize
ederek, katma değer yaratan işgücü ve zaman sarfını minimize etmektir. Maliyetlerin azaltılması ile
daha ucuza, tedarik süresinin azaltılması ile daha hızlı bir şekilde, kalitenin iyileştirilmesi ile daha
kaliteli ürünlerin müşteriye ulaştırılması amaçlanmaktadır. Literatürde birçok yalın üretim tekniği
mevcuttur (Başak ve diğ. 2019). KAIZEN, JIT, Kanban, Milk run, SMED, 5S, Poka-Yoke ve Jidoka
bunlardan bir kaçıdır. Japonca “değişim” ve “daha iyi” kelimlerinin birleşimi olan KAIZEN metodu çok
sayıda küçük iyileştirmelerle büyük değişimler sağlamak anlamına gelmektedir. Süreç akışının her
kademesinde bulunan israfları ve verimsizliği yok etmeyi amaçlar. Uzun vadeli, ekipler ve geniş
katılımlar tarafından ve küçük yatırımlar ile gerçekleştirilmektedir (Boca, 2011). SMED Metodu (Tekli
Dakikalarda Kalıp Değişimi), bir parçadan diğer parçanın üretimine geçişte gerekli olan hazırlık süresini
indirgemek ve üretimde esneklik sağlamak amacıyla kullanılan yalın tekniklerden biridir (Akyurt ve
Eren 2019; Mali, 2012). SMED Metodu, üretim/imalat sürecinin bileşenleri olan işlem, kontrol, taşıma
ve depolamanın özellikle işlem unsuru ile ilgilidir. İşlem aşaması ise iki alt bileşene sahiptir. Bunlar;
Zorunlu Operasyonlar ve Ayar Operasyonlarıdır (Yalçın ve diğ. 2020, Ulutas, 2011). Bu bileşenlerin
açıklamaları Şekil 1’de verilmiştir.

İşlem aşamasının bileşenleri
Zorunlu Operasyonlar
Üretim anında ilgili ürüne değer katan iş adımlarıdır. Bu iş adımları uygulanmazsa ürünün
istenilen özelliklere sahip olması mümkün değildir.

Ayar Operasyonları
İki farklı ürün çeşidinin üretim geçişinde yapılan hazırlıklar ve ayarlamalardır. Bu işlemler ürüne
doğrudan değer katmazlar fakat ürünün üretilebilmesi için gerekli olan işlemlerdir.

Şekil 1. İşlem aşamasının bileşenleri
5S Japoncada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, ve Shitsuke kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. İş
yerindeki temizlik, düzen ve tertibin sağlanmasında rol oynayan tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İhtiyaç
duyulmayan malzemelerin yok edilmesi ve ihtiyaç duyulan malzemelerin uygun yerde uygun şekilde
bulunmasından dolayı malzeme arama işleminden kaynaklı zaman kayıplarını önlemektedir (Çelik,
2019). OEE (Toplam Ekipman Etkinliği), üretim verimliliğinin izlenebilirliğini kolaylaştırmak için
işletme yönetimi tarafından benimsenen özet üretim sonuçları olarak tanımlanmaktadır. Performans

FULL TEXTS BOOK

720

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

ölçütleri her faaliyet için farklılık gösterebilmektedir. OEE, imalat işletmelerinde makine ve teçhizatın
verimliliğini değerlendirmek için en önemli göstergelerden biridir (Çelik, 2020).
Bu çalışmada alüminyum sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Aksesuar İmalat Bölümü’nde yer
alan CNC makinalarının ayar sürelerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. CNC makinalarının ayar ve
takım değişimi sürelerinin iyileştirilmesinde Yalın Üretim tekniklerinden biri olan SMED metodu ve
beraberinde 5S ve Kaizen teknikleri kullanılmıştır. Üretim etkinliği OEE ile hesaplanmıştır.
UYGULAMA
Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Aksesuar İmalat Bölümü’nde üretilen parçalar
projelerin montajlanma sürecinde kullanılmakta, bir diğer deyişle diğer hatları beslemektedir. Aksesuar
İmalat Bölümü’nde yer alan CNC makinalarının işlediği (ürettiği) parçaların diğer hatlardaki projelere
gecikme yaşanmadan iletilmesi ve böylece montajlanmış projelerin müşteriye tam zamanında
ulaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle CNC makinalarının iş adımlarında zaman kaybına yol açan SetUp (hazırlık) ve Change Over (takım değiştirme) sürelerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu sayede
talep edilen parça ve aksesuarların zamanında montaj operatörüne ulaştırılması sağlanabilecektir. Bu
hedefe ulaşmada (problemin çözümünde) izlenecek yol ve çözüm adımları aşağıda Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1. Çözüm Aşamaları
Çözüm
Aşamaları
1

Yapılan İş

Çözüm Aracı, Yöntem, Teknik, Program vs.
OEE Hesaplanması, Histogram, Excel

2
3
4

Toplam Ekipman Etkinliği
Ölçümü
Hedefin Belirlenmesi
Hazırlık
Mevcut Durum Analizi

Literatür Taraması, Uzman Görüşü, Excel
Ekip belirleme
Video Kayıt, Gantt Şeması, Spagetti Şeması,
Excel
İç ve Dış Set-Upları Ayırma
Gözlem
İç Set-Upları Dış Set-Up’a ECRS Analizi, Excel
Çevirme
İç ve Dış Set-Upları İyileştirme
5S, Kaizen, Excel
Standartlaştırma
Ön hazırlık talimatı oluşturma, eğitim

5
6
7
8

1. Aşama: Toplam Ekipman Etkinliği Ölçümü
Aksesuar İmalat Bölümü’nde faaliyet gösteren CNC’lerin etkinliğinin ölçümünde OEE Takip
Formlarından yararlanılmıştır. OEE Takip Formlarında yer alan parça numarası, üretim adedi,üretim
süresi kısımları CNC operatörü tarafından doldurulmakta; herhangi bir duruş yaşadığında ise duruş kodu
ve duruşun süresi belirtilmektedir. OEE Takip Formlarından hareketle OEE hesaplanmakta ve haftalık
olarak Excell dosyasına kaydı yapılmaktadır. OEE verilerinden hareketle 2021 yılına ait Set-Up ve
Takım Değişimi süreleri hesaplanmıştır. Aşağıda Tablo 2’de 2021 Yılına Ait Set-Up ve Takım Değişimi
Süreleri verilmiştir.
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Tablo 2. 2021 Yılına Ait Set-Up ve Takım Değişimi Süreleri
Aylar

Set-Up

Oca.21
Şub.21
Mar.21
Nis.21
May.21
Haz.21
Tem.21
Ağu.21
Eyl.21
Eki.21
Kas.21
Ara.21

1745
2840
3635
2300
370
270
2650
2130
3570
3975
4923
1480

Takım Değişimi Toplam Set-Up
0
0
150
190
805
2175
285
235
235
120
250
15

1745
2840
3785
2490
1175
2445
2935
2365
3805
4095
5173
1495

Üretim
Zamanı
8115
9545
15605
15575
12244
13240
12675
12765
24280
26445
26187
9485

Aylara Göre Set-Up
Yüzdesi
21,5%
29,8%
24,3%
16,0%
9,6%
18,5%
23,2%
18,5%
15,7%
15,5%
19,8%
15,8%

Veriler doğrultusunda 2021 yılı Set-Up kaynaklı duruş 498 saattir. Bu da 55,3 adet vardiyaya eşittir.
Ortalama Set-Up süresi ise 46,07 dakika olarak hesaplanmıştır.
2.

Aşama: Hedefin Belirlenmesi

Hedef, CNC makinalarının Set-Up süresinin 46,07 dakikadan 10 dakikadan az olacak şekilde
iyileştirilmesidir.
3.

Aşama: Hazırlık

Bu bölümde, ilk olarak SMED uygulamasını gerçekleştirilmesinde rol alacak ekip belirlenmiştir. Ekip
üyelerinin unvanları şu şekildedir; Yalın Üretim Danışmanı, Üretim TakımLideri, İmalat Mühendisi,
Proje Mühendisi, Metot Uzmanı, Aksesuar İmalat Usta Başısı, CNC operatörü, Metot Uzmanı.
Belirlenen ekip üyeleri arasında görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların
bilgilendirilmesi gibi konular ele alınarak uygun ortam hazırlanmıştır.
4.

Aşama: Mevcut Durum Analizi

Tablo 3.’ deki tablolarda verilen Aksesuar İmalat Bölümü’nde üretimi gerçekleştirilen parçaların üretim
adedi, Set-Up süresi ve Set-Up sayısı bilgileri mevcuttur. 70004 numaralı parçanın iş adımlarının
gözlemlenmesi o anki koşullarda daha olumlu olduğu ve parçanın listelerde ilk 10 sırada bulunması
doğrultusunda mevcut durum bu parça üzerinden analiz edilmiştir.
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Tablo 3. Üretilen Parçaların Sıralanması

Bu aşamada mevcut durumu analiz ederken adım adım video kayıt yöntemi kullanılmıştır. Video kayıt
yönteminin seçilmesindeki etken güvenilir olması ve değişkenliklere sebep olmamasıdır. Video kayıt
yönteminden sonra elde edilen veriler Gantt şemasına aktarılarak verilere netlik kazandırılmıştır.
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Şekil 2. İş Adımlarına Ait Gantt Şeması
Mevcut durumda, Set-Up süresi 36,92 dakika ölçülmüştür. Dış Set-Up süresi 7,13 dakika, İçSet-Up süresi 26,43
dakika olarak belirlenmiştir. Set-Up ve takım değiştirme sırasında operatörün yürüme mesafeleri Spagetti Diyagramı
ile incelenmiş ve 19,8 m olarak belirlenmiştir.
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Şekil 3. Mevcut Spagetti Diyagramı
5.

Aşama: İç ve Dış Set-Upları Ayırma

Bu aşamada işlem adımlarının makine çalışıyorken yapılıp yapılmayacağı gözlemlenmiştir. Makine çalışıyor
vaziyette ilen yapılabilen iş adımları Dış Set-Up, makine çalışmıyor vaziyette iken yapılabilen işlem adımları İç
Set-Up olarak birbirinden ayrılmıştır.
Tablo 4. İç ve Dış Set-Upların Ayrılması
6. Aşama: İç Set-Upları Dış Set-Up’a Çevirme

Bu bölümde; ECRS Analizi ile faaliyetler tek tek ele alınarak, her bir faaliyetin elimine edilip edilemeyeceği, başka
bir faaliyetle birleştirilip birleştirilemeyeceği, faaliyette azaltma yapılıp yapılamayacağı ve faaliyetin basitleştirilip
basitleştirilemeyeceği incelenmiştir. İncelenen işlem adımlarını iyileştirmeye yönelik yapılabilecek çalışmalar
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açıklamalarkısmında yer almaktadır. Yapılan ECRS Analizi sonucu toplam işlem süresi 9,73 dakika azaltılmıştır.
Tablo 5. ECRS Analizi Tablosu

7.

Aşama: İç ve Dış Set-Upları İyileştirme

Şekil 4. Parça Sabitleme Aparatının Öncesi

Şekil 5. Parça Sabitleme Aparatının Sonrası

Şekil 4. ve Şekil 5.’ te de görüldüğü üzere dayamalar sabitlenerek parçaların kayma ihtimaliortadan kaldırılmış ve
bu şekilde yanlış işlenme olasılığı sıfırlanmıştır.

Şekil 7. Parça Sabitleme Aparatının Sonrası
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Şekil 8. İyileştirmeden
Önce
Kod Yazımı
Şekil 6. İyileştirmeden
Önce Kod
Yazımı

ekil 9. İyileştirmeden Sonra Kod Aktarımı

Şekil 7. İyileştirmeden Sonra Kod Aktarımı

Şekil 6. ve Şekil 7.’da da görüldüğü üzere öncesinde parçalar için gerekli kodlar manuel olarak girilirken iyileştirme
sonrasında kodların Ar-ge bölümünden hazır bir şekilde gelmesisağlanmıştır.

Şekil 8. İyileştirmeden Önce Kalıp

Şekil 9. İyileştirmeden Sonra Kalıp

Şekil 8. ve Şekil 9.’de de görüldüğü üzere mevcut kalıp küçültülmüş aynı zamanda, parçaların daha kolay
yerleştirilebilmesi için kalıp yeniden revize edilmiştir.
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Şekil 10. 5S Çalışması Öncesi Aparat Dolabı

Şekil 11. 5S Çalışması Sonrası Aparat Dolabı

Şekil 12. 5S Çalışması Öncesi Dolaplardaki Uçlar
Uçlar

Şekil 15. 5S Çalışması Sonrası Dolaptaki Pensler

Şekil 14. 5S Çalışması Öncesi Dolaptaki Pensler
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Şekil 17. Takım Tutucu Dolabının Sonrası

Şekil 16. Takım Tutucu Dolabının Öncesi

Şekil 10 – 17. arasında da görüldüğü üzere 5S çalışmalarından önce dolap ve çekmecelerdedağınıklık mevcuttu.
Operatör malzemeyi alırken zorlanıyor ve bazen de karıştırıyordu. 5S çalışmaları ile dolap ve çekmeceler
düzenlenmiş, malzemelerin altına bilgileri yazılarak zaman kaybı ortadan kaldırılmıştır.

Şekil 18. Dosya Düzenlemeden Önce

Şekil 19. Dosya Düzenlemeden Sonra

Şekil 18’ de görüldüğü üzere tüm sistemlerin bilgileri tek klasörde toplanmıştı, bu durum ilgili sistem parçasının
bulunmasını zorlaştırarak zaman kaybına neden olmaktaydı. Şekil 19.’da görüldüğü üzere dosyalar sistemlere göre
ayrılmış ve ilgili sistem parçasının teknik resmi daha kolay bulunarak zaman kaybı ortadan kaldırılmıştır.
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8. Aşama: Standartlaştırma
Yapılan iyileştirmelerden sonra CNC makineleri için Ön Hazırlık Talimatı oluşturulmuş ve Aksesuar
İmalat Bölümü’ne asılmıştır. CNC operatörlerine ön hazırlık işlem adımları hakkında eğitim verilmiştir.
Şekil 20. Kalıp Değişimi Ön Hazırlık Talimatı

SONUÇ
Yapılan iyileştirme ve geliştirmeler sonunda Aksesuar İmalat Bölümü’ndeki CNC makinalarının SetUp Süresi 36,92 dakikadan 19,47 dakikaya düşürülmüş ve 17,45 dakika kazanç sağlanmıştır.

Şekil 21. İyileştirmeler Sonrasındaki İşlem Adımlarının Gantt Şeması
%47,26 oranında işlem süresi kısaltılmıştır.
Üretim alanındaki yerleşim düzeni sonrasında CNC operatörünün yürüdüğü mesafe 14metreye
indirilmiştir.
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Şekil 22. İyileştirmeler Sonrasında Spagetti Diyagramı
CNC Makinalarına uygulanan SMED Metodu ile: Üretim esnekliği artmıştır, Montaj bölümüne cevap
verme süresi kısalmıştır ve Stoklar azalmıştır.

KAYNAKLAR
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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK
TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (ERZURUM İLİ
ÖRNEĞİ)
EXAMINATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS SUSTAINABLE
DEVELOPMENT IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES (ERZURUM PROVINCE EXAMPLE)
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ÖZET
Çevremizin, yıllar geçtikçe insan faktöründen dolayı daha yaşanılamaz bir yer haline gelmesi ve bu
durumun ileriki yıllarda daha büyük sıkıntılara imkân tanıması çevre bilincinin önemli bir husus
olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı çevre başlığı altında tanımlandığında;
bireylerin doğal kaynakları dikkatli bir şekilde kullanmalarını sağlayan sürdürülebilir bakış açısı içeren
bir süreç olduğu tanımı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte geleceğin yetişkinleri olacak lise
öğrencilerinin de sürdürülebilir kalkınma ve çevre konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek ve bu alanda
farkındalık yaratmak önemlidir. Sürdürülebilir kalkınma tutumunun ne düzeyde olduğu konusunda
veriler elde etmek; gelecek kuşakların daha sağlıklı bir çevre içerisinde yetişebilmeleri ile ilgili bulgular
doğrultusunda öneriler sunulmasına imkân tanıyacaktır. Elde edilen bu verilerin sürdürülebilir kalkınma
konusunda alana katkı sağlayacağı düşünüldüğünden; bu araştırmada lise öğrencilerinin sürdürülebilir
kalkınmaya yönelik tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya;
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı liselerde 1. 2. ve 3. sınıfa devam eden ve çalışmaya gönüllü
olarak katılmayı kabul eden toplam 369 öğrenci dahil olmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar
tarafından hazırlanan ‘’Genel Bilgi Formu’’ ve Çimer ve Aydın (2018) tarafından geliştirilen ‘’Lise
Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği’’ ile
toplanmıştır. Ölçek alt boyut puanları ve toplam puanlarda çarpıklık basıklık katsayıları değerlerinin ±1
arasında olduğu saptanmış ve analizlerde bağımsız değişkenlerden en uzun süre yaşanılan yer değişkeni
için bağımsız örneklemler t testi, sınıf, anne baba öğrenim düzeyi ve gelir durumu değişkenlerinde ise
tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Anova testi sonucu anlamlı bulgularda gruplar arasındaki farkı
ortaya koymak için post hoc testlerinden tukey testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularında; sınıf düzeyi,
cinsiyet, anne öğrenim durumu, çevre dersi alma değişkenlerinde anlamlı farklılık olduğu; baba öğrenim
durumu değişkeninde ise hiçbir alt boyutta anlamlı farklılık olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; liseye devam eden öğrencilerin sürdürülebilir
kalkınmaya karşı olumlu tutumlar geliştirebilmeleri için çevre içerikli derslerin uygulamaya dönük
kısımlarının müfredatlarda arttırılması, çevre konulu seminer, konferanslara katılımlarının sağlanması
önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Lise, sürdürülebilir kalkınma tutum

ABSTRACT
The fact that our environment has become a more uninhabitable place due to the human factor over the
years and that this situation allows for greater troubles in the coming years reveals that environmental
awareness is an important issue. When the concept of sustainability is defined under the heading of
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environment; The definition that it is a process that includes a sustainable perspective that enables
individuals to use natural resources carefully is remarkable. In addition, it is important to measure the
knowledge levels of high school students who will be the adults of the future about sustainable
development and the environment and to raise awareness in this area To obtain data on the level of
sustainable development attitude; It will allow suggestions to be presented in line with the findings about
the future generations to grow up in a healthier environment. Since it is considered that these data will
contribute to the field of sustainable development; In this study, it is aimed to examine the attitudes of
high school students towards sustainable development in terms of various variables. To research; A total
of 369 students who attended the 1st, 2nd and 3rd grades in the high schools affiliated to the Erzurum
Provincial Directorate of National Education and agreed to participate voluntarily in the study were
included. The data of the study were collected with the "General Information Form" prepared by the
researchers and the "Scale for Evaluating the Attitudes of High School Students towards Sustainable
Development" developed by Çimer and Aydın (2018). It was determined that the values of the scale
sub-dimension scores and the distortion basinity coefficients in the total scores were between ±1 and in
the analyzes, independent samples t test were used for the longest living place variable from the
independent variables, and one-way variance analysis was used in the class, parent education level and
income status variables. Tukey test from post hoc tests was used to reveal the difference between the
groups in the significant findings of Anova test. In the research findings; there is a significant difference
in the variables of grade level, gender, mother's education level, taking environmental lessons; On the
other hand, it was concluded that there was no significant difference in any sub-dimension in the father's
educational status variable. In line with the findings obtained from the research; In order for high school
students to develop positive attitudes towards sustainable development, it may be recommended to
increase the practical parts of environmental courses in the curriculum and to ensure their participation
in environmental seminars and conferences.
Keywords: High school, sustainable development attitude
GİRİŞ
Sürdürülebilirlik kavramı hiç şüphesiz 21. yüzyılda en çok kullanılan kavramlardan biridir. Bu kavram;
toplumun kaynaklarının dikkatli bir şekilde kullanılmasını gerektiren ve sürdürülebilirlik bakış açısı
oluşturan katılımcı bir süreci ifade eder (Gladwin vd. 1995). Karaman (1996), sürdürülebilirliğin, bir
toplumun, bir ekosistemin veya herhangi bir sürekli sistemin varlığını devam ettirebilme yeteneği olarak
da tanımlamıştır.
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkelerin dikkate aldığı kavramlardan biri de sürdürülebilir
kalkınmadır. Bu kavram; mevcut ekonomik süreçlerin çevresel faktörlere ve insanlara zarar vermeden
devam edebileceğine odaklanmaktadır. Ülkelerin ekonomik, sosyal ve çevresel konularda kalkınma
hedeflerine katkı sağlayan bir kavram olan sürdürülebilir kalkınmanın ortaya çıkmasındaki en önemli
etkenlerden biri, dünya ülkeleri ve büyük uluslararası şirketlerin üretim odaklı çalışmaları ve bu sistemle
birlikte gelişmekte olan ülkelerdeki gelir dağılımındaki yoksulluk ve eşitsizliğin artmasıdır. Küresel
anlamda üretilen politikalarla bu sorunlara çözüm bulunmaya çalışılmaktadır. Afetler ve çevre sorunları,
çevre faktörünün de kalkınma için önemli bir araç olduğunu kanıtlamıştır (Engin ve Akgöz 2013).
1972 Stockholm Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı, sürdürülebilirlik kavramının ilk kez
tartışıldığı konferans olarak dikkat çekmektedir. Konferansın sonunda Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP) oluşturularak 5 Haziran Çevre Günü olarak belirlenmiştir. Bu konferansın ardından
1987 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Brutland Raporu düzenlenmiş ve bununla birlikte;
Kalkınma kavramının günümüzde kullanılan tanımı yapılmıştır (Tıraş 2012). Brutland Raporu’na göre
sürdürülebilir kalkınma; “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını
karşılamalarından ödün vermeden karşılamak”tır. Yapılan bu tanımla birlikte bu konuya dikkat
çekilmiş ve yapılan araştırmalar doğrultusunda daha sonra farklı tanımlamalar gündeme gelmiştir.
Örneğin; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) web sitesinde sürdürülebilir kalkınma kavramı; " İnsan ve
doğa arasında bir denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarını
karşılamak” olarak tanımlanmış ve sürdürülebilir kalkınmada; sosyal, kültürel, ekolojik, çevresel ve son
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olarak da ekonomik boyutlara odaklanılmıştır (www.gap.gov.tr). Özetle; çevresel sürdürülebilirlik,
halihazırda var olan nesiller ile gelecek nesillerin her türlü ihtiyaçları karşılanırken; aynı zamanda bunu
ekosistemlerin sağlığından ödün vermeden yapabilmektir. Çevresel sürdürülebilirlikte; dayanıklık,
esneklik ve bunların birbirine bağlı olma ilkelerini dikkate alan ve ekosistemlerin biyolojik çeşitliliğini
azaltmadan kendini yeniden yaratma yeteneğine dikkat eden eylemler söz konusudur (Morelli, 2011).
Sürdürülebilirlikle ilgili yapılan çalışmalar, çoğunlukla ekonomik ve teknolojik yaklaşımlar bakış
açısına göre anlamlandırılsa da bu içeriğin toplumsal ve bireysel boyutları, bu içeriğe sosyal bir
perspektiften yaklaşmanın gerekli olduğunun altını çizmektedir (Goel ve Sivam, 2015). Sürdürülebilir
kalkınmanın sosyal boyutu, toplumsal hayatta bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesini
gerektirir. Bu bağlamda sosyal sürdürülebilirlik, refah sağlayan ve buna ek olarak insanların yaşadıkları
ve çalıştıkları yerlerden neye ihtiyaç duyduklarını anlayan, iyi performans gösteren, sürdürülebilir yerler
yaratma süreci olarak görülebilir (Woodcraft vd.,2011). Başka bir deyişle, sosyal sürdürülebilirlik;
fiziksel, kültürel ve sosyal kaynakların yaratılmasını içerir. Bu süreçte; sosyal duyarlılığı ve sosyal refahı
destekleyen mekânlar oluşturma ve bu mekânlarda yaşayan insanlarla etkileşim söz konusudur (Palich
ve Edmonds, 2013).
Kalkınma amaçlı yürütülen pek çok faaliyet sonucu doğa tahrip olmuş, doğal kaynaklar gelecek nesilleri
yok sayarak bilinçsizce tüketilmeye başlamıştır. Sanayi devrimi ile başlayan yaşamsal konfor alanları,
bireylerin çevre sorunlarına odaklanmalarını engellenmiştir (Barlas, 2013). İklim değişikliği; orman
alanlarının daralması, biyoçeşitliliğin azalması, hava, su ve toprak kirliliği gibi artan çevre sorunlarının
yanı sıra sosyal ve ekonomik sorunların da arttığı, küresel ölçekte ele alınması gereken ve çözülmesi
zor bir sorun haline gelmiştir (Calder, ve Clugston, 2005). Bu nedenle, mevcut sorunların etkilerini
azaltmak için kalkınmanın sürdürülmesine ihtiyaç vardır. Sürdürülebilir kalkınmanın konferanslarda ve
alınan kararlar sonucunda eğitime vurgular yaptığı dikkat çekmektedir (Atmaca, 2018). Aytar (2016),
yaptığı çalışmada 7. sınıf öğrencileri ile çalışmış ve sürdürülebilir kalkınma için eğitime yönelik öğrenci
gelişimini değerlendirmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularda; katılımcıların çevre ile ilgili
kavramlar olan ; biyoçeşitlilik, toprak kirliliği, enerji kaynakları, geri dönüşüm kavramlarının içerikleri
ile ilgili bilgi düzeylerinde pozitif yönde bir değişim olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte bir
diğer araştırmada Tuncer vd. (2005); ortaokul ve lise öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma tutum ve
davranışlarını incelemiş ve bulgularda katılımcıların çevre eğitimi almalarının onların çevreye karşı
daha duyarlı olmalarında önemli bir etken olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Yaşadığımız çevrenin yıllar geçtikçe insan faktöründen dolayı daha yaşanılamaz bir yer haline gelmesi
ve bu durumun ileriki yıllarda daha büyük sıkıntılara yol açacak olması çevre bilincinin önemli bir husus
olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma ve çevre
konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek ve bu alanda farkındalık yaratmak önemlidir. Sürdürülebilir
kalkınma ve çevre bilincinin belirli değişkenlerle ele alınıp net bir şekilde ortaya konulmasının
araştırmacılara, eğitimcilere yol göstermesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmadaki
temel amaç sürdürülebilir kalkınma tutumu ölçeği aracılığıyla lise öğrencilerinin sürdürülebilir
kalkınmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler ile ilişkisini ele almaktır.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Erzurum ili merkez ilçelerinde liselere devam
eden 9, 10 ve 11. sınıf lise öğrencileri oluşturmuştur. Çalışma grubunun büyüklüğü belirlenirken,
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü kapsamında resmi liselere devam eden öğrenci sayısının 7500
olduğu saptanmış; evren bu sayıya sabitlendikten sonra, Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004)’a göre
örnekleme hatası 0.05 olarak seçilip; basit tesadüfi örnekleme yoluyla hangi okulların örnekleme dâhil
edileceği belirlenmiştir. Yakutiye ve Palandöken olmak üzere 2 merkez ilçede 3 farklı lisede 2021-2022
eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselere devam eden 369 öğrencinin katılımı
sağlanmıştır. Öğrencilerin demografik bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Öğrencilerin Ait Demografik Özellikler
Değişken

Grup

9. sınıf
10. sınıf
11. sınıf
Kız
Cinsiyet
Erkek
En uzun süre yaşanılan Köy/Kasaba
yer
Şehir
İlkokul
Ortaokul
Anne Öğrenim
Lise
Lisans
Lisansüstü
İlkokul
Ortaokul
Baba Öğrenim
Lise
Lisans
Lisansüstü
Gelir gidere eşit
Ekonomik Durum
Gelir giderin üstünde
Gelir giderin altında
Evet
Çevre Dersi Alma
Hayır
Sınıf

n
100
122
147
193
176
28
341
107
79
106
59
18
38
46
139
99
47
185
139
45
184
185

%
27,1
33,1
39,8
52,3
47,7
7,6
92,4
29,0
21,4
28,7
16,0
4,9
10,3
12,5
37,7
26,8
12,7
50,1
37,7
12,2
49,9
50,1

Tablo 1’e göre öğrencilerin %27,1 ini 9.sınıflar, %31,1 ini 10.sınıflar, %39,8 ini de 11. sınıflar
oluşturmaktadır. Öğrencilerden 193 kişi (%52,3) kız, 176 kişi (%47,7) erkektir. Katılımcıların çoğunluk
olarak en uzun süre yaşanılan yer sorusuna, şehir (%92,4) cevabı verdikleri görülmektedir. Annelerde
öğrenim düzeyi çoğunlukla ilkokul (%29,0) ve lise mezunu (%28,7) iken, babaların da çoğunlukla lise
mezunu oldukları saptanmıştır (%37,7). Ekonomik durum olarak öğrencilerin ailelerinde çoğunlukla
gelir gidere eşittir (%50,1). Çevre dersi alan öğrenciler grubun %49,9 unu oluştururken, almayanlar ise
%50,1 ini oluşturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
Genel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanmış olup, araştırmaya katılan öğrencilerin yaş,
cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, sosyoekonomik düzey durumu, en uzun süre
yaşanılan yerleşim birimi ve çevre ile ilgili ders alma ile ilgili sorular yer almaktadır
Lise Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği: Lise
öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarını değerlendirmek için Çimer ve Aydın
(2018) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 14 sorudan oluşmakta ve 5’li (kesinlikle katılıyorum,
katılıyorum, kararsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum) likert ile değerlendirilmektedir. Ölçek
negatif ve pozitif sürdürülebilir tutum olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Çimer ve Aydın (2018)
tarafından yapılan güvenirlik analizlerinde Cronbach alfa katsayısının .81 olduğu görülmektedir.
Verilerin Toplama Araçlarının Uygulanması
Veriler toplanmadan önce Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli uygulama izinleri alınmıştır.
Sonrasında araştırmacılar uygulamanın yapılacağı liselere giderek araştırmanın amacı, önemi, nasıl
doldurulacağı ile ilgili bilgiler vermişlerdir. Onam formları alındıktan sonra gönüllü katılım gösteren
öğrencilerle uygulamaya geçilmiştir.
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Verilerin Analizi
Araştırmanın amacını; lise öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarının çeşitli
değişkenler açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için; geçmişte ya da
şimdi var olan herhangi bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan tarama modeli (Karasar,
2009) kullanılmıştır.
Araştırmanın verileri analiz edilmeden önce normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığını kontrol
etmek için z skorlarının ± 3 arasında olması ile çarpıklık ve basıklık katsayıları incelenmiştir. Toplanan
380 veriden 11 tanesi uç değer olarak görüldüğü için çalışmadan çıkartılmış ve analizler 369 veri
üzerinden sürdürülmüştür. “Sürdürülebilir Kalkınma Tutum Ölçeği” alt boyutlarında çarpıklık basıklık
katsayıları “Negatif Davranış” alt boyutunda -,084 ile -,048 “Pozitif Davranış” alt boyutunda -,969 ile
,599 olarak hesaplanmıştır. Bütün puan türünde değerlerin ±1 arasında olması verilerin normallik
varsayımını sağladığını göstermektedir (George ve Mallery, 2016). Veriler normal dağılım gösterdiği
için bağımsız değişkenlerden cinsiyet, yaşadığı yer ve çevre dersi alma değişkenleri için Bağımsız
Örneklemler T Testi, sınıf, anne baba öğrenim ve ekonomik durum değişkenlerinde ise Tek Yönlü
Varyans Analizi kullanılmıştır. Anova sonucu anlamlı sonuçlarda gruplar arasındaki farkı ortaya
koymak için Post Hoc testlerinden Tukey testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Sürdürülebilir Kalkınma Tutum Ölçeği puanlarına ilişkin verilerden elde edilen bulgular bu bölümde
ele alınmıştır.
Tablo 2. Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Sürdürülebilir Kalkınma Tutum Ölçeği Puanlarına İlişkin
ANOVA Sonuçları
Ölçek
Boyutları

n

Grup

X̄

100 9. sınıf 16,53
Negatif
sürdürülebilir 122 10. sınıf 15,99
tutum
147 11. sınıf 19,55
100 9. sınıf 21,49
Pozitif
sürdürülebilir 122 10. sınıf 21,55
tutum
147 11. sınıf 20,76

Varyans
Kaynağı
Gruplararası
Grup İçi
Toplam
Gruplararası
Grup İçi
Toplam

sd

KO

988,85
17414,26
18403,11
51,11
3947,22
3998,33

2
366
368
2
366
368

494,42
C>A
47,58 10,39 ,06 ,00
C>B
25,55
10,78

F

ή2 p

KT

Fark

2,37 ,01 ,09

A=9. sınıf, B=10. sınıf, C=11. sınıf
Tablo 2’de yer alan bulgular incelendiğinde; sürdürülebilir kalkınma tutum ölçeği alt boyutlarından
negatif davranış boyutundan alınan puanlar sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermektedir
[F(2,366)=10,39; p<,01]. 11. sınıf (X̄= 19,55) öğrencilerinin puan ortalamaları 9. sınıf (X̄= 16,53) ve
10. sınıf (X̄= 15,99) öğrencilerinin puan ortalamalarından anlamlı derece yüksek bulunmuştur.
Tablo 3. Cinsiyet Değişkenine Göre Sürdürülebilir Kalkınma Tutum Ölçeği Puanlarına İlişkin T Testi
Sonuçları
Ölçek Boyutları
Negatif
tutum
Pozitif
tutum

Cinsiyet

sürdürülebilir Kız
Erkek
sürdürülebilir Kız
Erkek

n

X̄

193
176
193
176

15,73
19,55
21,79
20,59

t

sd

ή2

p

5,37

367

,07

,00

3,55

367

,03

,00

Tablo 3 incelendiğinde; öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma tutum ölçeği alt boyutlarından negatif
sürdürülebilir tutum [t(367)=5,37 p<,01], pozitif sürdürülebilir tutum [t(367)=3,55 p<,01] alt
boyutlarının tamamında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Negatif sürdürülebilirlik alt boyutunda erkek;
pozitif sürdürülebilirlik boyutunda ise kız öğrencilerin lehine anlamlı farklılıklar vardır.

FULL TEXTS BOOK

736

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Tablo 4. Anne Öğrenim Düzeyi Değişkenine Göre Sürdürülebilir Kalkınma Tutum Ölçeği Puanlarına
İlişkin ANOVA Sonuçları
Ölçek
Boyutları

n

Grup

X̄

107 İlkokul
18,28
79 Ortaokul 18,84
Negatif
16,79
sürdürülebilir 106 Lise
tutum
59 Lisans
15,64
18 Lisansüstü 18,27
107 İlkokul
20,88
79 Ortaokul 20,62
Pozitif
21,75
sürdürülebilir 106 Lise
tutum
59 Lisans
21,45
18 Lisansüstü 22,00

Varyans
Kaynağı

KT

sd

KO

Gruplararası
Grup İçi
Toplam

476,34
17926,77
18403,11

4
364
368

A>D
119,08
2,42 ,03 ,04 B>C
49,24
B>D

Gruplararası
Grup İçi
Toplam

84,80
3913,53
3998,33

4
364
368

21,20
10,75

F ή2 p

Fark

1,97 ,02 ,09

A=İlkokul, B=Ortaokul, C=Lise, D=Lisans, E=Lisansüstü
Tablo 4’te yer alan bulgular incelendiğinde sürdürülebilir kalkınma tutum ölçeği alt boyutlarından
negatif sürdürülebilir tutum boyutundan alınan puanlar annelerin öğrenim düzeyine göre anlamlı
farklılık göstermektedir [F(4,364)=2,42; p=,04]. İlkokul mezunu (X̄= 18,28) annesi olan öğrencilerin
puan ortalamaları, annesi lisans mezunu (X̄= 15,64) olanlardan yüksek bulunmuştur. Annesi ortaokul
mezunu (X̄= 18,84) olanların ortalaması ise lise (X̄= 16,79) ve lisans (X̄= 15,64) mezunu olanlardan
yüksektir. Pozitif davranış boyutundan alınan puanlar ise anne öğrenim düzeyi değişkenine göre
farklılaşmamaktadır [F(4,364)=1,97; p=,09].
Tablo 5. Baba Öğrenim Düzeyi Değişkenine Göre Sürdürülebilir Kalkınma Tutum Ölçeği Puanlarına
İlişkin ANOVA Sonuçları
Ölçek
Boyutları

n

Grup

X̄

38 İlkokul
20,18
46 Ortaokul 18,60
Negatif
17,20
sürdürülebilir 139 Lise
tutum
99 Lisans
16,89
47 Lisansüstü 16,80
38 İlkokul
20,65
46 Ortaokul 20,23
Pozitif
21,44
sürdürülebilir 139 Lise
tutum
99 Lisans
21,63
47 Lisansüstü 21,12

Varyans
Kaynağı

KT

sd

KO

Gruplararası
Grup İçi
Toplam

399,23
18003,88
18403,11

4
364
368

99,80
2,02 ,01 ,09
49,46

Gruplararası
Grup İçi
Toplam

80,92
3917,41
3998,33

4
364
368

20,23
1,88 ,01 ,11
10,76

F ή2 p

Fark

A=İlkokul, B=Ortaokul, C=Lise, D=Lisans, E=Lisansüstü
Tablo 5’de yer alan bulgular incelendiğinde sürdürülebilir kalkınma tutum ölçeği alt boyutlarından
negatif sürdürülebilir tutum [F(4,364)=2,02; p=,09] ile sürdürülebilir tutum [F(4,364)=1,88; p=,11]
boyutundan alınan puanlar babaların öğrenim düzeyine göre anlamlı farklılık göstermemektedir.
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Tablo 6. Çevre Dersi Alma Değişkenine Göre Sürdürülebilir Kalkınma Tutum Ölçeği Puanlarına İlişkin
T Testi Sonuçları
Ölçek Boyutları
Negatif Davranış
Pozitif Davranış

Çevre Dersi
Alma

n

X̄

Evet
Hayır
Evet
Hayır

184
185
184
185

16,84
18,26
21,66
20,78

t

sd

ή2

p

-1,94

367

,01

,05

2,59

367

,02

,01

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma tutum ölçeği alt boyutlarından negatif
sürdürülebilir tutum alt boyutundan aldıkları puanlar çevre ile ilgili bir ders alma durumlarına göre
istatistiki olarak farklılaşmamaktadır [t(367)=-1,94 p=,05]. Pozitif sürdürülebilir tutum alt boyutunda
ise, çevre dersi alanların puan ortalaması (X̄= 21,66), almayanlara (X̄= 20,78) göre anlamlı düzeyde
farklılaşmaktadır [t(367)=2,59 p=,01].
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırmada Erzurum ilinde yaşayan lise öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları
çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Son yıllarda çevre ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili yapılan
çalışmaların sayısı artmıştır (Timur vd, 2013; Alım, 2006; Kışoğlu, 2009; Keleş, 2007; Gıcır vd, 2020).
Bu yapılan çalışmalarda da görüldüğü üzere genellikle çalışma grubunu yükseköğretim öğrencileri,
ilköğretim öğrencileri ve yaşça daha büyük bireyler oluşturmuştur. Bu nedenle yapılan bu çalışmada
lise öğrencilerinin çalışma grubunu oluşturması bundan sonra yapılacak başka çalışmalar için kaynak
oluşturacaktır.
Lise öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları sınıf düzeyine göre incelendiğinde;
negatif sürdürülebilir tutum düzeyinin 11. sınıf öğrencilerinde 9 ve 10 sınıf öğrencilerine göre anlamlı
düzeyde daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu durumun olası nedeninin 11. sınıftaki öğrencilerin ertesi
sene girecekleri sınav stresi sebebiyle odaklandıkları durumun akademik başarı ile sınırlanması ve diğer
sosyal konulara odaklanmakta zorlanmaları olarak yorumlanabilir. Araştırma bulgularımızın tersine;
Çabuk ve Karacaoğlu (2003) tarafından üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmada, son sınıf
öğrencilerinin alt sınıftaki öğrencilere göre daha fazla çevre duyarlılığa sahip oldukları belirlenmiştir.
Lise öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları cinsiyet değişkenine göre
incelendiğinde; negatif sürdürülebilir tutum alt boyutu puanlarında erkek öğrenciler, pozitif
sürdürülebilir tutum alt boyutu puanlarında ise, kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık saptandığı
görülmektedir. Kız öğrencilerin erkeklere oranla daha pozitif sürdürülebilir tutum sergilemelerinin
nedeninin toplumsal cinsiyet kavramıyla ilişkilendirilmesi mümkündür. Toplumlarda cinsiyetlere
yüklenen rol ve sorumluluklar bağlamında, kız çocuklarının daha düzenli, sorumlu, düşünceli olmaları
ile ilgili bir algı söz konusudur. Bu açıdan bakıldığında; araştırmadan elde edilen kız çocukları lehine
pozitif tutum puanları toplumsal cinsiyet algılarıyla ilişkilendirilebilir. Cinsiyetin çevre duyarlılığına ve
bilincine etkisini inceleyen diğer çalışmaların (Aksoy ve Karatekin, 2011; Gürbüz ve Çakmak, 2012;
Timur vd, 2013) sonuçlarında da kadınların çevre içerikleri ile ilgili puanlarının, erkek öğrencilerin
puanlarına göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırma sonuçlarının yapılan diğer
çalışmalar ile uyumlu olduğu görülmektedir.
Lise öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları anne öğrenim düzeyine göre
incelendiğinde; negatif sürdürülebilir tutum boyutundan alınan puanlar annelerin öğrenim düzeyine göre
eğitim düzeyinin artışına paralel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Bu bulgu; anne eğitim düzeyi
yüksek olan ailelerde gerçekleşen toplumsal-kültürel değişimin, toplumların kalkınmaları ile ilişkili
sürdürülebilir kalkınma bakış açıları geliştirerek bunu çocuklarına aşılayabilmeleri ile ilgili olduğunu
düşündürmektedir. Araştırmanın bulgularından çıkan sonuçlar; Değirmenci (2013)’nin ilköğretim
öğrencilerinin çevreye karşı tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelediği araştırması ile de
desteklenmektedir.
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Lise öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları baba öğrenim düzeyine göre
incelendiğinde; hiçbir alt boyutta anlamlı farkın olmadığı görülmektedir. Bu durumun; baba öğrenim
durumu değişkeninin çalışılan örneklem grubu üzerinde; sürdürülebilir kalkınma tutumları üzerinde
herhangi bir etkisi olmadığı şeklinde yorumlanabilir.
Çevre ile ilgili ders alma durumu değişkeni incelendiğinde; elde edilen bulguya göre çevre ile ilgili ders
alan öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumları çevre ile ilgili ders almayan öğrencilerden
anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bu bulguya göre geleceğin yetişkinleri
olacak lise öğrencilerine çevre eğitimi verilmelidir. Verilen çevre eğitiminin içeriği bilişsel anlamda
düşünce kazandırmaktan öte uygulamaya dönük olmalı ve çevreye karşı tutum açısından doğru davranış
değişikliklerini kazandırabilmelidir. Araştırmanın bulgularında çıkan sonuçların (Değirmenci 2013)
çalışmasında da uyumlu olduğu görülmektedir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda sürdürülebilir kalkınmanın geleceğimizi güvence
altına alan bir çevre anlayışı olduğu düşünüldüğünde; yakın zamanda birer yetişkin olarak toplum
içerisinde var olmaya devam edecek lise öğrencilerinin çevre derslerinin uygulamaya dönük
kısımlarının müfredatlarda arttırılması, çevre konulu konferans, seminer vb. tutumlarını
geliştirebilecekleri programlara katılmalarının sağlanması önerilebilir.
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ABSTRACT
Nanofluids are produced by the addition of nanoparticles in base fluids. Nanofluids have an increased
use in a variety of industrial applications due to their enhanced thermophysical characteristics. Stability
of nanofluids is one of the basic problems of great importance in the field. In the literature, stability is
evaluated by means of zeta potential analysis, spectral analysis, sedimentation photograph capturing,
light scattering and methods using electron microscopy. In this paper, the utilization of a digital thermal
camera, TESTO 875 2i, for the possibility of stability determination is discussed. The methodology is
given in reference to sample nanofluids of copper oxide - deionized water, NF: CuO-DIW. Size of CuO
nanoparticles, dp is 77 nm. NF samples have different particle volume fractions (ϕ), and temperatures
(T). The covered ranges of ϕ and T are 0.01 - 0.10 % and 25 - 60 °C respectively. A preliminary study
on sedimentation of NF samples is presented to evaluate possible use of thermal images.
Keywords: Nanofluid stability, thermal image, sedimentation.

INTRODUCTION
The concept of nanofluid, due to its advanced thermophysical characteristics compared to conventional
heat transfer fluids, was introduced in the literature in 1995 as a result of the study of Choi et al. [1].
The particular use of nanofluids is for the purpose of cooling (like automotive, aerospace - defense,
microchip - server) and air conditioning besides biomedical applications [2-5]. Nanofluid is formed by
dispersing nanoparticles in base fluids. The basic thermal and thermophysical characteristics of
nanofluids are thermal conductivity (k), specific heat (C), dynamic viscosity (µ), density (ρ), and pH.
Stability of nanofluids and its determination is an important manner. The definition of stability has been
associated with the complete sedimentation of nanoparticles in the nanofluid [6]. The time of complete
sedimentation indicates a critical duration for which base fluid and nanoparticles are separated from
each other disturbing the definition of nanofluid. The increased time of sedimentation of nanoparticles
indicates a stable nanofluid with an increased utilization time of nanofluid. However there is a need for
a solid, well defined and accepted general methodology regarding stability determination. The
experimental studies carried out between 2010 and 2020 are considered referring to the preparation
methods of nanofluids in terms of their stability periods in [7]. Some methods used for stability
assessment are zeta potential analysis, spectral analysis, light scattering method, electron microscopy
methods, and sedimentation photograph capturing methods. Stability has generally been determined by
visual observations. In this preliminary study, the use of a digital thermal camera is discussed, together
with the visual observations of sedimentation photographs different from nanofluid stability assessment
approaches.

MATERIAL AND METHODS
Preparation of NF Samples

FULL TEXTS BOOK

741

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

The samples were of total 100 grams NF which were prepared with three different ϕ; 0.01, 0.05, and
0.1%. CuO nanoparticles (from Nanokar, Pendik/Istanbul) with a particle diameter of 77 nm were used.
The properties of CuO nanoparticles are presented in Table 1. Deionized water was used as the base
fluid, BF: DIW. BF properties at 1 atm and 25 and 60 °C are given in Table 2.
Table 1. The properties and characteristics of CuO nanoparticles (supplied by Nanokar).
Purity (%)
Color
Morphology
Average particle size (nm)
Specific surface area (m2/g)
Bulk density (g/cm3)
True density (g/cm3)

99.5
Black
Nearly
spherical
≤ 77
≥ 20
0.8
6.5

Table 2. The thermophysical properties of deionized water at atmospheric pressure [8].
T (°C)
ρ (kg/m3)
µ (Pa s)
Cp (J/kg K)
k (W/m K)

25
997.1
0.0008905
4183
0.5948

60
983.2
0.0004666
4183
0.641

In NF sample preparation, Shimadzu / ATX224 analytical balance with an accuracy of 0.1 milligram
was used to weigh the nanoparticles and the base fluids. In order to heat NF samples a magnetic stirrer
with digital heating (ISOTEX 1600 rpm) was used. A homogeneous distribution of nanoparticles in NF
was provided by shaking the bakers with hand for about 1-2 minutes.
Experimental Methodology with details of Thermal Camera Utilization and Image Analysis
Prepared NF samples at a temperature T = 60 °C in beakers were placed side by side on a table. Both
thermal and visual images were taken using a thermal camera TESTO 875 2i, and a mobile phone
camera, Xiaomi Redmi Not 9 Pro. The technical specifications of the TESTO 875 2i used are given in
Table 3. Sample images were taken for 1 minute, 5 minutes, and then for 10 minutes time intervals at
ambient - room conditions during the natural cooling of the samples from T = 60 °C. The images were
taken until the NF samples reached the current ambient temperature.
The reference case was BF heated to 60 °C which was thermally imaged until it cooled down to ambient
conditions. 38 thermal images recorded for BF cooled down to ambient temperature and 34 thermal
images recorded until the NF samples cooled down to ambient temperature were analyzed. The
screenshot of the user interface of the IRSoft program is given in Figure 1.
Table 3. The technical specifications of TESTO 875 2i (supplied by TESTO).
Measuring range

Accuracy

High temperature
measurement
Accuracy

Emissivity / reflected
temperature
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-30 to +100 °C / 0 to +350 °C
(switchable)
±2 °C, ±2 % of measurement value
(larger value applies) (±3 °C of m.v. at 30 to -22 °C)
+350 to +550 °C
±2 °C, ±2 % of measurement value
(larger value applies) (±3 °C of m.v. at 30 to -22 °C)
0.01 to 1 / manual
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Thermal images recorded were analyzed using the IRSoft program. Thermal image analyzes were
performed by selecting a rectangular area on each image, and the average temperature in this selected
area was used.

Figure 1. The user interface of the IRSoft program.

RESULTS AND DISCUSSION
In this preliminary study, average temperatures of BF and NF samples on the selected region analyzed.
In Figure 2, thermal images of the NF samples at the first moment, 60., 120., and 180. minutes are given.
In Figure 3, the visual images of the NF samples at the first moment, 60., 120., and 180. minutes are
given.

Figure 2. The thermal images of NF samples at 0., 60., 120., and 180. minutes.
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Figure 3. The visual images of NF samples at 0., 60., 120., and 180. minutes.
Although a large amount of sedimentation is observed in Figure 2 at the 180th minute, it is observed
that there is no complete sedimentation. Complete sedimentation was observed at approximately 18
hours and the image was recorded. This image is given in Figure 4. It is not possible to observe
sedimentation by thermal images. However variation of average temperature with time indicates a
practical information for the sedimentation.

Figure 4. The visual image of complete sedimentation of NF samples at 18th hour.
In Figure 5, 6, and 7., the variation of average temperatures of BF and NF samples with time from 60
°C to ambient temperature are given.
In Figure 5, the variation of average temperature of BF with time from 60 °C to ambient temperature is
given. This time was observed as 207 minutes.
In Figure 6, the variations of average temperatures of NF samples with time from 60 °C to ambient
temperature with three different solid volume fractions was given and it was observed that this time was
almost the same, 190 minutes, for all three samples. However, when the first thermal image was taken
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after heating to 60 °C with a heater and mixing process was completed, it was seen that the average
temperatures at selected region were 57.5 °C for 0.01%, 56.8 °C for 0.05%, and 54.2 °C for 0.1%. The
difference in these initial temperatures is thought to be due to ϕ.
In Figure 7, the variations of average temperatures of BF and NF samples 60 °C to ambient temperature
were compared. It was observed that the NF samples came to ambient conditions approximately 17
minutes earlier compared to the BF. When the thermal images were examined, it was observed that the
cooling time of NF decreased compared to the BF. This reduction confirmed that the heat transfer
occurred faster.

Figure 5. Variation of average T of BF with time.
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Figure 6. Variation of average T of NF samples with time.
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Figure 7. Variation of average T of BF and NF samples with time.
CONCLUSION
The aim of this study is to create a link between thermal camera images and stability of NF samples. As
seen in the results, the cooling times of BF and NF samples to ambient temperature were different and
this difference is associated with the heat transfer characteristics. In addition, NF samples showed
different cooling characteristics due to varying ϕ values. The varying amounts of sedimentation of
nanoparticles during the cooling should be connected to the visual observations. Furthermore cooling
characteristics can be used to determine (C) of NF associated with varying heat transfer which is a
function of sedimentation. Therefore visual observations, thermal images and the measurements of basic
properties ((k), (C), (µ), (ρ), and pH) of NF during sedimentation are going to be referred for the stability
determination. Although thermal images are not having a direct relevance to the sedimentation it seems
that use of thermal camera provides calculation of C with time as a function of ϕ. Thermal camera use
is a coupled novel method for stability determination.
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ABSTRACT
E-logistics is the process of keeping customer and all stakeholder information electronically for
delivering a product to the customer in the fastest way, at the right time, and right place. The accuracy
and speed of the logistics process are ensured by integrated and smart solutions. E-logistics is a service
that is closely related to transportation and gains more importance day by day. E-logistics appears at
every stage of a product from the supplier to the customer and brings many advantages when planned
well. This study proposes an application that aims to transfer the order to the warehouses and cargo
companies with the correct information in the fastest way so that the product reaches the end consumer
as soon as possible. Keeping the logistics integrations of the e-commerce company in a central system
reduces the dependency on warehouses and logistics costs. Within the scope of the study, warehouse
and cargo integrations would be collected under a single structure with FLO Logistics. E-commerce
order information would be transferred to the warehouse and cargo company by the e-commerce
company, and a structure would be designed to transfer data only through the e-commerce company for
the next processes.
Keywords: Digital Retailing, E-commerce, E-logistics, Supply Management

INTRODUCTION
The fact that e-commerce companies make large investments in the logistics sector, pay attention to all
stages from the storage of products to delivery to the customer and use new technologies emphasize the
importance of e-logistics for e-commerce.
In logistics processes, order flow is controlled and directed via end-to-end. It is important to integrate
the logistics systems into the e-commerce site properly and effectively, including processes such as the
creation of the order, taking the products from the warehouse and making them ready for delivery,
delivering them to the cargo, and notifying the customer. Return and exchange requests after the delivery
of the product are also included in the logistics processes.
The main purpose of the study is to collect logistics processes under a single structure and to improve
logistics processes. In addition, other purposes are given below:
• Determining the warehouse where the products are kept and the cargo company to send by checking
the factors such as the customer's location, product variety in the order, and logistics costs,
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• Uninterrupted execution of processes such as packaging, barcoding, labeling, dispatch, cargo, order
tracking, returns, and exchanges,
• Reducing logistics costs,
• Reducing the amount of data in the warehouse integration system,
• Facilitating the business follow-up process by carrying out logistics integrations in a common system,
• Improving order delivery times and increasing customer satisfaction.
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 reviews recent and important studies in this field.
Section 3 provides information on the methodology. Section 4 presents results and discussion. Section
5 concludes the paper.
LITERATURE REVIEW
(Jílková et al., 2021) investigated the impact of the COVID-19 crisis on digital consumer behavior and
discussed recent trends in e-commerce. Factors affecting consumer behavior were investigated by 200
participants who participated in the survey. As a result of the survey, it was determined that the
participants preferred online shopping due to the fear of the pandemic, global government restrictions
and the desire to feel safe at home. In connection with the COVID-19 pandemic, it has been concluded
that there was an increase in online transactions and online searches, payments made, and changes in
the way in which goods and services were offered, and the profile of online customers has changed.
(Song et al., 2019) described the development of e-commerce and prospects of Artificial Intelligence
(AI) technology in their research, analyzed the current situation of the use of AI technology in the field
of e-commerce, and examined and discussed mainly AI assistants in detail for intelligent logistics. In
the field of e-commerce, they explained that good results have been achieved with the application of AI
technology and AI has become an important driving force for the development of e-commerce.
(Imran et al., 2019) conducted a study to develop a comprehensive framework for e-logistics customer
satisfaction. The rate of increase in e-logistics services has shown that more attention should be paid to
e-logistics customer satisfaction. Four hypotheses regarding e-logistics customer satisfaction were
proposed: low delivery charges, low transit time, efficient payment method, and information technology.
The results of the study showed that low delivery fees, low transit time, efficient payment methods and
information technology have a positive and significant relationship with e-logistics customer
satisfaction.
(Choi et al., 2019) aimed to examine the impact of the quality of online shopping logistics services on
customer satisfaction and driving subsequent repeat purchase behavior. They established five
hypotheses to represent the relationships between customer satisfaction and each factor of logistics
services: information quality, order quality, delivery quality, delivery price, and customer service. The
results showed that the quality of a logistics service had a statistically significant effect on customer
satisfaction and delivering quality was the main influencing factor.
(Išoraitė et al., 2018) analyzed the concept of e-commerce, the advantages and disadvantages of
electronic commerce, and the status of electronic commerce. The main advantage of e-commerce was
to provide its current and potential customers with all the information about the product, ordering and
paying online, and advice on matters of concern at any time of the day and anywhere, on the Internet.
Besides, it had some failures as well. Research has shown that 35% of expensive products sold in online
stores were fake.
(Melacini et al., 2018) prepared a review on logistics, taking into account the growing interest in
omnichannel (OC) retailing. They made an overview of the main distribution-related issues experienced
by companies migrating to OC. They examined the evolution of distribution networks, omnichannel
assortment planning, the logistical role played by stores in the delivery phase, and the interaction
between different logistics aspects.
(Xu et al., 2017) conducted a study in which they emphasized the necessity of flexible distribution
services with the development of e-commerce in China. They emphasized that it is important for e-
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commerce companies to choose appropriate third-party logistics companies to reduce operating costs
and increase market impact.
According to the studies of (Bai et al., 2017), business-to-customer (B2C) e-commerce had become one
of the largest e-commerce transaction models. For corporate logistics, analysis became particularly
important. They analyzed the changes in the local e-commerce transaction scale in recent years using
the Analytical Hierarchy Process to examine the factors affecting logistics and finally proposed a new
approach to help companies choose their appropriate logistics models.
(Kovačič et al., 2006) was interested in the use of information technology and the role of process-based
information management in supply chain integration for e-logistics. The findings were illustrated by a
case study of the purchasing process in an oil company. In addition, a concrete approach was proposed
to analyze business process-based information in order to overcome the deficiencies of knowledge
management and process orientation techniques.
METHODOLOGY
Flo merchandising takes orders from many different e-commerce sites such as FLO, INstreet, Ninewest,
and Lumberjack. Flo's e-commerce site is the marketplace site that connects buyers and sellers. In
addition to the products supplied by Flo, different seller products can also be offered for sale on the ecommerce site. In this context, as Flo merchandising, orders are issued by 3 warehouses, 114 stores and
400 sellers. Cargo integration is done separately among merchandising, warehouses, vendors and cargo
companies. Within the scope of this study, Flo merchandising builds warehouse and cargo integrations
in a single structure. In this section, the flowchart and technical structure of the logistics system are
explanined.
An order transferred to the Flo logistics system passes through the flows in Figure 1 and the order
process is completed. The order process can be defined as follows;
• Successful Delivery: The customer creates the order on the e-commerce site, and a unique order
number is assigned to each order. The optimal warehouse and cargo company for the order are
determined by using the inputs such as the delivery address of the order, product stock information,
logistics cost and machine learning algorithms. The information with which cargo company the order
will be shipped is sent to the warehouse along with other order data. Then, the order data is sent to the
cargo with values such as the recipient and sender information of the order. The order starts its
operational process in the warehouse, the products are collected, packaged, and the volumetric weight
is determined. The warehouse gets in touch with Flo Logistics to get the label information suitable for
the number of packages and volumetric weight information and the label data is drawn from the cargo.
The label is printed in the warehouse and the order is transferred to the cargo company.
After the order is shipped, Flo Logistics periodically pulls out the order statuses from the cargo and
shares the current statuses with the customer on the e-commerce site until the order is delivered. Thus,
the customer can follow his/her order in a timely manner.
• Warehouse Cancellation: The data of the order created on the e-commerce site is sent to the
warehouse and cargo. The warehouse may not be able to supply the product due to reasons such as lack
of stock, or defective products. In this case, it sends the cancellation information of the product to Flo
Logistics. The most suitable warehouse where the product can be supplied is determined and a new
order flow starts with a new order number. If there is no other warehouse where the product can be
supplied, the order is canceled.
• Customer cancellation: The customer has the right to cancel the order from the moment the order is
placed until the order is invoiced in the warehouse. After the order data is transmitted to the warehouse
and cargo, the customer receives a cancellation request; a separate order cancellation information is sent
to the warehouse and then to the cargo, and the order is canceled.
• Return: Upon successful completion of the logistics processes of the order, the order is delivered to
the customer. The customer can return his/her order within a certain business day period. For the
products to be returned, a return code is created at the most suitable cargo company for delivery via the
e-commerce site. The customer's return request, together with the return code, are shared with the
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warehouse and cargo in the fastest way possible. The customer delivers the package to the cargo with
the return code. Flo Logistics queries the status of the package and shares the status of the package with
the customer on the e-commerce site. The returned package is delivered to the warehouse. The
warehouse receives returns and sends the return information to Flo Logistics. Flo Logistics takes the
order to the return status and triggers the return of the payment, completing the return process.

Developments were carried out with Agile methods. The project was modeled in phases and
made operational in live environments. Project tasks were tracked through JIRA. Amazon Web Services
(AWS) services, Jenkins, Ansible and Gitlab Terraform automation tools were used to avoid
interruptions in the developments to be made by Flo Logistics.

Docker, Helm and Kubernetes platforms were used to publish changes in the development
process faster.

The improvements made were monitored after the Continuous Integration (CI) \ Continuous
Delivery and Deployment (CD) process, and it was ensured to generate various alarms when necessary.
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delivered to the
warehouse.

Cancellation
information is sent to
the cargo company.

A return entry is
made to the
warehouse.

The order is
cancelled.

It is shipped from the
carrgo company, statuses
such as distribution in case
of transport are displayed.

Return information
is verified.

The payment will
be refunded.

The order is
delivered to the
customer.

Figure 1. Flo Logistics order flow
RESULTS AND DISCUSSION
The findings obtained as a result of the FLO Logistics are as follows:
• The dependency of warehouses pn cargo integration has been eliminated. Thus, costs were reduced by
providing integration with all local shipping companies.
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• Instant solutions were developed for the problems experienced in the cargo processes. Thus, all
problems such as not receiving an easy return code for an order that seems undelivered were resolved
within 3 hours on the back-end side from the moment of the customer complaint.
• It has become possible to market the logistics system to foreign companies as a separate product.
• With the integration of FLO Logistics system, shipping costs per order decreased by 15% and average
delivery time to customers decreased by 10%.
• According to the contract with the cargo companies, the average agreed amount per cargo package
decreased by 66%.

CONCLUSION
Many stock sources are used in e-commerce sites, including warehouse, merchandising, and
marketplace sellers. There are processes that the e-commerce company could not interfere with, as each
stock source has a separate integration with each cargo company. By keeping all logistics processes in
a single structure, the development process has been beneficial by easing the business complexity and
load on Flo. With Flo Logistics, the e-commerce company keeps all logistics information in its database,
and it has an intermediary integration with the warehouse and cargo. It has been possible to intervene in
all end-to-end processes of the order. The integration of each warehouse, which is used as a stock source,
with the cargoes has caused time and cost loss. Due to similar disadvantages, the cargo companies we
worked with were limited, and we had the opportunity to integrate new cargo companies with the fastest
and lowest cost. For marketplace orders that could only be delivered with Aras cargo, delivery options
had been created with different cargo companies that provide more cost-effective and faster delivery.
By choosing the most suitable price and the fastest shipping option, the customer's delivery times were
accelerated. In the current situation, it took an average of 3.5 days to receive the order and deliver the
relevant order to the customer. This period was reduced to 2.6 days with the regional and shipping center
management. In short, the targeted profit level and customer satisfaction were achieved with the Flo
Logistics.
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COVID-19 PANDEMİSİNİN EŞ İLİŞKİLERİ, CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI
ÜZERİNDEKİ POTANSİYEL ETKİSİ
THE POTENTIAL IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON SPOUSAL RELATIONS AND
SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH
Arş. Gör. Tuğba Enise BENLİ
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ÖZET
Aralık 2019’da ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde şiddetli bir solunum sendromu olan SARS-CoV-2
adında yeni bir koronavirüs ortaya çıktı ve 11 Şubat 2020’de DSÖ tarafından resmi olarak COVID-19
olarak adlandırıldı. Daha sonra COVID-19, küresel sosyoekonomik istikrarsızlık yaratan pandemi
seviyelerine yayıldı. Çoğu COVID-19 enfeksiyonu, özel tedavi gerektirmeyen hafif ila orta derecede
solunum yolu hastalığı olarak görüldü. Olağandışı durumlarda insanların cinsel davranışlarının çarpıcı
biçimde değişme eğiliminde olduğu iddia edilebilir. İnsanlar cinsel partnerlerine yakın veya uzak
olmaya zorlandıklarından, bu onların ilişkilerini duygusal olarak etkileyebilir ve bu da sonuç olarak
cinsel davranışlarını etkileyecektir. COVID-19 pandemisi gibi kritik durumlar, cinsel ilişki sıklığı ve
süresinin yanı sıra cinsel aktivitenin kalitesini etkileyebilir; öte yandan cinsel ilişki büyük bir bulaşma
riski olabilir çünkü cinsel ilişki yakın fiziksel temas gerektirir ve SARS-CoV-2 bu yakınlık düzeyinde
çok kolay bulaşır. COVID-19 pandemisinin cinsel aktivite üzerindeki etkisine ilişkin çeşitli çalışmaların
sonuçları çok farklıdır. Cinsel olarak aktif genç insanlar, küresel olarak giderek daha fazla sağlık
sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır ve üreme ve cinsel sağlıklarının çeşitli yönleri COVID-19’dan
etkilenebilir. Sorunların tersine, sağlıklı, güvenli ve sık cinsel aktivite, enfeksiyonla ilişkili olumsuz
psikolojik etkileri azaltabilir. Pandemi, ortaya çıkan değişkenler ve artan miktarda bilimsel literatürle
gelişmeye devam ederken, sağlık hizmeti sağlayıcıları, politika yapıcılar, medya ve genel halk için en
son literatürden haberdar olmak önemlidir. Bu bağlamda COVID-19 pandemisinin ve ilgili sınırlama
önlemlerinin eş ilişkileri ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı üzerindeki etkisini değerlendirmek için bu
derlemenin yapılması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Eş ilişkisi, Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı, Covid-19.

ABSTRACT
In December 2019, a new coronavirus named SARS-CoV-2, a severe respiratory syndrome, first
emerged in Wuhan, China, and was officially named COVID-19 by WHO on February 11, 2020. Later,
COVID-19 spread to pandemic levels creating global socioeconomic instability. Most COVID-19
infections were viewed as mild to moderate respiratory illness that did not require specific treatment. It
could be argued that in unusual situations people's sexual behavior tends to change dramatically. As
people are forced to be close or distant from their sexual partners, this can affect their relationships
emotionally, which will ultimately affect their sexual behavior. Critical situations such as the COVID19 pandemic can affect the frequency and duration of sexual intercourse as well as the quality of sexual
activity; On the other hand, sexual intercourse can be a great risk of transmission because sexual
intercourse requires close physical contact and SARS-CoV-2 is transmitted very easily at this level of
intimacy. The results of various studies regarding the impact of the COVID-19 pandemic on sexual
activity are very different. Young sexually active people face more and more health challenges globally,
and various aspects of their reproductive and sexual health may be affected by COVID-19. Contrary to
the problems, healthy, safe and frequent sexual activity can reduce the negative psychological effects
associated with the infection. As the pandemic continues to evolve with emerging variables and an
increasing amount of scientific literature, it is important for healthcare providers, policy makers, the
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media and the general public to stay abreast of the latest literature. In this context, it is aimed to make
this review to evaluate the impact of the COVID-19 pandemic and related containment measures on
spousal relationships and sexual and reproductive health.
Keywords: Spousal Relationship, Sexual Health, Reproductive Health, COVID-19.
GİRİŞ
Solunum yolu veya enfekte yüzeylerle doğrudan temas yoluyla bulaşan COVID-19 hastalığı, Mart
2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş ve tüm ülkeleri olağanüstü
önlemler almak zorunda bırakmıştır. Hemen hemen tüm organizasyonlar (bilimsel, sportif, eğlence vb.)
iptal edilmiş ve seyahatler kısıtlanmıştır. Karantinalar ve sokağa çıkma yasakları günlük rutinler haline
gelmiş ve sosyal mesafe kavramı, aile içinde bile yeni normalimiz olmuş ve birçok sosyal ilişkide önemli
aksamalara yol açmıştır. COVID-19 ile potansiyel enfeksiyon riski korkusu nedeniyle evde geçirilen
zaman artmıştır. Bilindiği gibi kaliteli ve tatmin edici bir cinsel yaşam, birçok bireyin yakın yaşamını
olduğu kadar sosyal ve günlük ilişkilerini de olumlu yönde etkilemektedir. Öte yandan cinsel işlev
bozukluğu, bireyin cinsel ilişkinin herhangi bir aşamasında cinsel aktiviteden tatmin olmasını
engelleyen herhangi bir durum olarak tanımlanmaktadır. Olağandışı durumlarda insanların cinsel
davranışlarının çarpıcı biçimde değişme eğiliminde olduğu bilinmektedir. COVID-19 süresince insanlar
cinsel partnerlerinden uzak olmaya zorlandıklarından, duygusal olarak eş ilişkileri, cinsel ilişki sıklığı
ve süresi genel anlamı ile cinsel davranışları etkilenmiştir. Öte yandan cinsel ilişki yakın fiziksel temas
gerektirdiğinden SARS-CoV-2 için büyük bir bulaşma riski olup bu yakınlık düzeyinde çok kolay bulaş
görülebilmektedir. Bu şekilde tutarlı kanıtlar, cinsel işlev bozukluğunun nedenlerine ek olarak,
anksiyete gibi psikojenik nedenlerin de hem eş ilişkilerine hem de erkeklerde ve kadınlarda cinsel yaşam
üzerinde olumsuz etkilerin olduğunu göstermektedir. Pandemi, ortaya çıkan değişkenler ve artan
miktarda bilimsel literatürle gelişmeye devam ederken, sağlık hizmeti sağlayıcıları, medya ve genel halk
için en son literatürden haberdar olmak önemlidir. Bu bağlamda COVID-19 pandemisinin ve ilgili
sınırlama önlemlerinin eş ilişkileri, cinsel sağlık ve üreme sağlığı üzerindeki etkisini değerlendirmek
için bu derlemenin yapılması amaçlanmıştır.
COVID-19 PANDEMİSİNDE EŞ İLİŞKİLERİ, CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI
Son birkaç yılda, dünya yeni bir halk sağlığı tehdidinin ortaya çıktığını gördü. Yeni koronavirüs şiddetli
akut solunum sendromu (SARS)-CoV-2’nin neden olduğu koronavirüs hastalığı (COVID-19), dünyayı
dizlerinin üzerine çöktürdü. Bu büyük ölçekli salgının tıbbi ve psikososyal etkileri, potansiyel olarak
pandeminin kendisinden daha uzun sürebilir. Bugüne kadar, milyonlarca insan bu virüsten etkilendi ve
enfeksiyona yenik düştü (Banerjee, & Rao, 2020). COVID-19 hızla tüm dünyaya yayılmış ve
hayatımızda öngörülemeyen değişikliklere neden olmuştur. Solunum yolu veya enfekte yüzeylerle
doğrudan temas yoluyla bulaşan hastalık, Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi
olarak ilan edilmiş ve tüm ülkeleri olağanüstü önlemler almaya tetiklemiştir. Hemen hemen tüm
organizasyonlar (bilimsel, sportif, eğlence vb.) iptal edilmiş ve seyahatler kısıtlanmıştır. Karantinalar ve
sokağa çıkma yasakları günlük rutinler haline gelmiş ve sosyal mesafe kavramı, aile içinde bile yeni
normalimiz olmuş ve birçok sosyal ilişkide önemli aksamalara yol açmıştır. COVID-19 ile potansiyel
enfeksiyon riski korkusu nedeniyle evde geçirilen zaman artmıştır. Sosyalleşme ve ekonomik kayıplar
üzerindeki kısıtlamalar bu dönemde evde kalmaya zorlanan birçok insanda endişe ve depresyona neden
olmuştur. Bilindiği gibi kaliteli ve tatmin edici bir cinsel yaşam, birçok bireyin yakın yaşamını olduğu
kadar sosyal ve günlük ilişkilerini de olumlu yönde etkilemektedir. DSÖ, cinsel sağlığın tanımını bireyin
fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal refahı olarak özetlemektedir. Öte yandan cinsel işlev bozukluğu,
bireyin cinsel ilişkinin herhangi bir aşamasında cinsel aktiviteden tatmin olmasını engelleyen herhangi
bir durum olarak tanımlanabilir. Bu şekilde tutarlı kanıtlar, cinsel işlev bozukluğunun organik
nedenlerine (vasküler, hormonal, nörojenik, farmakolojik) ek olarak, anksiyete ve depresyon gibi
psikojenik nedenlerin de hem eş ilişkilerine hem de erkeklerde ve kadınlarda cinsel yaşam üzerinde
olumsuz etkilerin olduğunu göstermektedir (Karagöz, Gül, Borg, Erihan, Uslu, Ezer, ... & Bağcıoğlu,
2021).
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Sosyal mesafe önlemleri romantik ilişkilerde sosyal bağlantılar kurma ve sürdürmeye yönelik benzeri
görülmemiş zorlukların çok yönlü etkileri olabilir. Birincisi, kişisel sosyal etkileşimler için sınırlı
fırsatlar, bu süre zarfında sosyal desteği azaltarak yalnızlık, kaygı ve depresyon gibi zihinsel sıkıntıların
artmasına neden olabilir (Esterwood ve Saeed, 2020; Lahav, 2020; Xiong ve diğerleri, 2020). Buna ek
olarak, evden çalışmaya geçiş ve hane halkı dışındaki kişilerle sınırlı faaliyetler de dahil olmak üzere
evde kalma önlemleri, bireyleri bu stresli dönemde eşleri ile daha fazla zaman geçirme fırsatı
doğurmuştur. Partnerlerin birbirine desteği ile artan güven, ilişkinin işleyişini hem olumlu hem de
olumsuz etkileme potansiyeline sahip olmuş ve bu da bireysel sağlığı etkileyebilmiştir. Sağlıklı
romantik ilişkiler ve evlilikler fiziksel ve zihinsel hastalıklara ve ölümlere karşı koruyucu olabilirken,
ilişki çatışması ve kötü işleyiş sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olabileceğinden, samimi ve sosyal
bağlantılardaki değişiklikler bu süre zarfında özellikle önemli olmuştur (Birditt & Antonucci, 2008;
Bruce ve ark., 2019; Liu & Upenieks, 2020; Robles ve ark., 2014). Örneğin, COVID-19 pandemisi ve
sokağa çıkma yasağı ile ilgili çalışmalar, sağlıklı ilişkilerin bu küresel sağlık krizi sırasında depresyona
karşı koruyucu olabileceğini düşündürmektedir (Pieh ve ark., 2020). Araştırmacılar ruh sağlığı koşulları
ile COVID-19’a karşı savunmasızlık arasında bir ilişki belirlediklerinden ilişki kalitesinin dolaylı olarak
koronavirüs enfeksiyonuna karşı koruma sağlayabileceği çıkarımını yapmışlardır (Taquet ve ark., 2021;
Walsh, & Stephenson, 2021).
Pietromonaco ve General, pandeminin yakın ilişki etkilerini incelemek için bir çerçeve oluştururken,
pandemi ile ilgili dış stres faktörlerin ilişkilerde kişilerarası çatışmayı artıracağını ve bunun kapsamının
önceden var olan ilişkideki güven açıklarından kaynaklı olduğunu bildirmiştir. Önceki araştırmalar,
terör saldırıları gibi büyük, beklenmedik yüksek ölümlü olayların küresel, varoluşsal tehditler olarak
deneyimlenebileceğini bildirmiştir. Bu olaylara verilen tepkiler, duygusal bağlılığı ve güvenli
ortaklıklara duyulan ihtiyacı artırarak, özellikle ilişkilerde, ilişki kalitesini olumlu yönde etkileyebilir
(Pietromonaco & General, 2020; Mikulincer & Shaver, 2007). Buna karşılık, doğal afetler gibi yerel
nüfuslara yayılan daha uzun vadeli, somut sonuçları içeren krizler, kısa vadeli ters etkiye sahip olabilir,
çatışmaları şiddetlendirebilir ve ilişkilere kronik stres getirebilir (Pietromonaco & General, 2020).
COVID-19 pandemisinin belirsiz gidişatı ve yüksek ölüm oranı, bazı çiftlerin duygusal ve fiziksel
destek için birbirlerine güvendikleri ilişki kazanımları yaşamalarına neden olabilir. Pandemi kontrol
önlemlerinin sosyal ve ekonomik stresi, azalmış ikili ilişkiler ve uyumsuz başa çıkma mekanizmaları
yerel bir doğal afetten sonrakilere benzer sonuçlara yol açabilir (Walsh, & Stephenson, 2021).
COVID-19 pandemisi sırasında, COVID-19 hastalığı korkusu gibi dış stres faktörlerinin yanı sıra
ekonomik ve sosyal aksaklıkların, hem pandemi öncesi ilişki işleyişi hem de pandemi ile birlikte oluşan
kişisel problemlerin çiftleri farklı şekillerde etkileyeceği tahmin edilmektedir. Pandeminin oluşturduğu
stres faktörleri ve ilişki memnuniyeti üzerine yapılan bir araştırma, algılanan partner duyarlılığının
COVID-19 stresörlerinin ilişki kalitesi üzerindeki olumsuz etkisini azalttığını iddia etmiştir (Balzarini
ve ark., 2020; Walsh, & Stephenson, 2021).
Salgını durdurma ve tedavi etmeye yönelik alınan önlemler ile sağlık sistemleri üzerindeki yük
artmıştır. Bu doğrultuda bazı birimler kapanmış veya kısıtlı hizmetlerin verilmesine sebep olmuştur.
COVID-19 cinsel ve üreme sağlığı hizmetlerini de etkilemiş ve tüm dünyada ciddi potansiyel riskler
oluşturmuştur (Sezgin, & Özcan, 2020). COVID-19 salgınına yönelik acil müdahale; cinsel sağlık veya
üreme sağlığı hizmetleri için ayrılan kaynakların pandemiyle mücadeleye yönlendirilmesine neden
olabileceği; dolayısıyla anne ve yeni doğan ölümlerinde artış, doğum kontrol yöntem taleplerinin
karşılanamaması, cinsel yolla bulaşan hastalıkların, güvenli olmayan kürtaj ve düşük vakalarının artması
ile beraber anne ve bebek ölümlerinin artması ön görülmüştür (Yağmur, 2020).
Pandemi süresince, birçok yerde acil olmayan tıbbi bakımın ve elektif ameliyatların askıya alınması da
dâhil olmak üzere, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak için yönergeler uygulanmıştır. Bu nedenle
birçok hastane, COVID-19 salgını sırasında üreme sağlığı hizmetlerinin sunumunu azaltmış veya
durdurmuştur. COVID-19 kontrolü için önemli olan bu kısıtlayıcı sosyal önlemler, sosyal izolasyon ve
üreme sağlığı hizmetlerinin bulunmaması, kürtaj hizmetlerine erişimin azalmasına neden olmuş ve
cinsel sağlık ve üreme sağlığı üzerinde derin bir etkiye sahip olmuştur. Araştırmalar, birçok kadının
diğer bazı halk sağlığı acil durumlarında istenmeyen gebeliklerden kaçınmak için aile planlaması
hizmeti alamadığını göstermiştir (Tu, Li, Jiang, Pei, & Gu, 2021).
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Bireylerin cinsel aktivitesi ve kontraseptif kullanımı benzeri görülmemiş pandemi koşullarına uyum
sağlamayı zorunlu kılmıştır. Bu koşullar için alınan önlemler cinsel ve kişilerarası ilişkileri olumsuz
etkilemesi, hatta yakın partner (cinsel) şiddeti ve riskli cinsel davranışları teşvik etmesi beklenir, çünkü
bu alanların tümü bireylerin duygusal uyumlarında güçlü bir şekilde kök salmaktadır. Bu varsayımlara
uygun olarak, Çinli vatandaşlardan alınan verilere göre, araştırmaya katılanların %25’inde cinsel istekte
azalma olduğunu, %44’ünün cinsel partnerlerde azalma olduğunu ve %37’sinin cinsel sıklığında azalma
bildirildiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, erkeklerin %32’si ve kadınların %39’u cinsel tatminin
azaldığını ve riskli cinsel ilişki öyküsü olan çoğu katılımcı aslında riskli davranışı azalttığını bildirmiştir
(Li, Li, Xin, Wang, & Yang, 2020). COVID-19’da sosyal izolasyon sırasında cinsel çıkışlar üzerine
yapılan bir başka araştırma, Birleşik Krallık’ta yaşayan vatandaşların haftada en az bir kez cinsel
aktivitede bulunduğunu bildirmiştir; en ilginci sosyal izolasyonda geçirilen gün sayısı ile cinsel aktivite
pozitif ilişkili çıkmıştır (Jacob, Smith, Butler, Barnett, Grabovac, McDermott,... & Tully, 2020). Kadın
cinselliğine yönelik ülkemizde yapılan bir araştırma örneğinden elde edilen bulgular, kadınların
COVID-19 pandemisi sırasında cinsel ilişki sıklığının arttığını, ayrıca hamile kalma isteğinin azaldığını,
doğum kontrolü kullanımının azaldığını bildirdiklerini ortaya koymuştur. Araştırma bulgularına göre
kadınlar COVID-19 sırasında cinsel istek ve cinsel ilişki sıklığının arttığını bildirdi (Yuksel, & Ozgor,
2020). Bu bulgular, duygusal olarak olumsuz olaylar altında bireylerin bir bölümünün cinsel isteği ve
çeşitli cinsel çıkışları (örneğin, mastürbasyon, erotik ipuçlarına dikkat, siberseks) artırdığını gösteren
başka çalışma verileri ile tutarlıdır (Cyranowski, Bromberger, Youk, Matthews, Kravitz, & Powell,
2004). Benzer şekilde, bir İtalyan çevrimiçi anket çalışması sonucuna göre evde kalma önlemlerinin
yüksek oranda pornografi kullanımı, artan otoerotizm ve değişmeden artan cinsel istekle ilişkili
olduğunu ayrıca cinsel ilişki sıklığı ve cinsel tatminde önemli bir azalma olduğunu göstermiştir (Cocci,
Giunti, Tonioni, Cacciamani, Tellini, Polloni, ... & Russo, 2020). Özetle, COVID-19 krizi cinsiyet,
mahremiyet, yaş veya evde kalmanın dayanılmaz olarak algılanması gibi çeşitli belirleyicilere bağlı
olarak cinsel yaşamın farklı yönlerini artırabilir veya azaltabilir (Pascoal, Carvalho, Raposo, Almeida,
& Beato, 2021).
İnsan cinselliği kapsamındaki bir diğer önemli alan da cinsel haklardır. Dünya Cinsel Sağlık Derneği
gibi başlıca kuruluşlar, COVID-19 sırasında insan cinsel haklarını sağlamayı amaçlayan bir dizi karar
tanımladılar. Bu doğrultuda pandeminin kadınların cinsel ve üreme sağlığı üzerindeki zararlı etkileri
özellikle endişe vericidir. Sağlık hizmetlerinin pandemi süreçlerini yönetmeye yardımcı olacak şekilde
cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. COVID-19 ve insan
cinselliği konusundaki araştırmalara rağmen, mevcut bulgular cinsel tepki ve davranıştaki
değişikliklerin göstergesidir. Profesyonellerin görüşlerinden yola çıkarak yapılan araştırmalar, aslında
karantina sırasında cinsel sağlık değişikliklerinin anlamı hakkındaki anlayışımızı artırabileceğinden
sağlık çalışanlarının bu konudaki farkındalığı, uygun danışmanlık sağlamaları ve salgınlar sırasında
geleneksel destek ve önerilerin sınırlamalarıyla başa çıkmaları için önem arz etmektedir. (Pascoal,
Carvalho, Raposo, Almeida, & Beato, 2021).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu bulgular, pandeminin çiftler arasındaki ilişkilerini, cinsel ve üreme sağlığını önemli ölçüde
etkilediğini göstermektedir. COVID-19 salgını sırasında cinsel sağlık ve üreme sağlığını korumak için
temel üreme sağlığı hizmetleri ve kontraseptif tedarik zinciri sağlanmalıdır. Sağlık hizmetlerinin
pandemi süreçlerini yönetmeye yardımcı olacak şekilde cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
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MANTARLARIN BESİN DEĞERLERİ VE İNSAN SAĞLIĞINA KATKILARI
NUTRITIONAL VALUE OF MUSHROOMS AND THEIR CONTRIBUTION TO HUMAN
HEALTH
Dr. Öğretim Üyesi Handan ÇINAR YILMAZ
Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri Programı, Bingöl, Türkiye.

ÖZET
Geniş dağılım, farklı habitatlarda farklı yaşam döngülerine sahip olan mantarlar, günümüzde giderek
artan bir populariteye kavuşmaktadır. Farmokoloji, endüstri, tıp, kozmetik ve ekonomik olarak ta farklı
alanlarda kullanımları yaygınlaşan mantarlar, hem ekosistem hem de insan sağlığı açısından birçok
önemli bileşiklere sahiptirler. Bitkisel ve hayvansal besin maddeleri ile kıyaslanabilecek hatta bazı
içerikler bakımından daha zengin oranda bulunan, protein, vitamin, aminoasit, mineraller, fibril ve yağ
asitleri, günümüz bilim dünyasında birçok farklı çalışmalara kaynak oluşturmaktadır. Bu çalışmalardan
ortaya çıkan verilere göre mantarlar; omega yağ asitleri, demir, çinko gibi önemli mineraller, kanser
hücrelerini yıkıma sürükleyebilecek önemli protein içerikleri ve aminoasitler içermektedirler. Bu
çalışmada, mantarların sahip olduğu bileşiklerin, insan sağlığı açısından katkıları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mantar, besin değerleri, insan sağlığı.
ABSTRACT
Mushrooms are gaining popularity because of with wide distribution, with different life cycles in
different habitats. Fungi, which are widely used in different fields such as pharmacology, industry,
medicine, cosmetics and economy, have many vital compounds in terms of both ecosystem and human
health. Comparable to plant and animal nutrients, even richer in some ingredients; Protein, vitamins,
amino acids, minerals, fibrils and fatty acids constitute a source for many different studies in today's
scientific world. According to the data emerging from these studies, fungi; contain essential minerals
such as iron and zinc and some fatty acids called omega, important protein and amino acids contents
that can lead to the destruction of cancer cells. In this study, the contributions of the compounds of fungi
to human health were evaluated.
Keywords: Mushroom, nutritional values, human health.
GİRİŞ
Mantarlar, Dünya genelinde yaygın bir dağılıma sahip olmalarıyla birlikte, çöl, okyanus, orman gibi
farklı habitatlarda değişik yaşam tarzlarına sahiptirler. Hawksworth’e göre; dünya çapında 1.5 milyon
mantar türü bulunmakta, fakat bunların sadece 69000 türü tanımlanabilmiştir. Mantarlarla ilgili bilimsel
çalışmaların sadece 250 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen, mantarların çok eski çağlardan beri insan
hayatında kullanıldığı bildirilmektedir. Örneğin; makrofunguslar tarih boyunca Çin tıbbı başta olmak
üzere Uzak Doğu ülkelerinde birçok hastalığın tedavisi için ilaç olarak kullanılmışlardır.
Yüzyıllar öncesinden bugüne kadar, Meksika ve Guatemala halkının Psilocybe cubensis (Earle) Singer
ve Amanita muscaria (L.) Lam gibi halüsinojenik mantarları tanıdıkları, diğer bazı türleri dini ve
mitolojik motifler olarak kullandıkları ortaya çıkartılmıştır. Kuzey Amerika, Hintliler ve Çinlilerin de
mantarları tıbbi amaçlarla veya yiyecek olarak kullandıkları düşünülmektedir. Reishi (Ganoderma
lucidum), Shitake (Lentinula edodes) ve Maitake (Grifola frondosa) gibi yaygın olarak bilinen türler
olan makrofunguslar, anti kanserojen etkilerinden dolayı son yıllarda önem kazanmıştır.
Mantarların, kimyasal bileşenleri içerisinde özellikle zengin β-glukan oranı nedeniyle bağışıklık
sistemini güçlendirerek, bulaşıcı hastalıklar ve kansere karşı koruyucu etkileri olabileceği
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düşünülmektedir. Mantarların farklı bir sınıfı olan mayalar; fırıncılık ve fermantasyon endüstrisinin de
temelini oluşturmaktadır. Fermantasyonun keşfiyle birlikte insanın ilk besin kaynağı olan ekmek,
mantarlar tarafından üretilmiştir. Mayalar ayrıca, alkollü içeceklerin (örneğin bira, şarap, votka, sake,
boza, kımız, kefir vb.), sitrik asit ve bazı peynir türlerinin (Rokfor, Kamembert, Gorgonzola vb.)
üretiminde de kullanılmaktadır (Tamer, Gücin ve Solak, 2009). Mantarlar ayrıca penisilin gibi birçok
antibiyotik, ergotamin ve kortizon gibi önemli ilaçların üretiminde de kullanılmaktadır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bitki ve hayvan yapılarını parçalayabilen mantarlar, hem ekosistemin önemli bir parçası hem de insanlık
için büyük önem taşımaktadırlar. Bazı elementler (azot, fosfor, potasyum, kükürt, demir, kalsiyum,
magnezyum, çinko vb.) mantar aktivitesi ile açığa çıkmakta ve ekosisteme geri dönüşümü
yapılmaktadır. Mantarlar ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriği bakımından da
zengindirler. Sodyum mantarlarda yüksek konsantrasyonlarda bulunmasa da, hipertansif insanlar için,
diğer besin çeşitlerinden daha iyi bir seçenek olduğu görülmüştür (Teichmann, Dutta ve Staffas, 2007).
Demir (Fe), insanlar ve diğer canlı organizmalar için gerekli olan bir eser element çeşididir. Oksijene
bağlanmak ve taşınmasını kolaylaştırmak için hemoglobin, miyoglobin, sitokrom ve diğer solunum
enzimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak işlev görürler. Bakır (Cu), demir ile birlikte hemoglobin
sentezinde rol oynar. Ayrıca, kolajen oluşumunda ve sinir liflerini çevreleyen miyelin kılıfının
korunmasında görev yapmaktadırlar. Çinko (Zn), kolajen oluşumu için gereklidir ve insülin
metabolizması için de önemlidir. İnsülin' in saklanması ve vücuda yayılmasında görev yapmaktadır.
Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre çinko, enjekte edildikten sonra insülin etkisinin
süresini artırmak şeklinde görevi olduğu da tespit edilmiştir. Bunlarla birlikte Zn; DNA, RNA, protein
sentezi ve hücre bölünmesi, üreme, gece görüşü, bağışıklık sistemi ve yaraların iyileşmesi gibi birçok
süreçte de görev almaktadır. Nikel (Ni), büyüme, üreme, hematopoez ve demir ve çinko metabolizması
için önemlidir. Sodyum (Na), hücre dışı sıvının baskın katyonudur. Başlıca işlevi, plazmanın normal su
dağılımını ve ozmotik basıncını korumaktır. Potasyum (K), vücudun ana hücre içi katyonudur. Canlı
organizmalarda birçok hücresel sürecin düzenlenmesine katılır. K, nöromüsküler uyarımda da
önemlidir.
Eser elementler haricinde mantarlarda yaşadıklara habitatlara bağlı olarak farklı içerik yapılarına da
sahiptirler. Özellikle orman ekosistemlerinde odun çürütücü mantarlar tarafından gerçekleştirilen
biyokütle üretimi sayesinde, çürümüş bitkilerde bulunan selüloz, hemiselüloz, pektin ve lignin gibi
toprak yapısını iyileştiren maddeler geri dönüştürülür (Tamer, Gücin ve Solak, 2009).
Mantar hücrelerinin lipid depolayan yapıları da bulunmaktadır ve çoğu mantar ayrıca glikojen
depolayabildiği bilinmektedir. Ayrıca, karbon ve enerji kaynağı olarak çok çeşitli bileşikleri kullanma
yeteneğine de sahiptirler. Kullanamadıkları tek organik molekül metan olup, bazılarının hidrokarbonlar,
metanol benzeri alkoller, fenol ve türevlerini kullanabildiği bilinmektedir. Bunlar dışında yapılarında,
insan sağlığı açısından faydalı birçok protein, vitamin ve yağ asidi içeriğine de sahip oldukları tespit
edilmiştir. Mantarlar ayrıca tiamin, biotin, riboflavin ve niasin gibi vitaminlerin ve amilaz ve pektolaz
gibi enzimlerin üretiminde de kullanılmaktadır. Giberellin gibi bazı bitki hormonlarının üretiminde rol
oynarlar (Tamer, Gücin ve Solak, 2009) (Tablo 1).
Mantarlar ayrıca antioksidan özelliklere sahip flavonoidler, askorbik asit, β-karoten ve likopen gibi
maddeleri içerdikleri tespit edilmiştir. Mantarların ürettiği diğer maddeler (β-glukanlar, ergon ve
ganoderik asit vb.) insan metabolizmasında biyolojik aktivitelerin yürütülmesinde önemli roller
oynamaktadır. Diğer içeriklerine bakıldığında mantarların, düşük oranlarda da olsa zengin yağ asidi
çeşitlerini barındırdığı görülmektedir. Yağ asitleri hücre zarı yapısında bulunur ve insan vücudu için
gerekli bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Mantarlarda doymamış yağ asitlerinin oranı, doymuş
yağ asitlerinin oranından daha fazladır ve oleik, linoleik, palmitik ve stearik yağ asitlerinin en yaygın
çeşitler arasında olduğu bildirilmektedir (Barros, Baptista, Correia, Casal, Oliveria ve Ferreira, 2007;
Garcha, Khanna ve Garcha, 1993; Barros, Venturini, Baptista, Estinho ve Ferreira, 2008; Mau, Lin ve
Chen, 2001; Kim, Chung, Lee, Ahn, Kim ve Kim, 2009) (Tablo 1).
Mantarlar yüksek miktarda doymamış yağ asitleri (Oleik ve Linoleik asit) içermektedirler. Hayvanlarda
yapılan meme, prostat ve kolon kanseri deneylerinde; oleik asidin, tümör hücrelerinin büyümesini
durdurarak anti kanserojen etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Tokoferol içeren mantarların, lipid
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fraksiyonunun önemli bir antioksidan bileşen olduğu bildirilmektedir. Mantarların proteinin yapı taşları
olan amino asitler açısından çok çeşitli zenginliğe sahip olduğu, insan metabolizması için gerekli olan
ve dışarıdan alınması gereken esansiyel amino asitleri içerdiği bildirilmiştir.
Tablo 1: Mantarların sahip oldukları aminoasit, biyolojik aktivite bileşenleri ve yağ asitleri
Aminoasitler
Lösin
İzo-lösin
Lizin
Metiyonin
Fenilalanin
Treonin
Triptofan
Valin
Alanin
Arjinin
Asparajin
Aspartik asit
Glutamin
Glutamik asit
Glisin
Serin
Triozin
Sistein
Histidin

Biyolojik aktivite bileşenleri
Fenolikler
Flavanoidler
Ascorbik asit
Beta-karoten
Likopen
Homopolisakkarit
Heteropolisakkarit
Lentinan
Grifloan
Şizofilan
β-glukanlar
Steroid
Ergotionin

Yağ asitleri
C6:0, Kaproik asit
C8:0, Kaprilik asit
C10:0, Kaprik asit
C12:0, Laurik asit
C14:0, Miristik asit
C15:0, Pentadekanoik asit
C16:0, Palmitik asit
C16:1, Palmitoleik asit
C18:0, Stearik asit
C18:1, Oleik asit
C18:2, Linoleik asit (Omega 6)
C18:3, Linolenik asit (Omega 3)
C20:0, Araşidik asit
C22:0, Behenic asit
C24:0, Lignoserik
C24:1, Nervonik asit

Makrofunguslardaki amino asitler arasında en yüksek oranda glutamin, asparagin, metionin, glutamik
asit, alanin ve fenilalanin bulunurken, en az amino asit türü ise triptofandır. Tüm mantarlar, β-bağlı bir
glikoz omurgasına sahip bir polisakkarit içerirler ve bu polisakkaritlerin, formları ve dallanma dereceleri
bulundukları mantar türlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, galaktoz içeren
polisakkarit veya mannoz içeren mantar türleri de olduğu bildirilmiştir. Bu yapılardaki polisakkaritlerin
anti-tümör aktivite, immünomodülatör aktivite, antioksidan ve antiviral aktivite, antiinflamatuar etki ve
anti-kanserojen etki gibi birçok biyolojik aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir (Shashireka ve Bano,
1998).
Wasser 2011’ e göre mantarların sahip olduğu; biyoaktif proteinler, lektinler, mantar immünomodülatör
proteinleri, ribozomu inaktive eden proteinler, antimikrobiyal proteinler, ribonükleazlar ve lakkazlar
gibi peptitler, büyük farmasötik potansiyele sahip fonksiyonel bileşiklerin önemli parçalarıdır. Lektinler,
hücre yüzeyindeki karbonhidratlara spesifik olarak bağlanan ve anti-proliferatif, anti-tümör ve
immünomodülatör aktiviteleri için önemli bileşikler olan immün olmayan proteinler veya
glikoproteinler olduğu bildirilmiştir. Enzimatik aktiviteler sergileyen diğer bazı proteinler, ribozomal
inaktive edici proteinler (RIP'ler), lakkaz, fungal immünomodülatör proteinler olarak sınıflandırılmıştır
(FIP'ler) ve Hepatoma Hep G2 hücrelerinin, meme kanseri MCF-7 hücrelerinin proliferasyonunu inhibe
etme konusunda büyük potansiyel gösterdikleri tespit edilmiştir (Valverde, Hernande-Perez ve ParedesLopez, 2015).
Terpenler ise esas olarak uçucu doymamış hidrokarbonlar grubundan olmalarına rağmen, kanser
önleyici, sıtma önleyici, kolinesteraz önleyici, virüs önleyici, bakteri önleyici ve iltihap önleyici
faaliyetler gibi birçok farmakolojik aktiviteden sorumlu olduğu bildirilmiştir (Xu ve Beelman, 2015).
Ayrıca terpenler ve türevlerinin, dejeneratif ve nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde olası bir ilaç
olarak etkin bir şekilde kullanılabileceği bulunmuştur. Bunlarla birlikte, farklı mantar türlerinden izole
edilen fenolikler, tokoferol, askorbik asit ve karotenoidlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, antikanseröz, anti-hiperkolesteroemik ve anti-viral aktivite gösterdiği ve kemoterapinin toksik etkisini
iyileştirdiği bildirilmiştir (Wasser, 2011). Ek olarak, taze mantarların çözünür ve çözünmez liflerinin,
toplam kolesterol seviyelerini düşürme potansiyeli nedeniyle kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi
ile bağlantılı olduğu bildirilmiştir (Duru ve Çayan, 2015).
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Mantarlar içerdikleri maddelerin etkinliği için önemli biyolojik aktivitelere sahiptir. Yapılarındaki
yüksek düzeyde protein ve protein türevleri ile etken maddeleri sayesinde antitoksik, antibakteriyel,
antiviral, anti-tümör ve anti-kanser gibi birçok aktivite gösterdikleri bildirilmiştir. Biyolojik etkiden
sorumlu bileşiklere örnek olarak, polisakkarit yapısındaki β-glukanlar (lentinan, sonifilan, grifolan vb.),
steroid yapısındaki ergon ve triterpen yapısındaki ganoderik asit gibi maddeler verilmiştir. Ayrıca βglukanlar; anti-tümör, anti-inflamatuar, anti-lipidemik, hipoglisemik ve immünomodülatör etkilerden
sorumlu maddeler olarak bildirlmiştir. Tıbbi makrofunguslar, bileşimlerindeki ergon maddesi nedeniyle
sitotoksik, diüretik, antioksidan ve immünosupresif aktivite gösterdikleri de tespit edilmiştir (Cheung
ve Lee, 2000). Ayrıca, Ganoderma lucidum' dan elde edilen ganoderik asit, anti-tümör ve anti-HIV-1
(İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü Tip 1) aktivitelerine sahip olduğu bulunmuştur (Feeney, Dwyer,
Hasler-Lewis ve Milner, 2014).
Mantarların zengin içerikleri doğrultusunda insanlar üzerinde geniş bir etkiye sahip olduğu
görülmektedir. Temel besin ihtiyaçlarının yanı sıra içerdikleri bileşikler açısından zengin biyolojik
aktiviteye sahip oldukları gözlemlenmiştir.
Bu çalışma ile mantar bileşiklerinin insan yaşamı için vazgeçilmez önemde olduğu vurgulanmakta ve
mantarların insan besin zincirine eklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Tablo 2: Mantarların Biyolojik aktiviteleri
Anti-aging
Anti-androjenik
Anti-bakteriyel
Anti-fungal

Anti-proliferatif
Hipoglisemik
Anti-hiperlipidemik
Anti-enflamatuar

Antioksidan
Anti-kanserojen
Prebiyotik
Yara iyileştirici

Anti-klastojenik
Mitojenik

Analjezik
Anti-mikrobiyal

Anti-malaryal
Lipjenezis

Anti-tümör
Anti-viral
İmmostimulan
Hemolitik ve
sitotoksisite
Anti-protozoal
Apoptozis
indüksiyonu
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ABSTRACT
Extensive consumption of fossil energy resources including coal, oil, gas has risen as a result of the
growing world population, so the mass of greenhouse gases (carbon dioxide, nitrous oxide, water vapor,
methane, ozone, etc.) has been significantly increased. People want to produce renewable fuel because
of the increasing greenhouse gases (GHG) emissions. However, increasing feedstock production and
fertilizer production, which are required for producing renewable fuel, GHG emission increase. Even
though we use fossil fuels as the main energy source, there is great potential for it to be produced using
biomass. Corn is one of the annual crops, which is one of the most important feedstock for biofuel
production because of its availability and production rate. However, especially the corn farming stage
in the system boundary has caused great concern because of the potential yields, nutrients and effect on
land, which directly effect GHG emissions. The main purpose of this study is to demonstrate the
importance of GHG emissions, GHG emissions mitigation technologies in agriculture, several human
health, and environmental effects. In this study, we used Argonne National Laboratory’s Greenhouse
gases, Regulated Emissions, and Energy use in Transportation (GREET) model to obtain emission data
for cron production. Basically, the GREET model will calculate the consumption of total energy, GHG
emission, and air criteria pollutants. The results show that the highest part of GHG emissions came from
nitrogen fertilizer, urea, and lime productions. Especially, 93% of N2O emissions came from nitrogen
fertilizer in corn farming stage. Also, 36% of CO2 emissions came from corn farming fertilizer usage.
In addition, decision-makers need to develop the potential of mitigation strategies to quantify and
address the uncertainty of GHG emissions. Therefore, the correct strategies to mitigate GHG emissions
from agricultural systems can be found and this can help to productivity, crop quality, economic returns,
and reduce negative environmental risks.
Keywords: Greenhouse gas, corn production, biofuel, life cycle assessment

INTRODUCTION
Approximately two billion people were added to the world's population over the past two decades
(Rubino, Etheridge et al. 2019). With this rapid increase in the population of humans and also urban
development since the mid-1970`s, there has been a significant increase in energy consumption (Avtar,
Tripathi et al. 2019). Extensive consumption of fossil energy resources has been associated with a
significant increase in the mass of greenhouse gases (GHG), which are known to inhibit longwavelength radiation from escaping into space, into the atmosphere (Smithson 2002, Galloway,
Townsend et al. 2008). The effects of global warming has been already observed as higher sea levels,
more severe storms, dirtier air, higher wildlife extinction rate, higher death rates, and so on (Singer
2006). Besides the adverse environmental and public health impacts, the world faces an energy crisis
since the demand for fossil fuels such as coal, oil, natural gas, is growing in most countries in the world.
According to the 2019 Annual Energy Outlook, crude oil reserves will run out by 2052, natural gas will
run out by 2060, and coal will run out by 2090 if the fossil fuels’s consumptions continue at the present
rate (Agency 2020). The global energy system is 85.5% dependent on fossil fuels right now, and US,
China, and India are the most fossil fuel dependent countries (Ediger 2019). According to the US
Department of Energy in 2010, the US consumed on average 19.1 million barrels per day and imported
11.8 million barrels per day of petroleum products (EIA 2011). With increasing strain between the US
and its foreign oil suppliers it has become imperative that the US becomes less reliant on international
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suppliers. Because of the potential future effects of using fossil fuels, people want to produce renewable
fuel to eliminate the adverse impacts, so biomass crops have great potential to displace fossil fuel to
lower net greenhouse emissions, and to diversify the ecosystems. Corn is one of the annual crops, which
has the potential to have high yields. Because of its availability and production rate at the required
amount for industry scale, corn is one of the most important feedstocks for biofuel production
(Woiciechowski, Medeiros et al. 2016). In addition, its fibrous structure and carbohydrate rates (make
it an interesting feedstock for biofuel production. Butanol has become a fuel of interest because of its
ability to be easily incorporated into the fuel market. Currently, butanol is mainly produced using fossil
fuels but there is great potential for it to be produced using biomass. Biobutanol, butanol produced from
biomass, has a higher energy density than ethanol and thus would be a more advantageous fuel to
substitute gasoline (Ranjan and Moholkar 2012). Biobutanol is less corrosive and has a lower water
solubility than gasoline but it can be blended or used pure (100%) with existing engines without
replacement. Although the energy density of butanol is lower than gasoline, his Buick averaged 3 mpg
higher with pure butanol as fuel than gasoline. The lower GHG emission potential also makes biobutanol
a more attractive option. This study focuses on the potential environmental risk of producing biobutanol
from corn crop and how to eliminate the emissions with mitigation strategies.

METHODOLOGY
Life cycle assessment (LCA) methodology is used to obtain GHG emission data to evaluate risk
assessment based on corn farming. LCA is a methodology that investigates the environmental impacts
of a product or process instead of the other technologies. LCA has four different stages including (1)
goal and scope definition, (2) inventory analysis, (3) impact assessment, and (4) interpretation according
to the International Organisation for Standardisation (ISO) in ISO 14040. The first part of a LCA study
generally starts with defining the goal of the study, its scope and functional unit (Rebitzer, Ekvall et al.
2004). The goal of the current study is to determine the environmental point of view using corn crops
produce butanol. The intended audience of the study will be the researchers and technical experts in the
area of environmental sciences especially environmental impacts of agriculture. Once the goal and the
scope of the study are chosen, the next step is to set the functional unit, which should be chosen based
on the goal of the study. The functional unit for the study was 1 ton of corn. The initial boundaries of
the system will be determined by the goal and the scope of the study. The system boundaries of biomass
crops farming for LCA are shown in Figure 1.

Figure 1. System boundary of corn feedstock production
Life cycle inventory (LCI) step involves the data collection and calculation input and output flows to
complete the inventory (Hospido, Moreira et al. 2004). LCA studies sometimes can face the problems
related to data availability and/or quality problems within this phase. In our study, the preliminary
inventory data is collected from previous studies in the literature and/or LCA databases. In addition,
background information (e.g. chemicals production processes) is normally provided by free LCI
databases such as Agribalyse, USDA, NEEDS, ELCD, bioenergiedat, USLCI. In an LCA, an important
aspect is the selection of the appropriate impact categories, which is in life cycle impact assessment
(LCIA) stage. In this study, we only consider Global Warming Potential (GWP) as the environmental
impact at a problem level (de Haes, Jolliet et al. 1999). After the impact category is selected, the
inventory data are classified to the selected category, which is essential to define characterization factor.
This study employs the use of the Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in
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Transportation (GREETTM) model. The GREET model will estimate the green house gas emission and
butanol production for various input parameters. We used the GREET model to obtain emissions from
the corn and miscanthus crops to generate butanol in this study. While the main data source is the
GREET model, input parameters pertaining to the farming operations include fertilizers, lime, pesticides
and energy were used during feedstock production. Table 1 presents the key assumptions and GREET
inputs for the corn crops.
Table I GREET Input Parameters for Corn
Parameters (kg)
Nitrogen
P2O5
K2O

Per dry ton
16.06
6.024
6.092

CaCO3

58.25

Herbicide

0.234

Insecticide

0.0004

RESULTS AND DISCUSSION
The primary aim of this study is to evaluate the potential environmental risk of producing butanol using
corn, which is based on crop farming shown in Figure 2. The main material inputs were listed in Table
1 as crop seed, fertilizers, lime, pesticides, machinery, electricity, and etc. Therefore, using all inputs
data the results were scaled as needed and summed up all outputs in the Greet model. The results indicate
wide dispersion of the effects between selected emissions depending on material input, electricity usage,
and emissions produced that occurred for each process. The emissions (N2O, CO2 and CH4), which can
be presented as CO2 equivalents, using GWP factors from the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC)’s report (GWP for CH4 = 25, GWP for N2O = 298). Since the functional unit for the
study was 1 tons of biomass production, first we calculated the total GHG emissions for corn. Total CO2
emission is 3,407 g/bu; N2O emission is 12.319 g/bu; CH4 emission is 7.129 g/bu from corn farming
and total emissions of 1-ton corn butanol is calculated as 0.755 t CO2 / t butanol; 2.73x10-3 t N2O / t
butanol; and 1.58x10-3 t CH4 / t butanol. Total GHG emission of 1-ton corn butanol is calculated as 1.608
t CO2 equivalents/ t butanol. Nearly 50% of total GHG emissions come from N2O emissions, and 93%
of N2O emissions are derived from nitrogen fertilizer. Since 11-ton corn can be produced per hectare
area, total N2O emissions is around 5.412x10-3 t N2O/ha from corn farming, which equals to total around
2.73x10-3 t N2O/t butanol per year per hectare. The results show that the predominant contributor of total
GHG emissions for corn production is ammonia nitrate, which is commonly used in agriculture as a
high nitrogen fertilizer. The results also show that decision-makers need to develop the potential of
mitigation strategies to quantify and address the uncertainty of N2O emissions, so the correct strategies
to mitigate N2O emissions (e.g. using of nitrification inhibitors (such as 3,4-dimethyl pyrazole phosphate
(DMPP)); changing nitrogen source, and application rate; fertilizer reduction; banded fertilization;
wetland restoration, etc.) from agricultural systems can be found (Adler, Del Grosso et al. 2012).
However, in practical application nitrogen fertilization is the limiting factor for crop growth, this is often
a reason for lower crop yields in farming, but also a reason for lower emissions (Fließbach, Mäder et al.
2009). On the other hand, using an extensive amount of nitrogen fertilizer to getting higher crop yields
may lead to higher GHG emissions, which creates a paradox.

CONCLUSION
People want to produce biobutanol because of extensive consumption of fossil fuels and increasing N2O
emission. However, GHG emissions increase because of feedstock and fertilizer production at the same
time. Especially in developing countries agriculture is one of the major industries, so it is important to
pay attention to the effects on human health besides the environment. This study aimed to investigate
the life cycle energy of producing biobutanol using corn as s biomass crop. The results show that the
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highest part of GHG emissions came from N2O emissions and the sources are nitrogen fertilizer, urea,
and lime productions.
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ABSTRACT
Panel radiators are heat exchangers that are widely used to meet the heating needs of indoor
environments. These heat exchangers are manufactured in different sizes and types in order to satisfy
the heating demand. They ensure that the heating demand can be met by transferring the energy from
the hot water circulating in the panel radiator to the indoor air. Hot panel surfaces allow the air to warm
up and rise with the natural convection heat transfer mechanism. In this study, the thermal performances
of conventional panel radiators and fanned panel radiators were investigated experimentally and
numerically. Type-22 panel radiator with dimensions of 0.6*1 m was used in the experimental study.
The experiments were carried out in a 2.5*3*3.5 m insulated room and the connection type of the panel
radiator in the room was selected TBSE (Top Bottom Same End) during all experiments. The
temperature and mass flow rate values of the water circulating in the radiator were kept constant as 60°C
and 0.0278 kg/s, respectively. The experiments were started at 13°C ambient temperature and fan speed
values of 0.5 and 1.5 m/s on the grid of the panel radiator. Surface temperature values and temperature
distributions were determined with temperature sensors and thermal camera measurements placed on
the panel radiator. The indoor air temperature values were also measured by using the temperature
sensors located in the room. A 3D CFD (Computational Fluid Dynamics) model was generated in order
to numerically investigate the panel radiator. The analyzes were carried out under similar conditions in
the experimental study. The experimental and numerical study results obtained were compared and it
was observed that the results were in good agreement.
Keywords: Panel radiator; fanned panel radiator; thermal performance; CFD.

INTRODUCTION
Panel radiators, which are widely used indoor heating demands, have advantages such as low cost, easy
maintenance, and simple geometry [1, 2]. When the available literature is examined, it is seen that many
experimental and numerical studies have been carried out to examine the effect of panel radiators on
indoor air quality and thermal comfort. These studies, it is aimed to heat more indoor air with fewer
emissions, taking into account the environmental concerns that continue to increase today. On this
occasion, studies were carried out on the types, working conditions, connection types, fin types,
production methods, etc. of panel radiators [3-7].
Panel radiators transfer the heat energy taken from the higher temperature liquid circulating in them
from their surfaces to the environment. In addition, heat transfer from panel radiators is mainly by
convection heat transfer mechanism and the remaining heat transfer is realized by radiation heat transfer
mechanism [8-10].
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Radiation heat transfer occurs from the surface of the panel radiator to the environment. Convection
heat transfer occurs to the air in contact with the fins located between the panels. The heated air rises
due to the density difference, heat transfer takes place by natural convection. The thermal performance
of panel radiators was investigated by forcing the airflow due to the density difference with external
factors and making it forced convection [7, 11-12].
In this study, the effect of the fan array under a panel radiator with constant inlet water temperature and
flow rate on the temperature change of an insulated room was experimentally investigated. In addition,
numerical modeling of the panel radiator was also carried out and analyzes were carried out under
similar conditions to the experiment.
MATERIALS AND METHODS
This study consists of two parts, experimental and numerical. In the experimental study, a Type-22
(Panel-Convector-Convector-Panel – PCCP) panel radiator with dimensions of 0.6*1 m was used. The
connection type of this radiator is Top Bottom Same End (TBSE) in EN-442-2 standards. In addition,
80 mm diameter fans were added to the lower part of this panel radiator to achieve forced convection
conditions between the panels. These fans were operated at 0.5 and 1.5 m/s speeds of the anemometer
positioned on the grid of the panels at ambient temperature. The inlet temperature and flow rate of the
circulation water were kept constant at 60°C and 0.0278 kg/s, respectively. At the beginning of the
experiment, the ambient temperature was measured as approximately 13°C. The experiments were
carried out in an insulated room with dimensions of 2.5*3*3.5 m.
In the experimental study, temperature and velocity measurements were carried out using 15 temperature
sensors attached to the panel radiator surface, a temperature sensor positioned in the middle of the room,
and an anemometer positioned on the panel radiator grill. The view of the panel radiator and measuring
devices positioned in the test room is given in Figure 1.
There is a 90 liter water tank containing a 6 kW heating resistance outside the test room for hot water
supply to the panel radiator, and an experimental set consisting of a pump and a flow meter for the water
to circulate at the desired mass flow rates. In addition, insulation was provided to the outside of the pipes
between this experiment set and the panel radiator.
In the numerical study, the water in the panel radiator used in the experimental study was modeled in
three dimensions and transient CFD analysis was performed under similar conditions. The reason for
this simplification is the long analysing times due to the high mesh element numbers. ANSYS-Fluent
software package program was used in the analysis. The generated mesh structure view is given in
Figure 2.
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Figure 1. The test room, the fanned panel radiator and the measurement devices used in the experimental
study

Figure 2. The mesh structure view of the generated panel radiator model
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RESULTS AND DISCUSSIONS
The panel radiator water outlet temperature values obtained from the experimental study are presented
in Figure 3. When the obtained values were examined, it was seen that the models with conventional
and 0.5 m/s fan speed reached the same temperature values approximately 500 seconds after the
beginning of the experiment and maintained their status until the end of the experiment. It was observed
that when the fan speed value was increased to 1.5 m/s, the panel radiator water outlet temperature value
decreased to approximately 47°C. This model, which had the same values for approximately the first
300 seconds, made a difference compared to other models after 300 seconds, and reached the
temperature values of approximately 5°C lower than the other models for approximately 500 seconds
and later. When evaluated in general, it was seen that the results of the conventional and 0.5 m/s models
were the same. However, it was observed that there was a noticeable improvement in temperature values
with the increase in fan speed.

Figure 3. The water temperature values at the outlet section of the panel radiator
The data obtained from the temperature sensor, which is positioned in the middle of the test room is
given in Figure 4. When these values are examined, it is seen that the beginning temperature of the
conventional model due to ambient conditions starts approximately 1.5°C lower than the temperatures
of other models. Considering this difference, it can be said that the temperature values in the room of
the conventional and 0.5 m/s model are very close. On the other hand, at high fan speed, it was observed
that approximately 21°C values could be reached in the room at the end of the experiment. It has also
been observed that the use of fan radiators reaches the same temperature values in the room more
quickly.
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Figure 4. The air temperature values at the middle of the test room
In Figure 5, the thermal camera images taken from the experimental study and the temperature
distributions of the water in the panel radiator obtained from the CFD analyzes are compared. After 600
seconds from the start of the experiment, it was observed that the panel radiator was approximately 55
°C in the inlet region. At the end of the experiment, 56°C panel temperature in the experimental study
and 58°C water temperature in the numerical study were observed in this region. In addition, it can be
said that the results are generally in agreement with each other in both cases.

Figure 5. The comparison of the temperature distribution of the panel radiator surfaces
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CONCLUSIONS
In this study, an experimental and numerical investigation of the effect of the panel radiator design
parameters on the indoor air temperature. Conventional panel radiators and fanned panel radiators were
used in the experimental study that performed in an insulated room with dimensions of 2.5*3*3.5 m.
The panel radiator type and dimensions were selected as Type-22 and 0.6*1 m, respectively. In addition,
the connection type of the panel radiator in the room was selected TBSE (Top Bottom Same End) during
all experiments. The temperature and mass flow rate values of the water circulating in the radiator were
kept constant as 60°C and 0.0278 kg/s, respectively. The experiments were started at 13°C ambient
temperature and fan speed values of 0.5 and 1.5 m/s on the grid of the panel radiator. The conventional
and 0.5 m/s models had almost same temperature results. However, there was a noticeable improvement
in temperature values with the increase in fan speed. In the higher speed fan model results,
approximately 21°C is obtained in the room at the end of the experiment, while this value is around
18°C in other models. It has also been observed that the use of fan radiators reaches the same temperature
values in the room more quickly. In addition, the experimental and numerical study results obtained
were compared and it was observed that the results were in good agreement.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı doğum öncesi dönemde alınan bakım ve bebek bakımı eğitiminin annelik rolünde
oluşturabileceği etkilere bakmaktır. Doğum öncesi dönem ebeveynliğe hazırlık için önemli bir süreçtir.
Bu nedenle sağlık personelleri tarafından verilen doğum öncesi bakım eğitimi zaman ve sabır gerektiren
bir iştir. Bu dönemde verilen eğitimler özellikle yenidoğan bebeğin günlük bakımı hakkında banyo,
beslenme, giydirme vb. gerekli tüm girişimleri anne ve babaya "gösterme ve anlatmayı" içermelidir.
Doğum öncesi dönemde aileye yeni bir bireyin katılımı sebebiyle ebeveynlerin yeni rol ve
sorumluluklara hazır olması ve uyumu gerekir. Ebeveyn olmak birçok çift için zordur. Genellikle
annelik rolü, kadınların yaşamları boyunca üstlendikleri en temel ve önemli rollerden biridir ve annenin
özgüveni, annelik rolüne uyum ve annelik rolü oynamada temel bir değişken olarak kabul edilmiştir.
Annelik rolünü kazanma, bebeğin bakımını yapabilmedeki güven ve kendini anne olarak kabullenmeyle
sağlanır. Bu süreç gebelikte başlar ve doğum sonrası birkaç aya kadar devam eder. Genel olarak yapılan
çalışmalar sonucunda doğum öncesi bakımın ve bebeğin gereksinimleri hakkında bilgilendirilmenin
ebeveyn öz yeterliliğine katkıda bulunduğu görülmüştür. Annelere bebek bakımıyla ilgili eğitim
verilmesi yenidoğan bakımıyla ilgili bilgi ve becerilerini arttıracağı gibi sorunları da engelleyebilir.
Bebek bakımı hakkında eğitim almanın, bebek bakımı tecrübesine sahip olmanın, annelik rolüne hazır
hissediyor olmanın ve doğumdan sonraki on ikinci haftaya gelindiğinde deneyimden dolayı anne ya da
babaların kendine güven puan ortalamalarının arttığı görülmüştür. Anne babaların bebeğinin
gereksinimleri ve yakınmaları hakkında bilinçlerinin artması, bebeğin duygularının ve ruhsal vaziyetinin
değerlendirilerek bebeğiyle iletişim halinde olması, algılaması ve bebeğinin gereksinimleri, rahatı ve
bakımı için ihtiyaç olan becerilerin sağlanması kolaylaşacaktır. Doğum öncesi dönemde verilen bakım
ve eğitimler sonucunda annelerin kaygı düzeyleri azalarak annelik rolüne adaptasyonlarının daha kolay
olacağı öngörülmektedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, doğum öncesi bakım annelik rolüne olumlu
etkiler sağlayan bir faktördür. Bebek bakımı konusunda bilgi sahibi olmak ebeveyn özgüvenini
yükselterek rolüne adapte olmasını kolaylaştırmaktadır. Doğum öncesi bakımda bebeğin ihtiyaçları
hakkında bilgi edinmek anne ve bebek arasındaki bağın erken dönemde kurulmasına yardımcı olabilir.
Anahtar kelimeler; annelik rolü, bebek bakımı eğitimi, doğum öncesi bakım

ABSTRACT
The aim of this study is to learn about German care and baby care education in the prenatal period. is to
look at the effects it can create in the role of mother. The prenatal period is an important process in
preparation for parenthood. For this reason, prenatal care training given by health personnel is a task
that requires time and patience. The trainings given in this period are especially about the daily care of
the newborn baby, such as bathing, feeding, dressing, etc. should include all necessary attempts to "show
and tell" to parents. Due to the participation of a new individual in the family in the prenatal period,
parents should be ready and adapt to new roles and responsibilities. Being a parent is difficult for many
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couples. Generally, the role of mother is one of the most basic and important roles that women assume
throughout their lives, and the self-confidence of the mother has been accepted as a fundamental variable
in adapting to the maternal role and playing the maternal role. Gaining the role of motherhood is
achieved through the confidence in caring for the baby and the acceptance of oneself as a mother. This
process begins during pregnancy and continues for several months after delivery. As a result of the
studies conducted in general, it has been seen that prenatal care and being informed about the needs of
the baby contribute to parental self-efficacy. Providing education to mothers about infant care will
increase their knowledge and skills about newborn care and may also prevent problems. It has been
observed that my mother or father's self-confidence score averages increased due to education about
baby care, having experience in baby care, feeling ready for the role of mother, and by the twelfth week
after birth, due to the experience. It will be easier to increase the awareness of the parents about their
baby's needs and complaints, to evaluate the baby's emotions and mental state, to be in contact with the
baby, to perceive it, and to provide the skills needed for the baby's needs, comfort and care. As a result
of the care and training given in the prenatal period, it is predicted that the anxiety levels of the mothers
will decrease and their adaptation to the motherhood role will be easier. Studies have shown that prenatal
care is a factor that has positive effects on the role of motherhood. Having knowledge about baby care
increases parental self-confidence and makes it easier for him to adapt to his role. Getting information
about the needs of the baby in prenatal care can help establish the bond between the mother and the baby
in the early period.
Keywords; maternal role, infant care education, prenatal care
GİRİŞ
Anne ve doğum öncesi dönem ölümlerin yükü, düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek gelirli ülkelere
kıyasla orantısız şekilde daha yüksektir. Bu nedenle, doğum öncesi veya doğum sonrası bakım
stratejileri ile karşılaştırıldığında, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde doğum sırasında bakım
kalitesinin iyileştirilmesi, ölü doğumları, anne ve yenidoğan ölümlerini azaltmak için en etkili strateji
olarak tanımlanmıştır (1). Ülkemiz toplam doğurganlık hızı 1,76 ile doğurganlık hızı yüksek ülkeler
arasında yer almaktadır (2). Bebek ölüm hızı 2009’ da binde 13,9 iken 2019 verilerine göre binde 9,1’e
gerilemiş, ancak hala yüksek bir orandadır (3). Anne ölüm oranı yüz binde 13,6’dır (4).
Doğum öncesi bakım; fetal ve maternal sağlığın devamını, gebe ve ailesini eğitmeyi, gebe ile güvenli
bir iletişim kurmayı, gebelikte oluşabilecek riskleri belirlemeyi, anneyi ve ailesini doğuma hazırlamayı,
gerekli danışmanlığı ve bakımı vermeyi sağlar (5).
Doğum öncesi bakımın niteliği, gebenin eğitimini ve desteklenmesini içerir. Bu eğitim ve desteğin bir
parçası olarak anneye ve fetüse yönelik izlemlerin sürdürülmesi ve ebeveynliğe hazırlık programları,
olumlu fiziksel ve ruhsal aile deneyiminin yaşanmasına olanak sağlar. Sonuç olarak, doğum öncesi
bakımda hedeflenen gebelik, doğum ve doğum sonu zamanların anne ve bebek tarafından sağlıklı
geçirilmesinin temin edilerek, aileye ve topluma sağlıklı bireyler kazandırmaktır (6).
Mercer, hamilelik, çocuğun doğumu ve ebeveyn rolü hakkında eğitim ve bilgi alan ve hamileliğin ve
anneliğin her aşamasında beklentilerin farkında olan kadınların, annelik rolünü oynama konusunda daha
yüksek derecede güven ve yeterlilik bildirdiklerini kaydetti (7). Annelik rolü, kadınların yaşamları
boyunca üstlendikleri en temel ve önemli rollerden biridir ve annenin özgüveni, annelik rolüne uyum ve
annelik rolü oynamada temel bir değişken olarak kabul edilmiştir (8,9). Mercer, annenin benliğini
dikkate almıştır, güveni annelik rolünün duygusal bir bileşeni olarak tanımlarken, annenin bebek
bakımını sağlama, teşhis koyma ve bebeğin davranışlarına yanıt verme becerisine ilişkin algısı ile anne
rolünden duyduğu memnuniyet duygusu olarak tanımlamaktadır (10). Lederman ve ark. özgüvenin
annelik rolünü başarmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiş (11). Emmanuel ve ark. annelik
rollerine başarılı bir şekilde uymanın annenin kendini daha güvende hissetmesini ve bebeğine
bakmaktan daha fazla tatmin olmasını sağlayacağını belirtmektedir (12). Annelerin öz-yeterliliğini ve
özgüvenini etkileyen anne yaşı, eğitim düzeyi, depresyon, doğum deneyimi, yenidoğanın cinsiyeti,
sağlık durumu, doğası ve ruh hali ve eş, aile üyeleri ve sağlık çalışanı desteği faktörleri olduğunu
belirtmiştir (13). Halman, üçüncü trimesterde anne rolüne aşinalık ile annenin annelik görevlerine olan
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güveni ve doğumdan sonraki 6 hafta içinde annelik rolünden memnuniyet duyması arasında anlamlı bir
ilişki vardır (14).
Bu çalışmada inceleyeceğimiz konu doğum öncesi dönemde bebek bakımı eğitimi almanın doğum
sonrası annelik rolündeki yansımalarının nasıl olacağıdır. Literatür taranarak çalışmalar derlenmiştir.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Karadağ’ın yaptığı araştırmada annelerin öncelikli olarak bebek bakımı hakkında bilgi almak
istediklerini, bebek bakımı hakkında öğrenmek istedikleri konuların başındaysa bebek beslenmesinin
geldiğini saptamıştır. Bebek beslenmesi eğitimi dışında sırasıyla bebeğin göbek bakımı, bebeğin
uykusu, bebeğin ateşi, bebeğin hijyeni ve bebeğin banyosu konularının öğrenilmek istenildiği
görülmüştür (15).
Annelerin kendi bakımlarıyla ilgili konular öğrenmek istedikleri konular ise emzirme ve meme bakımı,
beslenme, cinsellik ve korunma, perine bakımı ve psikolojik bakım olarak sıralanmıştır.Aynı çalışmada
deney ve kontrol gruplarında bulunan annelerin sağlıklı lohusalık ve bebek bakımıkonularında toplam
bilgi puanı ortalamalarına bakıldığı zaman her iki grupta da öntest puanı ortalamaları arasında bir fark
görülmemişken (p>0.05), doğumun iki ay sonrasında uygulanan son test puan ortalamaları arasında
deney grubu için pozitif açıdan istatistiksel olarak önemli bir fark görülmüştür (p<0.05).Deney ve
kontrol gruplarındabulunan annelerin sağlıklı lohusalık ve bebek bakımı hakkında toplam bilgi düzeyi
değerlendirme formundan aldıkları ön-son test bilgi puanları karşılaştırıldığı zaman deney grubundaki
annelerin eğitim sonrasında sağlıklı lohusalık ve bebek bakımıhakkındaki bilgi puanı ortalamasının
önceki puan ortalamasına göre istatistiksel olarak önemli düzeyde arttığı saptanmıştır (p<0.05). Deney
grubuyla karşılaştırıldığı zaman, kontrol grubunun sağlıklı lohusalık ve bebek bakımı hakkındaki son
test bilgi puanı ortalamasının ön test puanı ortalamasına göre daha az düzeyde arttığı görülmüştür.
Kontrol grubu ön test ve son test bilgi puanı ortalamaları karşılaştırıldığı zaman testler arasındaki fark
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Araştırmada, deney grubunda doğum sonrası meme
komplikasyonları, perine komplikasyonlar, duygu durumuna yönelik komplikasyonlar ve bebeğe ait
komplikasyonlar, kontrol grubuna kıyasla daha az görülmüştür (p<0.05). Ayrıca deney grubundaki
annelerin bebeklerinde anne sütüyle beslenme, yeterli anne sütü ve bebekte etkili emme, kontrol grubuna
kıyasla daha fazla görülmüştür (p<0.05) (15).
Karadağ’ın yapmış olduğu bu çalışma ile gebelere lohusalık bakımı ve bebek bakımı hakkında verilen
eğitimin, annelerin bilgi düzeyini arttırmakta etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca gebelere lohusalık
bakımı ve bebek bakımı konusunda verilen eğitimin, doğum sonrası komplikasyonları(meme, perine,
duygu durumu komplikasyonlar, bebekte pişik, gaz) önlemede etkili olduğu ve gebelere lohusalık
bakımı ve bebek bakımı konusunda verilen eğitimin anne sütü ile beslemede etkili olduğunu göstermiştir
(15).
Doğan ve arkadaşlarının yaptığı araştırma annelerin tanımlayıcı özellikleri, bebek bakımıyla ilgili
tecrübe ve bilgi ihtiyaçları, bebek bakımı hakkında ihtiyaç duydukları konular ve yenidoğan bakımıyla
ilgili bilgi durumları değerlendirilmiştir. Annelerin %44.6'sınin daha önce bebek bakımı ile ilgili
deneyimlerinin olduğu, deneyimi olan annelerin %91.1'inin bebeğin alt bakımı, %73.3'ü banyosu,
%77.8'i beslenmesi, %88.9'unun ise uyutulması ile ilgili olduğu görülmüştür. Buna karşın annelerin
yüzde doksan birinin bebek bakımıyla ilgili bilgiye gereksinim duydukları belirlenmiştir. Annelerin
tüme yakını burun, göz ve ağız bakımı (yüzde doksan bir nokta üç), bebeğin banyo ve cilt bakımı (yüzde
doksan bir nokta üç), beslenmesi (yüzde doksan beş nokta yedi) ve alt bakımı (yüzde seksen üç nokta
yedi) ile ilgili bilgiye ihtiyaç duymaktadır. Eğitim öncesi annelerin %13.9'u beslenme sırasında ve
sonrasında bebeğin gazının çıkarılmasının gerekli olduğunu bilmezken, eğitim sonrasında annelerin
tamamı bebeğin beslenme sırasında ve sonrasında gazının çıkarılmasının gerekli olduğunu
belirtmişlerdir (p<0.001) (16).
Aynı çalışmada eğitim öncesi annelerin %23.8'i pamukçuğu bilmediğini, %76.2'si pamukçuğu bildiğini
belirtmiştir. Eğitim sonrasında ise pamukçuğu bilen anne sayısı %98'e yükselmiştir (p<0.001). Eğitim
öncesinde annelerin %75'i pamukçuk gelişmesi durumunda ne yapacağını bilmediklerini, %26'sı ağız
bakımı (karbonatlı suya batırılmış temiz bir tülbentle bebeğin ağız içini sileceğini) yapacağını
belirtmiştir. Eğitim sonrası annelerin %88'i ağız bakımı yapacaklarını belirtmişlerdir (p<0.001). Eğitim
öncesinde annelerin %21'i saçlı deride oluşan konağı geçirmek için doğru tekniği (konak olan alana
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badem yağı ya da zeytinyağı sürüp otuz dakika sonra tarakla temizlenip yıkanması) bilmiyorken, eğitim
sonrası annelerin %94'ünün doğru tekniği öğrendiği görülmektedir (p<0.001). Eğitim öncesinde
annelerin otuz altı nokta altısı göbek bakımını hiç bilmiyorken, eğitim sonrasında annelerin yüzde
seksen sekiz nokta birinin doğru bakımı (hiçbir şey yapmadan kuru tutmak) öğrendikleri görülmüştür.
Eğitim öncesi annelerin %50.5'i bebeğin doğru alt bakımını, %39.6'sı bebek bezinin değiştirilme
sıklığını ve %32.7'si kız bebeklerin doğru alt bakımını nasıl yapılacağı konusunda bilgilerinin olmadığı
görülmüştür (p<0.001) (16).
Araştırma sonucunda ‘annelere doğum öncesinde bebek bakımıyla ilgili eğitim verilmesi, annelerin
kendilerini daha iyi hissetmelerini, rahatlamalarını ve kaygılarının daha az olmasını sağlayabilir.
Annelere bebek bakımıyla ilgili eğitim verilmesi yenidoğan bakımıyla ilgili bilgi ve becerilerini
arttıracağı gibi sorunları da engelleyebilir. Doğum öncesinde ve doğum sonrasında bütün anne
adaylarına; özellikle ilk bebeğini bekleyenlere gebelik dönemince, gebelik ve bebek bakımıyla ilgili
eğitim verilmeli ve bu eğitimlere doğum sonrasında da devam edilmelidir.’ denmiştir (16).
Svensson ve arkadaşlarının yaptıkları randomize kontrollü çalışmanın amacı, 'Bebek Sahibi Olmak'
programına katılan kadınların, doğumdan 8 hafta sonra algılanan ebeveynlik öz-yeterlik ve ebeveynlik
bilgi puanlarının, katılmayan kadınlara kıyasla daha yüksek ve bebek endişe puanlarının daha düşük
olup olmayacağını test etmekti. Kontrol olarak kullanılan normal programdı ve 'Bebek Sahibi Olmak'
programı, öncelikle anne adaylarından ve yeni anne-babalardan elde edilen ihtiyaç değerlendirme
verilerinden tasarlandı. Program, normal programla aynı uzunluktaydı, ancak yapı ve süreç farklıydı
(17).
'Bebek Sahibi Olmak' programına katılan kadınların, normal programa katılan kadınlara kıyasla, ilk
bebeklerinin doğumundan yaklaşık 8 hafta sonra algılanan ebeveynlik öz-yeterlik ve ebeveynlik
bilgilerini geliştirdiğini göstermiştir. Hem 'Bebek Sahibi Olmak' programındaki hem de normal
programdaki kadınlar, doğumdan sonra bebekleri hakkında benzer şekilde azalmış endişe seviyelerine
sahipti, ancak kontrol grubundaki kadınların endişe puanlarındaki azalma, ebeveynlik öz yeterliklerini
artırmaya yetmedi. Bilgi, beceri ve deneyim, öz-yeterlik ile ilgili olan güvenle ilişkilidir. Kişisel esenlik
duygusu ve başarıya yönelik çabalarda ısrarcı olmak için güçlü bir öz-yeterlik duygusu gereklidir. Daha
yüksek öz yeterlik algısına sahip insanlar, dikkatlerini ve kaynaklarını mevcut duruma hakim olmaya
yönlendirebilirler. Bu değerlendirici araştırmadan elde edilen sonuçlar, problem çözme ve deneyimsel
stratejiler gibi yenilikçi öğrenme stratejileri ile 'Bebek Sahibi Olmak' programının anne ebeveynlik özyeterliği üzerinde faydalı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Yeni annelerin hali hazırda yaşadıkları
önemli sıkıntının, bu kadınlara yeni yaşam durumlarına uyum sağlamaları ve uyum sağlamaları için
problem çözme becerileri sağlayarak azaltılmış olabileceğini bulmuştur (17).
Gao ve arkadaşlarının yaptığı çalışmayla, anneliğe geçiş sırasında sosyal desteğin ebeveynlik özyeterliği üzerindeki potansiyel etkisine dair deneysel destek sağlanmış, hemşireler ve ebeler yeni
annelerin ailelerinden sosyal destek almalarına yardımcı olmanın yanı sıra yeni anneler için de sosyal
destek kaynağı olabilecekleri bulunmuştur. Çin'de, vajinal doğumdan sonra kadınlar genellikle iki veya
üç gün hastanede kalırken, sezaryen olan kadınlar genellikle dört veya beş gün hastanede kalırlar,
ardından toplum ebeleri taburcu olduktan sonra sırasıyla üçüncü, on dördüncü ve yirmi sekizinci
günlerde kadınları üç kez ziyaret edecekler. Yeni annelerin ebeveynlik öz yeterliliğini artırmak için
değerlendirme, bilgi ve duygusal destek sağlamak için yeni annelerle her etkileşimi en üst düzeye nasıl
çıkaracakları konusunda ebelerin eğitilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (18).
Entsieh ve arkadaşlarının yaptığı meta-analiz araştırmasında doğum öncesi eğitim sınıfları sadece
doğum eğitimine odaklanmamalı ve onunla bitmemelidir denmiştir. Bunun yerine hem doğum öncesi
hem de doğum sonrası dönemde eşit vurgu yapılmalıdır. İlk kez anne-baba olacakların doğum sonrası
ihtiyaçlarının doğum öncesi ihtiyaçlarının gölgesinde kaldığı göz önüne alındığında, bu nedenle
ebeveynliğe olumlu geçişleri artırmayı amaçlayan müdahaleler doğum sonrası dönemde erken dönemde
başlatılabileceği vurgulanmıştır (19).
Kaya ve Şahin’in yaptıkları çalışmada ebeveynliğe geçişin bir buhran olarak yorumlandığını, yeni roller
kazanmayla bireylerin ihtiyaçlarının değişebildiğini ve yeni sorumluluklarla baş etmek durumunda
olunduğunu belirtmişlerdir. Anne adaylarına bilgi ve beceri ilerlemesini sağlayacak girişimlerin
öğretilmesi, ebeveynlik hakkında kendilerini daha nitelikli hissetmelerine olanak sağlayacaktır. Anne
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babaların bebeğinin gereksinimleri ve yakınmaları hakkında bilinçlerinin artması, bebeğin duygularının
ve ruhsal vaziyetinin değerlendirilerek bebeğiyle iletişim halinde olması, algılaması ve bebeğinin
gereksinimleri, rahatı ve bakımı için ihtiyaç olan becerilerin sağlanması kolaylaşacaktır diye
belirtmişlerdir (20).
Baygeldi’nin yaptığı araştırma sonucunda ‘doğuma hazırlık eğitimi alan ve almayan annelerin çok
boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği puanları arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır’ denilmiştir
(21).
Şayık ve Örsal’ın yaptığı sistematik derleme çalışmasında Türkiye’de anne babaların bebek bakımı
hakkında kendilerine güvenlerini Pharis Özgüven Ölçeğinden faydalanarak ölçen 2003 yılından
başlayarak dokuz çalışma değerlendirildiğinde; bebek bakımı hakkında eğitim almanın, bebek bakımı
tecrübesine sahip olmanın, annelik rolüne hazır hissediyor olmanın ve doğumdan sonraki on ikinci
haftaya gelindiğinde deneyimden dolayı anne ya da babaların kendine güven puan ortalamalarının arttığı
kaydedilmiştir (22).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak yapılan çalışmalar göstermiştir ki, doğum öncesi bakım annelik rolüne olumlu etkiler
sağlayan bir faktördür. Bebek bakımı konusunda bilgi sahibi olmak ebeveyn özgüvenini yükselterek
rolüne adapte olmasını kolaylaştırmaktadır. Doğum öncesi bakımda bebeğin ihtiyaçları hakkında bilgi
edinmek anne ve bebek arasındaki bağın erken dönemde kurulmasına yardımcı olabilir.
Bu konuda etkin ve uygulanabilir çalışmaların yapılmaya devam edilmesi, ev ziyaretlerinin
desteklenerek anne adayı ve yeni anne olmuş kadınların bilgilendirilmesi sağlanabilir. Ebe ve
hemşirelerin konu üzerine eğitimler alarak gerekli hassasiyeti göstermeleri ile daha bilinçli anne adayları
yetiştirilebilir.
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ÖZET
Günümüz dünyasında, yüksek teknoloji ve yapay zekadaki gelişmeler, çok çeşitli alanlardaki atılımların
ve ilerlemelerin arkasındaki itici güçtür. Sağlık, tıp, askeriye, uzay araştırmaları, bilgi teknolojisi,
iletişim, sanayi ve diğer ilgili alanlarda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Yapay zekanın Metaverse’in
genişletilmesinde önemli bir rol oynaması kaçınılmaz görünüyor. Yapay zekada kendi kendine öğrenme
stratejisi kullanılır, bu da insanların kontrolü altında değil, yalnızca gözetimi altında öğrenebileceği
anlamına gelir. Yapay zekâ sistemi, dil konusunda yapılan araştırmaları dikkate alarak, "girdi" olarak
verilen metindeki kelimeleri çevreleyen kelimelerden örüntüler türetmeye çalışarak söz konusu
kelimeleri bulmaya çalışır. Bu çalışmada, yapay zekâ teknolojilerinin Metaverse üzerinde kullanımı ve
dijital pazarlamaya yansımaları araştırılmıştır. Ayrıca bu çalışmada, metaverse ve yapay zekâ alanındaki
teknolojik gelişmelerin dijital pazarlara getireceği yenilikler ve yüksek kâr marjı incelenmiştir. Sanal
bir evrenin basitleştirilmiş bir temsili Metaverse'dir. Metaverse'de yeni bir gerçeklik bulunabilir.
Bireylerin çeşitli teknik ekipmanları kullanarak yapay bir fiziksel çevrenin yaratılmasına
katılabilecekleri evrendir. Metaverse, ekonomik çıktı olasılığı, kültürel ve entelektüel arayışlara katılım
ve iş birliği dahil olmak üzere birden fazla seçenek sunan birbirine bağlı ve eşzamanlı bir çevrimiçi
evrendir. Sanal evrenin gücü ve Metaverse'in getirdiği ürün deneyimleri, şu anda içinde bulunduğumuz
hem bireysel hem de sosyal yaşam aktivitelerinde sayısız değişikliği beraberinde getirecektir.
Metaverse'in gelişi, dijital pazarlamanın giderek daha önemli bir rol üstleneceği bir çağı başlatacaktır.
Metaverse çok uzak olmayan bir gelecekte daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başladığında, insanların
satın alma alışkanlıklarının çeşitli şekillerde gelişeceği tahmin edilmektedir. Artırılmış gerçeklik ve
sanal gerçeklik teknolojisi aracılığıyla yaşanabilecek deneyimler, yapay zekâ ve Metaverse için eğlence
ve destek sağlamaktadır. Tüm vücut, el ve yüz gibi belirli hareketler kullanıldığında bilgi almak ve
iletmek için devasa bir vektör haline gelebilir. Bu, Metaverse için yeni olanaklar sunar ve yapay zekâ
model sistemleri oluşturmanın yolunu açar. Metaverse oluşturulması için yapay zekâ, sanal gerçeklik,
artırılmış gerçeklik, robotik ve bulanık mantık gibi dijital teknolojiler kullanılmalıdır. İşletmeler dijital
pazarlamada başarıya ulaşmak istiyorlarsa hem metaverse hem de yapay zekaya yatırım yapmaları
gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Metaverse, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, dijital pazarlama,
bulanık mantık, robotik.
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ABSTRACT
In today's world, advances in high technology and artificial intelligence are the driving force behind
breakthroughs and advancements in a wide variety of fields. There have been substantial advancements
achieved in areas such as healthcare, medicine, the military, space exploration, information technology,
communication, industry, and other related areas. It seems inevitable that artificial intelligence will play
a significant part in expanding the metaverse. A self-learning strategy is used in artificial intelligence,
which means that it can learn exclusively under its supervision and not under the control of humans.
Taking into account the research that has been done on the subject of language, the system of artificial
intelligence works toward locating the words in question by attempting to derive patterns from the words
surrounding the words in the text that is provided as "input." The use of artificial intelligence
technologies on Metaverse, as well as its implications for digital marketing, have been investigated in
this study. In addition, in this study, the innovations and high-profit margins that technological
developments in the field of metaverse and artificial intelligence will bring to digital markets are
examined. A simplified representation of a virtual universe is the Metaverse. A new reality can be found
in the Metaverse. It is the universe in which individuals can participate in the creation of an artificial
physical environment via the use of various technical equipment. The Metaverse is an interconnected
and simultaneous online universe that offers multiple options, including the possibility of economic
output, participation in cultural and intellectual pursuits, and cooperation. The power of the virtual
universe and product experiences brought about by the metaverse will bring about numerous changes in
both the individual and the social life activities that we now engage in. The arrival of the metaverse will
usher in an era in which digital marketing will assume an increasingly important role. When the
metaverse becomes more widely used in the not-too-distant future, it is projected that people's
purchasing habits would evolve in a variety of different ways. The experiences that may be had through
augmented reality and virtual reality technology provide entertainment and support for artificial
intelligence and the metaverse. The complete body may become a gigantic vector to receive and deliver
information when specific movements, such as hand and face, are used. This opens up new possibilities
for the metaverse and paves the way for creating artificial intelligence model systems. Digital
technologies such as artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, robotics, and fuzzy logic
should be utilized for the creation of the metaverse. Businesses need to make investments in both the
metaverse and artificial intelligence if they wish to achieve success in digital marketing.
Keywords: Metaverse, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, digital marketing, fuzzy
logic, robotics.

INTRODUCTION
The Metaverse is the post-reality world; it is an everlasting and everpresent multi-user environment that
combines physical reality with digital virtuality. It is built on the convergence of technologies that allow
multimodal interactions with virtual environments, digital items, and people. Some examples of these
technologies are virtual reality (VR) and augmented reality (AR). As a result, the Metaverse may be
seen as an interconnected web of social, networked immersive experiences hosted on permanent multiuser platforms. It allows fluid communication between embodied users in real-time and dynamic
interactions with digital objects (Mystakidis, 2022).
The evolution of cyberspace may be traced back to the 1990s when the Internet first gained widespread
popularity. Many different kinds of computer-mediated virtual environments, such as social networks,
video conferencing, virtual 3D worlds (for example, VR Chat), augmented reality apps (for example,
Pokemon Go), and non-fungible token games (e.g., Upland). These virtual environments have brought
us varying degrees of digital transformation, even though they are non-perpetual and disconnected. The
word "metaverse" was invented to better assist the digital revolution in every element of our physical
existence. The goal of this change is to make our lives more efficient. The concept of an immersive
Internet as a vast, unified, persistent, and shared environment is the driving force behind the metaverse.
Catalyzed by upcoming technologies such as Extended Reality, 5G, and Artificial Intelligence, the
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metaverse may appear futuristic; nonetheless, cyberspace's digital 'big bang' is not too far off (Lee et al.,
2021).
Artificial intelligence, and more specifically machine learning (ML) — that is, the ability of a machine
to continue improving its performance without humans having to explain exactly how to accomplish all
of the tasks it is given — is the most important general-purpose technology of our era. ML, in particular,
is the most critical subset of AI. Machine learning has gone from relatively ineffective to much more
effective and widely accessible within a few years (Brynjolfsson and Mcafee, 2017).
Studies on the effects of the metaverse and artificial intelligence on digital marketing have been analyzed
in the academic literature. Ruan and Siau (2019) concentrated on the impact that AI and machine
learning have had on digital marketing strategies and consumer behavior. Interviews and questionnaires
are being filled out as part of their study. They investigated how marketers use artificial intelligence
(AI) and machine learning to forecast consumer behavior, give one-to-one digital marketing, boost sales,
and improve customer happiness. They planned to interview executives from digital marketing
organizations and leaders from conventional brick-and-mortar businesses that are adopting digital
marketing. Imanova and Imanova (2021) analyzed the current literature on digital marketing predicated
on fuzzy logic. To offer a perspective on the recent studies that relate digital marketing with fuzzy logic,
the methods of many significant pieces of research, as well as the study itself, were critically examined.
Joy et al. (2022) explored new academic territory by examining how new technologies affect the fashion
industry. With real-world examples of luxury brands, their study has theorized about the irreversible
digital fashion trend: the appeal of NFT collectibles.
INTERACTION OF METAVERSE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES
WITH DIGITAL MARKETS
Numerous businesses and organizations rely on marketing to inform their clients about the goods and
services available to them. It explains to them the advantages, benefits, value, and applications of the
goods and services, along with other relevant information. The term "digital marketing" refers to any
marketing that uses the internet to interact with consumers and provide them with information about
products. The term "artificial intelligence" refers to a technique that, when applied to computers and
other machines, gives them the same level of intelligence as a human person and enables them to do
tasks the same way that a human brain would. As a result of the rapid advancement of AI technology in
this age of information technology, it is now being incorporated into practically every aspect of daily
life. Integrated with digital marketing enables businesses to more easily communicate with their target
audiences at the most opportune moments (Khatri, 2021).
In today's rapidly evolving globe, as well as the rapidly evolving digital marketing and marketing
environment, the usage of digital marketing technology has become more widespread and needed to
acquire a more significant competitive edge over other market rivals. Firms of various kinds, including
small, medium, and big enterprises, have transformed their businesses into digital-based companies.
Customers' preferences, needs, and wants constantly evolve, and the degree to which they do so varies
significantly from individual to next. As a result, the businesses and companies from which customers
purchase goods and services are under increasing pressure to provide products and services that
incorporate a more significant number of novel features. Successful businesses like Amazon, Facebook
or Meta, Aliexpress, textile-based Rewoolution, and others have implemented technologies such as
affiliate marketing, e-mail marketing, search engine optimization, social media marketing, pay-per-click
technology, and conducting various campaigns on an online basis. Artificial intelligence (AI), virtual
reality (VR), and the internet of things (IoT) are becoming more significant in the here and now
particularly. It is assumed that the Metaverse technology, which is a one-of-a-kind technology for most
businesses and particularly for textile, apparel, garment, and knitting companies, enterprises, will give
more and more opportunities and enterprises, companies in managing businesses and operations in the
digital age of the internet and technologies for long run business activities (Ismailovich, 2022).
Artificial intelligence (AI), robots, and machine learning are having an unprecedented influence on the
sales and marketing fields. There are the makings of a perfect storm! On the one hand, internet retail
shops such as Amazon dominate their more-traditional counterparts. Those who work in marketing and
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sales at traditional establishments may have difficulty finding future work. On the other side, sales and
marketing personnel at online retailers are being replaced by artificial intelligence (AI), robots, and
machine learning. It is anticipated that salespeople and marketers will be among the first jobs to be
carried out by robots. Humans may always gravitate toward interacting with other humans while in the
same room. A human being would care less about who or what is on the other end of the line or
responding to their online questions if the interaction occurred in a virtual environment or in a scenario
that did not include face-to-face interaction (Siau and Yang, 2017).
Assuming both physical and cognitive occupations can be replaced by AI, machine learning, and
robotics, this study investigated the function of AI in Digital Marketing using a descriptive research
method. According to a survey of marketing and AI experts from various fields, artificial intelligence
already affects marketing operations and will only grow in the future (Boddu et al., 2022).
Augmented reality (AR) simulates artificial elements inside a natural setting. AR will work in
conjunction with VR, which already has audio and sensory characteristics. It grants users of the
Metaverse the ability to communicate one on one. In addition, augmented reality calls for using a camera
and a monitor device or head-mounted display (HMD) for extra virtual items to operate in real-time. In
the third place, artificial intelligence is a technology that has the potential to link every device. Without
physically being there, one may automate any equipment. The industrial and governmental sectors both
benefit from its convenient nature. The field of computer technology known as artificial intelligence
aims to simulate human intellect. This is necessary for the simulation of human cognitive processes in
the realm of the Metaverse. Fourth is digital money; in the future, in the Metaverse, there will be
financial transactions that will need digital currency as a way of conducting financial transactions. These
financial transactions will be required. To make purchases and sales of payments and investment
vehicles, Metaverse will use cryptocurrency. In conclusion, a connection to the internet is necessary to
support Metaverse for it to function correctly. Because of this, the implementation of Metaverse needs
a high-speed internet connection. Now, the globe is also working on getting ready for a 5G network,
which will assist Metaverse in the future (Monica and Darma, 2022).
CONCLUSION
Marketers need to keep their digital marketing abilities current to cater to their intended customers'
requirements in a constantly changing environment. Building up one's marketing abilities is essential to
making the necessary preparations, including targeting digital markets with originality, innovation, and
forward-thinking efforts. Branding and making the most of advertising possibilities will play an
increasingly important role in the Metaverse in the years to come. For the development of the metaverse,
it is recommended to use digital technologies such as artificial intelligence, virtual reality, augmented
reality, robots, and fuzzy logic. If a company hopes to succeed in digital marketing, it will need to invest
not just in the metaverse but also in artificial intelligence. Companies who invest in metaverse and
artificial intelligence technologies will obtain high-profit margins since these technologies will deliver
advances to digital markets.
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ABSTRACT
Background: Systemic pro-coagulatory and pro-inflammatory factors are critical factors in COVID-19
patients. Peripheral white blood cell (WBC) count with its subtypes are good predictors for this
systematic inflammatory response, and thereby the prognosis of the disease.
C-reactive protein (CRP) is an acute inflammatory protein that increases at severity and sites of infection
or inflammation. In our research, we purposed to investigate the relationship between C-reactive protein
to lymphocyte ratio (CRP/L) and mortality in patients with COVID-19.
Methods: 340 patients (males, 150 ; females, 190 ; 64.7 ± 12 years) with PCR positive and chest
tomography findings compatible with COVID-19 pneumonia were registered in the research. Patients
were divided into 2 groups according to the mortality (Group 1; Surviving patients, Group 2; Ex
patients). Demographic, clinical, and laboratory data for all patients were collected. On admission, blood
samples were collected for CRP/L and other laboratory measurements. The CRP/L was defined as Creactive protein / lymphocyte ratio.
Results: There were a significant differences among some clinical parameters of patients. There were a
significant differences among some laboratory parameters of patients. CRP/L was significantly higher
in Group 2 patients than Group 1 patients.
Conclusions: Our results suggested that an association between a higher CRP/L level and a mortality
in COVID-19 patients. As a simple biomarker, CRP/L is an independent predictor of mortality in
COVID-19 patients.
Keywords: C-reactive protein, lymphocyte, mortality, COVID-19
INTRODUCTION
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a newly recognized pneumonia that has spread rapidly
throughout Wuhan, Hubei Province, and to other provinces in China and around the world. The COVID19 pandemic is considered a life-threatening disease especially in patients who have comorbidities. It
had been reported that most of COVID-19 patients have mild to moderate infection, while about 15–
20% of cases develop severe form and require hospitalization, ICU admission, and/or mechanical
ventilation.
Systemic pro-coagulatory and pro-inflammatory factors are critical factors in COVID-19 patients. A
growing body of evidence indicates the important role of the inflammatory response accompanied by
the virus infection, which is responsible for the pulmonary complications of COVID-19, that leads to
acute respiratory distress syndrome (ARDS), and finally septic shock or multiple organ system failure
(MOSF). This inflammatory response is formed of uncontrolled production of inflammatory cytokines
with the recruitment of inflammatory cells as macrophages and granulocytes that leads to cytokine
storm. Viral infection may produce various hematological changes. Peripheral white blood cell (WBC)
count with its subtypes are good predictors for this systematic inflammatory response, and thereby the
prognosis of the disease.
Peripheral white blood cell (WBC) count with its subtypes are good predictors for this systematic
inflammatory response, and thereby the prognosis of the disease. Early studies have shown that
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lymphocytopenia is common among patients with COVID-19 . Accordingly, the neutrophil to
lymphocyte ratio (NLR) in peripheral blood has been suggested to be useful in discriminating between
types of infection and predicting the outcome of infection. C-reactive protein (CRP), as a classic
inflammatory biomarker, is one of the most sensitive acute-phase reactants and is virtually absent from
blood serum in healthy people. CRP levels can increase dramatically after bacterial and viral infections,
inflammation, and severe trauma C-reactive protein (CRP) is an acute inflammatory protein that
increases at severity and sites of infection or inflammation. Elevated CRP levels were also observed in
COVID-19 patients. In our research, we purposed to investigate the relationship between C-reactive
protein to lymphocyte ratio (CRP/L) and mortality in patients with COVID-19.

METHODS
Patient selection
340 patients (males, 150 ; females, 190 ; 64.7 ± 12 years) with PCR positive and chest tomography
results appropriate for hospitalized with the identificaiton of COVID-19 pneumonia were retrospectively
registered in this study between 1 June 2021 and 30 September 2021. Cases were separated into 2 groups
with respect to the mortality (Group 1; Surviving patients, Group 2; Ex patients). Clinical, demographic,
and laboratory parameters for all patients were registered. Laboratory parameters were measured from
blood parameters taken during 24 h of hospitalization. The CRP/L was defined as C-reactive protein /
lymphocyte ratio.
PCR Analyses for COVID-19
Nasopharyngeal swab technique (nose or throat) for specimen collecting for COVID-19 based upon the
disease control guidelines for COVID-19. Nasopharyngeal and oropharyngeal specimens were gathered
from the cases by swabs (Citotest Scientific Co, Haimen City, PR China). The swab materials were put
into 3 ml aseptic viral carrying material (Citotest Scientific Co) in the course of the gathering and carried
with biohazardous sample pouch. Thereafter the specimen were received, they were carried to the PCR
analyses laboratory and tested about a few hours. Specimens were swirled previous to analysis and a
adjusted pipette was utilized to carry the specimen volume defined in producer’s directives for
utilization. The molecular identification methods include the analysis of nucleic acids present in the
sample to detection the virus. The identification of COVID-19 was done by reverse transcriptionpolymerase chain reaction (RT-PCR) testing utilizing the CFX96 Real-Time System (Bio-Rad, USA) .
Identification was made with the RT-PCR kits, the Bio-Speddy (Bioeksen R&D Technologies Inc.
COVID-19 RT-qPCR Detection Kit v2.0, Istanbul, Turkey). Viral RNA subtraction from specimen were
carried to with respect to the producer’s directives. In order to automated viral nucleic acid subtraction
process CFX96 Real-Time System (Bio-Rad, USA) was utilized. A negative (human specimen control)
was contained in each RNA subtraction process, and a non formwork (water) control was contained in
each RT-PCR actuate. An interior control magnification was carried out to observe RNA subtraction
and RT-PCR quality.
Statistical Analysis
Statistical analysis was performed utilizing the SPSS statistical program (Version 16.0; SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA). All clinical variables were analyzed. The continuous variables were showed as mean
± SD. The Kolmogorov–Smirnov test was utilized to define the normal distribution of the variable. The
Mann-Whitney U test was utilized. The categorical parameters were demonstrated as percentages and
frequencies. Chi-square test was utilized to compare this type of data. A p value of < 0.05 was
contemplated statistically important.
RESULTS
Baseline clinical parameters of the 340 research cases are listed in Table I. Mean patient age was 64.7
± 12 years, and 190 of the patients (55%) were female. Cardiovascular comorbidities contained arterial
hypertension (n = 49), systolic heart failure (n = 9), coronary artery disease (n = 2), diabetes mellitus (n
= 49), renal failure (n=9), and cerebrovascular disease (n=4), (Table 1).
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Based on assessment of patients clinical features, an important distinction was found between the two
groups with respect to age, gender, cardiovascular disease, chronic kidney failure, cerebrovascular
disease and diabetes mellitus. The laboratory parameters of the cases at the time of hospitalization
presentation are demonstrated in Table 2.When the patients were evaluated according to laboratory
parameters, white blood cells, neutrophils, creatinine, ferritin, D-Dimer, CRP/L values were observed
to be importantly higher in ex patients group than surviving patients group. However, lymphocyte count,
serum potassium level, albumin and calcium values were observed to be significantly lower in ex
patients group than in surviving patients group.
Table 1. Demographic, clinical, features of COVID-19 patients

Age (years)
Gender (F/M)
Smoking, n
Heart failure, n
Hypertension, n
Coronary artery disease, n
Cerebrovascular disease, n
Diabetes mellitus, n
Chronic kidney disease, n

Surviving
(n=317)
55.4  19.3
181 / 136
120
9
49
2
4
49
9

patients Ex patients (n=23)
76.9  23.2
9 / 14
8
1
3
2
1
6
1

p value
<0.05
<0.05
>0.05
>0.05
>0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

Table 2. Laboratory features of COVID-19 patients.
Parameters
Hemoglobin, g/Dl
Platelet count, (×103/μL)
White blood cell count, (×
103/μL)
Neutrophil cell count,
(×103/μL)
Lymphocyte cell count,
(×103/μL)
Serum creatinine, mg/dL
Serum potassium, mEq/L
Serum sodium, mEq/L
Albumin , g/L
Calcium , mg/dL
C-reactive protein, mg/dL
Ferritin, ng/mL
D-dimer, ng / mL
CRP/L

Surviving
(n=317)
12.6 ± 1.7
276 ± 134
8.7 ±2.9

patients Ex patients (n=23)

P value

11.5 ± 2.6
179 ± 119
12.5 ±4.1

>0.05
>0.05
<0.05

5.1 ± 2.5

8.7 ± 3.4

<0.05

1.6 ± 0.8

0.7 ± 0.6

<0.05

1.12 ± 0.76
4.4 ± 0.7
139.2 ± 3.4
43 ± 7
8.82 ± 0.7
37.1 ± 24.8
123 ± 34
209 ± 64
56.3 ± 16.9

1.41 ± 0.85
3.2 ± 0.6
137.5 ± 2.8
36 ± 5
8.14 ± 0.8
89.3 ± 37.4
376 ± 81
487 ± 114
124.1 ±28.2

<0.05
<0.05
>0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

DISCUSSION
Many studies have reported the useful diagnostic and prognostic roles of different inflammatory indices
in various diseases. However, their role in COVID-19 patients is not well assessed. The present study
showed that the lymphocyte count of COVID-19 patients was significantly lower in ex patients than
surviving patients. Although an association between viral infection and lymphocytosis has long been
established, lymphopenia occurring in COVID-19 patients has been reported by previous studies, and
this phenomenon was also observed in SARS. Direct invasion by COVID-19 patients viral particles
damages the cytoplasmic component of the lymphocyte and causes its destruction; indirect mechanisms
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such as vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1), soluble Fas ligand (sFasL) or intense cytokine
storms can induce apoptosis in lymphocytes.
The CRP was significantly higher in patients infected with COVID-19, and we found that the CRP in
the ex patients were significantly higher than surviving patients, which was consistent with the findings
of a previous study. Higher blood CRP levels, as a non-specific inflammation marker, play an instructive
role in the acquired immune response as an innate recognition lectin, and elevated CRP levels have also
been associated with acute dyspnea due to pneumonia and bronchitis
Recently, the CRP/L ratio has been proposed as a novel predictor of mortality in various diseases, such
as heart failure and several types of cancer; however, the use of the CRP/L ratio in the differential
diagnosis of pneumonia is rare. In this study, we found that the CRP/L ratio was significantly higher in
ex COVID-19 patients than in surviving COVID-19 patients. To the best of our knowledge, this is the
first study to investigate the CRP/L ratio and mortality in COVID-19 patients.
CONCLUSION
Our results suggested that an association between a higher CRP/L level and a mortality in COVID-19
patients. As a simple biomarker, CRP/L is an independent predictor of mortality in COVID-19 patients.
However, given that this study was limited by its sample size, more comprehensive studies are required
to help establish the role of these parameters in predicting mortality in COVID-19 patients.
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ABSTRACT
In Turkey, the age group of 13-17 are legally considered as children. Called teens, teenagers or
adolescents in daily life, however, this group is considered neither as children nor as adults. An
intermediary stage for becoming adults from the childhood, this period develops as a process for children
getting their independency from parents in their daily activities. When using open-green spaces, they
spend time more with friends, rather than parents, and prefer activities for socializing or sports, rather
than for play. Still particularly their usage characteristics of open and green spaces are expected to be
influenced by their parents’ daily habits of public spaces usages. In other words, the more and often
parents use public spaces, the more and often their children do. This study investigates how the teenagers
(here, 13-18 ages) and the parents of teenagers in the same neighbourhood perceive and use open and
green spaces. Are there any differences in these characteristics between these two groups, and in what
sense, if any? How do these differences relate to household characteristics (including income, car
ownership, household size and family problems), building/ house characteristics (e.g. house with garden,
separate room for child), and individual characteristics (such as age, gender and the perceptions about
benefits of or safety concerns about using open-green spaces)? Additionally, the use of and perception
about open-green spaces among both the teenagers and parents are shaped differently by the
neighbourhood characteristics with the number and size of open-green spaces (mainly, parks, sports
fields, and school yards), commercial activities (e.g., cafes, stores, shops, cinemas) and schools. This
study examines these questions in three neighbourhoods of Izmir with medium education level. One of
these neighborhoods is in a central urban area (in Karabağlar district). Other two are in peripheral
districts, whereas one of them is part of a rural and manufacturing inner district (Kemalpaşa) and the
other one is in a touristic coastal districts (Çeşme). To gather data and with the permission of the Ministry
of Education, we developed 900 surveys with the students of 6th—12th grades at their class time.
Moreover, we sent printed surveys to the parents of these students and got 337 surveys back fulfilled.
The study data is analysed with the descriptive and regression analysis. The results underline some
individual (age and gender), household and neighbourhood characteristics as significant determinants
for the differences between teenagers and their parents use and perception of open-green spaces.
Keywords: Teenagers, parents, neighbourhood open spaces, daily habits, perceptions

FULL TEXTS BOOK

793

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

INTRODUCTION
As part of our ongoing research project about children's accessibility to open-green spaces in Izmir1,
this study focuses on old children between the age of 13-18 (or teenagers or adolescents) and their
parents. It asks how the teenagers (here, 13-18 ages) and the parents of teenagers in the same
neighborhood perceive and use open and green spaces. We value this question because the open-green
spaces (e.g., parks) and their usage by various groups significantly improve individuals' and
communities' well-being.
On the one hand, the availability (number and size) and accessibility (location) of open-green spaces
vary for social groups. On the other hand, individuals' needs, perceptions, and usage of open-green
spaces differ depending on their socio-economic and demographic characteristics. An intermediary
stage for becoming adults from childhood, the adolescence period develops as a process for children
getting their independency from parents in their daily activities. When using open-green spaces, they
spend time with friends rather than parents and prefer activities for socializing or sports rather than for
play (Ertem, 2005; Ferreira et al., 2007). Still, their usage characteristics of open and green spaces are
expected to be influenced by their parents' daily habits of public spaces usages. In other words, the more
often parents use public spaces, the more often their children do.
Research suggest that a combination of social and physical factors influences the behavior of teenagers
in public open spaces (for a review see Gardsjord et al., 2014; Van Hecke et al., 2016) and characteristics
of the physical, social, organizational, and economic environments influence the adolescents’ use of
recreational facilities (Ries et al., 2008). A previous study from Belgium found that factors supporting
the use of open spaces by teenagers are “accessibility by foot/bicycle/public transport, located close to
home/school, presence of (active) friends and family, cleanliness of the POS and features, availability
of sport and play facilities, large open spaces and beautiful sceneries”, whereas the unsupportive factors
are “presence of undesirable users (drug users, gangs and homeless people), the behavior of other users
and the cleanliness of the POS and features” (Van Hecke et al., 2016). Another study from Western
Australia reported that park use of adolescents is associated with park features: presence of a skate park,
walking paths, barbeques, picnic table, public access toilets, lighting around courts and equipment and
a high number of trees (Edwards et al., 2015). Besides, neighborhood socioeconomic status is found
related to the availability and accessibility of physical activity resources according to a study from a
U.S. city which suggests that there are fewer available and accessible physical activity resources in
neighborhoods of lower socioeconomic status (Estabrooks et al., 2003). In relation to this, adolescents
with limited access to facilities tend to use streets or vacant lots as alternative play spaces (Ries et al.,
2008). Moreover, parents play an important role in adolescents’ public open space visitation, especially
via rules and habits taught by parents (Van Hecke et al., 2016)
The research question in this study is “are there any differences in open-green space perceptions and
usages between these teenagers and parents, and in what sense, if any?” This study investigates this
question. It asks how such differences relate to household characteristics (including income, car
ownership, household size, and family problems), building/ house characteristics (e.g., house with
garden, separate room for child), and individual characteristics (such as age, gender and the perceptions
about benefits of or safety concerns about using open-green spaces)?
Additionally, how do the neighborhood characteristics with the number and size of open-green spaces
(mainly parks, sports fields, and schoolyards), commercial activities (e.g., cafes, stores, shops, cinemas),
and schools contribute to these differences?
DATA AND METHODS
This study gathered its data with the help of surveys with 2224 teenagers and their parents (a total of
884) in twelve neighborhoods with low, medium, and high education levels. To run the surveys with the
students of 6th—12th grades in the local schools, we got the permission of the Ministry of Education. We
sent the printed surveys to the parents of these students. The question themes are about the respondents'
socio-economic characteristics, their visits to open-green spaces (including gardens, streets, and parks),
1

TÜBİTAK 1001 Project, No. 119K336, “Improving Living Environments according to Child Development and
Care: Accessibity and Usage Of Open Spaces by Children in Izmir”
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their house and household characteristics (garden/yard, household size, income level, siblings, car
ownership, etc.), and their perceptions of (their children's) spending time "outside" at home and on
screen. The study data is analyzed with descriptive and regression analysis. To analyze the data about
twelve neighborhoods (Figure 1), we run correlation and regression analysis about the characteristics of
teenagers and their parents and their usage characteristics of open-green spaces.

Figure 1: Location of study sites in İzmir (produced by authors on ESRI basemaps)
To detail the study analyses, we focused on three neighborhoods (in Karabağlar, Kemalpaşa, and Çeşme
districts, see Figure 2) with "medium" education level, that is, with a relatively high share of residents
holding secondary and high school degrees. At this stage, we developed a descriptive analysis of a total
of 900 surveys with teenagers and 337 surveys with their parents. We compared the responses about
their characteristics of using and perceiving open-green spaces.

Figure 2: Parks in focused three neighborhoods (in Karabağlar, Kemalpaşa, and Çeşme districts)
(produced by authors on ESRI basemaps)
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RESULTS
Characteristics of Parents and Teenagers
According to the result of correlation analysis (see Appendix 1), parents' characteristics, those parents
with higher household income levels live in neighborhoods with higher education levels, have higher
education levels, and work at a job. Their household sizes are small, with fewer children but more
workers. They live in the dwellings with a garden and a separate room for their child. The opposite
conditions apply to the parents with lower household income levels.
The comparison of these results with the three neighborhoods with medium education levels (in
Karabağlar, Kemalpaşa, and Çeşme) shows that while parent's marital status of 78% in Karabağlar, 82%
in Kemalpaşa, and 76% in Çeşme are married, the rate of single is below 5% in all three districts. The
household income level of the survey respondents is concentrated at the minimum wage and twice the
minimum wage. The minimum wage income is 42% in Karabağlar, 36% in Kemalpaşa, and 34% in
Çeşme. An average of twice the minimum wage income is %24 in Çeşme. In all three districts, the rate
of home ownership is over 51% and the rate of vehicle ownership is over 46%. While Kemalpaşa stands
out with 63% ownership, Çeşme stands out with 63% vehicle (car) ownership based on the survey
results.
When we compared the length of time that all three districts lived in the same neighborhood and how
many people lived in the same house, in short, we obtained the results in Figure 3. The rate of respondens
living in Çeşme for 0-5 years is 50%. In Çeşme, teh reate of living in the households with 3-5 people is
lower than other districts with 72%, but higher for the household size with 6-8 people (19% ). Similarly,
the rate of living with only children and family elders is higher in Çeşme than other districts. In
Karabağlar too, the rate of living with an elder family was high.

Figure 3: Household characteristics of the survey respondents
Characteristics of Teenagers
The correlation analysis of teenagers' characteristics (see Appendix 2) used data of the teenagers from
twelve neighborhoods. Younger teenagers live in neighborhoods with low education levels, in the
dwellings without gardens and own rooms, and in crowded households with some "family problems"
mentioned by teenagers. They go to school on foot. The opposite applies to older teenagers. Also, as the
teenagers get older, they go to their most-used open spaces far from home and without parental
supervision.
Among the teenage respondents, the older teenagers are in Çeşme (Figure 4) with the age of 14-16.
More than 44% of the teenagers in the survey have their own room in all three neighborhoods. The rank
is Kemalpaşa, Karabağlar, and Çeşme from the lowest percentage to the highest percentage in having
own room. Çeşme has the least percentage (2%) in using the lounge/living room for the place in the

FULL TEXTS BOOK

796

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

home where the teenagers spend their private time (playing, studying, and resting), whereas the
percentage is 7% in other two neighborhoods.

Figure 4: Characteristics of teenagers (age and opportunities)
The main opportunities in the house of survey respondents are residential garden with more than 19%
in all three neighborhoods, and communal garden with more than 14% in each of them (Figure 4). The
percentage of having communal gardens in Kemalpaşa is the highest (24%). Teenagers living in houses
with private or communal pools are 2% in Karabağlar, 4% in Kemalpaşa and and 7% in Çeşme. The
respondents having none of the opportunities are high in Karabağlar (35%), moderate in Kemalpaşa
(24%) and low in Çeşme (14%).
As seen in Figure 5, it usually takes 3-5 minutes to walk from the house of teenagers to open spaces
(more than 34% in all three neighborhoods). Respondents in Çeşme who tells that it takes 15-30 minutes
is more (25%) than the other two districts (16% in Kemalpaşa and 19% in Karabağlar). Çeşme also
differs from other two districts in terms of the responses to how the teenagers go to school. 42% of the
teenagers in Çeşme go to school with services, whereas the ratios are 6% in Karabağlar and 16% in
Kemalpaşa. Çeşme has the lowest percentage of teenagers walking to school alone or with friends
(32%), while the ratios are 48% in Karabağlar and 52% in Kemalpaşa. The only district in which
surveyed teenagers go to school with public transport is Karabağlar with 5% (Figure 5).

Figure 5: Characteristics of teenagers (walking duration to open spaces and way of going to school)
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Parents' and Teenagers' Characteristics of using and perceiving open-green spaces
According to regression analysis, parents living in the houses with gardens and in the neighborhoods
with higher education levels tend to use more green spaces (gardens and parks). Also, an increasing
household income level affects negatively, and the strong perception about the benefits of green spaces
for their children positively affects their frequency of using open spaces. Those working at a job or
living in crowded households stay longer in open spaces. In contrast, parents in neighborhoods with
lower education use the streets and doorsteps more, similarly, as their household income level decreases,
their walking duration to open spaces decreases.
Parents at three neighborhoods mostly spend their time at the gardens of their houses (more than 31%
in three neighborhoods) (Figure 6). The percentage of spending time at their own gardens and their
friends’ or neighbors’ gardens is the highest in Çeşme (13%) compared to other two neighborhoods (67%). The values are the lowest in Çeşme in using parks and children’s playgrounds (14%) while they
are 18-20% in other neighborhoods. The most respondents use these open spaces every day or 1-3 per
week (Figure 6). Teenage respondents in Çeşme use these open spaces for longer durations (Figure 6)
than other two neighborhoods. In three neighborhoods, most respondents walk 3-5 minutes to go to these
open spaces from their home (45% in Karabağlar, 52% in Kemalpaşa, and 44% in Çeşme).

Figure 6: Parents' Characteristics of using and perceiving open-green spaces (types of open spaces
and time for going and spending there)
Of the parents, 36% in Karabağlar and 39% in Kemalpaşa go to open spaces for their kids to play, while
this rate is lower (23%) in Çeşme (Figure 7). The percentage of parents using open spaces for touring,
exercising, and meeting friends are more in Çeşme than in Karabağlar and Kemalpaşa. Respondent
parents in Çeşme agree that they use public green spaces adequately with 54% while fewer respondents
in Kemalpaşa (42%) and Karabağlar (30%) agree that.
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Figure 7: Parents' Characteristics of using and perceiving open-green spaces (purposes in open spaces
and perceptions about own use )
Survey respondents have various reasons for not using open-green spaces including personal reasons
and reasons based on characteristics of open spaces. The percentages of personal reasons of not having
enough time and preferring to spend time at home are higher in Çeşme (more than 20%) than Kemalpaşa
and Karabağlar. The percentages of respondents that do not use parks with reasons about the lack of
safety and lack of maintenance are higher in Karabağlar (18% and 21%, respectively) than in other two
neighborhoods.

Figure 8: Parents' Characteristics of using and perceiving open-green spaces (reasons for not using
green spaces enough and improvement opinions)
According to regression analysis, older and male teenagers spend less time in the open spaces (like
streets, parks, playgrounds, etc.) and visit these spaces without adult supervision. They visit more of
these open spaces as their year of residency increases in their neighborhood. Those with a strong
perception about the benefits of using open-green spaces and benefits of screen time (using cell phone,
online, TV) and less concern about being outside of home tend to spend more open-green spaces.
A comparison of male and female teenagers spending most of their time while awake (Figure 9) shows
that the percentage of boys spending time on-screen (30%) are lower than girls (24%) in Karabağlar.
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Boys spending time with sports and animals are more than girls in three neighborhoods. Percentages of
girls staying at home in three neighborhoods (more than 15%) are more than percentages of boys
spending time at home (less than 15%).

Figure 9: A comparison of male and female teenagers spending most of their time while awake
More than 24% of the teenagers spend their most of time on screen according to this survey. A
comparison of the answers of parents and teenagers about the teenagers' characteristics of using and
perceiving open-green spaces (Figure 10) shows that the rate of children who say that they spend time
in open spaces is higher than the rate of parents who say that their children spend time in open spaces
in all three neighborhoods.

Figure 10: A comparison of the answers of parents and teenagers about the teenagers' characteristics
of using open-green spaces
Çeşme has the highest percentage of teenagers and their parents who think that using open and green
spaces is necessary for their healthy development (78% and 92%, respectively) (Figure 11). Karabağlar
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falls behind other neighborhoods in the percentages of teenagers who think that open-green areas in
their neighborhood are enough for him/her to use (23% of parents and 30% of teenagers) and sufficient
and safe (18% of parents and 34% of teenagers).

Figure 11: A comparison of the answers of parents and teenagers about the teenagers' characteristics
of perceiving open-green spaces
A comparison of the answers of parents and teenagers in Figure 11 also represent that parents have
worries about kids leaving home and making “wrong” friends in the open spaces (more than 40% in
three neighborhoods) whereas the percentage of teenagers with same worries are lower (approximately
less than 20% in three neighborhoods). Also, in three neighborhoods, the percentage of teenagers who
think that using open and green spaces improves his/her relationships with friends is lower than the
percentage of parents having the same opinion.
CONCLUSION
The first part of the study including 12 neighborhoods from İzmir found that parents with higher
household income and education levels tend to use green spaces more, and parents with low in education
and income level use streets and doorsteps more. The second part of the study analyzing the three
neighborhoods from medium education levels found also varieties in uses and perceptions of teenagers.
Case-based main results are as follows:


Although education levels are similar, the locations of three neighborhoods are different and
this is one of the reasons of differences in the usage and perceptions of open spaces among
neighborhoods. For example, in Karabağlar, located in the central region of İzmir, traffic and
commercial activities are more than other two neighborhoods. Other two neighborhoods are in
peripheral districts, whereas one of them is part of a rural and manufacturing inner district
(Kemalpaşa) and the other one is in a touristic coastal districts (Çeşme).



The houses with gardens, sports facilities and pools are higher in Çeşme and the open spaces
that teenagers and parents use most of their time is gardens. Inversely, in Karabağlar and
Kemalpaşa the percentage of having private and communal gardens are lower and the rate of
streets and parks as open spaces which teenagers use most are higher.
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Perceptions also affect the usage of parks and open spaces but not the only reason. Although
Karabağlar has the least percentage of teenagers and parents who think that open-green areas
in their neighborhood are enough for him/her to use and sufficient and safe, it has a moderate
rate in teenagers using open spaces most of their time.



Parents are more concerned about their children leaving home and making “wrong” friends in
the open spaces whereas a lower percentage of teenagers have the same worries.

The differences between open space usage and perception between neighborhoods with the same
education level relate to the characteristics of households, houses, individuals, and neighborhoods.
These differences should be understood by detailed surveys in decision-making about open spaces for a
more just city.
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Covariance Analysis: Ordinary
Date: 06/11/22 Time: 13:40
Sample: 1 854
Included observations: 604
Balanced sample (listwise missing value deletion)
Correlation
t-Statistic
Probability
IL_E_KODU... _22__BAZE... _24__BU_M... _26__YA_A..._27__EVINIZ... _29__KA___..._30__EVINIZ... _33___CRE... _35__EN_S... _36__HANE... _37__HANE... _40__YA_A... _41__A_A__... _42___OCU...
IL_E_KODU_ILCE
1.000000
--------_22__BAZEN_AIL...

-0.138223
-3.424265
0.0007

1.000000
---------

_24__BU_MAHALL...

-0.081969
-2.017945
0.0440

-0.097139
-2.394685
0.0169

1.000000
---------

_26__YA_AD___N...

0.163786
4.073612
0.0001

-0.069845
-1.717882
0.0863

-0.022163
-0.543912
0.5867

1.000000
---------

_27__EVINIZDE_T...

-0.461360
-12.75880
0.0000

0.150360
3.731601
0.0002

0.015440
0.378865
0.7049

-0.050256
-1.234631
0.2174

1.000000
---------

_29__KA___OCU_...

-0.479300
-13.39936
0.0000

0.128143
3.170204
0.0016

0.044088
1.082772
0.2793

-0.016540
-0.405883
0.6850

0.802369
32.98548
0.0000

1.000000
---------

_30__EVINIZDE_A...

0.380745
10.10277
0.0000

-0.198077
-4.958192
0.0000

0.019291
0.473414
0.6361

0.188049
4.697726
0.0000

-0.283635
-7.257227
0.0000

-0.346649
-9.067514
0.0000

1.000000
---------

_33___CRETLI_BI...

0.095589
2.356123
0.0188

-0.038821
-0.953221
0.3409

-0.066631
-1.638476
0.1018

0.037905
0.930701
0.3524

-0.150558
-3.736640
0.0002

-0.123858
-3.062521
0.0023

0.062312
1.531843
0.1261

1.000000
---------

_35__EN_SON_BI...

0.425188
11.52603
0.0000

-0.136824
-3.388944
0.0007

-0.176049
-4.388027
0.0000

0.129628
3.207580
0.0014

-0.325411
-8.443745
0.0000

-0.369243
-9.748531
0.0000

0.268067
6.827075
0.0000

0.264870
6.739474
0.0000

1.000000
---------

_36__HANENIZDE...

0.007799
0.191354
0.8483

-0.084580
-2.082690
0.0377

-0.030765
-0.755207
0.4504

0.057524
1.413739
0.1580

0.051302
1.260396
0.2080

0.065412
1.608361
0.1083

0.052852
1.298568
0.1946

0.348425
9.120351
0.0000

0.029895
0.733827
0.4633

1.000000
---------

_37__HANENIZE_...

0.398478
10.65981
0.0000

-0.175348
-4.370000
0.0000

-0.071883
-1.768265
0.0775

0.250012
6.335425
0.0000

-0.268885
-6.849543
0.0000

-0.251579
-6.377781
0.0000

0.300170
7.720929
0.0000

0.263730
6.708294
0.0000

0.411157
11.06671
0.0000

0.208211
5.223078
0.0000

1.000000
---------

_40__YA_AD___N...

0.127157
3.145427
0.0017

-0.124553
-3.079985
0.0022

0.035841
0.879944
0.3792

0.827223
36.12287
0.0000

-0.061096
-1.501836
0.1337

-0.035219
-0.864658
0.3876

0.214129
5.378563
0.0000

0.055000
1.351505
0.1770

0.123617
3.056465
0.0023

0.065550
1.611775
0.1075

0.207257
5.198053
0.0000

1.000000
---------

_41__A_A__DAKI_...

0.275755
7.038752
0.0000

-0.220796
-5.554470
0.0000

0.034067
0.836340
0.4033

0.245211
6.205885
0.0000

-0.096678
-2.383232
0.0175

-0.092838
-2.287728
0.0225

0.299366
7.698209
0.0000

0.051437
1.263716
0.2068

0.274867
7.014211
0.0000

0.078295
1.926932
0.0545

0.347238
9.085027
0.0000

0.245363
6.209986
0.0000

1.000000
---------

_42___OCU_UNU...

-0.248792
-6.302441
0.0000

0.127778
3.161038
0.0017

-0.056280
-1.383062
0.1672

-0.121809
-3.011079
0.0027

0.168979
4.206509
0.0000

0.186099
4.647254
0.0000

-0.196437
-4.915490
0.0000

-0.125049
-3.092438
0.0021

-0.213018
-5.349309
0.0000

-0.038037
-0.933932
0.3507

-0.256228
-6.503842
0.0000

-0.126530
-3.129655
0.0018

-0.176928
-4.410642
0.0000

1.000000
---------

2. Correlations between Parents' characteristics

FULL TEXTS BOOK

803

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY
Covariance Analysis: Ordinary
Date: 06/23/22 Time: 15:17
Sample: 3 2223
Included observations: 596
Balanced sample (listwise missing value deletion)
Correlation
t-Statistic
Probability
_1_COC_YAS

_1_COC_YA... _1C_COC_...
1.000000
---------

ILCE _13_ENCOK..._14B_ENCO... _21_AILE_S..._26_KONUT..._27_EV_KISI... _30_COC_E... _36_OK_YU...

_1C_COC_CINS

-0.024970
-0.608766
0.5429

1.000000
---------

ILCE

0.167925
4.151642
0.0000

0.018701
0.455862
0.6487

1.000000
---------

_13_ENCOK_AL_...

-0.124733
-3.063947
0.0023

0.014473
0.352765
0.7244

0.001172
0.028556
0.9772

1.000000
---------

_14B_ENCOK_AL...

-0.158699
-3.917485
0.0001

0.145399
3.581753
0.0004

-0.042389
-1.034028
0.3015

-0.121364
-2.979913
0.0030

1.000000
---------

_21_AILE_SOR

-0.033890
-0.826453
0.4089

0.079095
1.933761
0.0536

-0.157797
-3.894637
0.0001

-0.057839
-1.412014
0.1585

-0.133868
-3.292287
0.0011

1.000000
---------

_26_KONUT_IMK...

0.091529
2.240157
0.0254

-0.010313
-0.251354
0.8016

0.074606
1.823390
0.0687

-0.002862
-0.069748
0.9444

0.004611
0.112374
0.9106

-0.025053
-0.610797
0.5416

1.000000
---------

_27_EV_KISI

-0.079389
-1.941013
0.0527

0.014703
0.358377
0.7202

-0.381338
-10.05371
0.0000

0.050321
1.227996
0.2199

-0.045807
-1.117588
0.2642

0.138030
3.396594
0.0007

-0.015819
-0.385597
0.6999

1.000000
---------

_30_COC_EV_ALA...

0.126926
3.118687
0.0019

0.044530
1.086361
0.2778

0.260253
6.569294
0.0000

0.011516
0.280681
0.7791

-0.016829
-0.410206
0.6818

-0.079448
-1.942466
0.0526

0.054680
1.334658
0.1825

-0.218218
-5.449781
0.0000

1.000000
---------

_36_OK_YURU

-0.160105
-3.953094
0.0001

-0.000850
-0.020706
0.9835

-0.237332
-5.954401
0.0000

0.036025
0.878578
0.3800

-0.043640
-1.064623
0.2875

0.115969
2.845601
0.0046

-0.076075
-1.859490
0.0635

0.192343
4.777002
0.0000

-0.108580
-2.662058
0.0080
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ABSTRACT
In recent decades, the research point to the availability and accessibility of open and green spaces in the
settlements as important for the improvement of the health and well-being of individuals. Particularly
the childhood is significant for shaping the future health of individuals and, thus, societies. Given that
the childhood extends from the ages of 0 to 17, the children’s development stages and experiences in
the settlements vary. The research about children and built environment consider children as their
research subjects according to children’s age. Similarly, this study investigates the neighbourhood
experiences of children between the ages of 0-6 (or infants and young toddlers). To gather data about
this group of children, their caretakers, mostly mothers, are included in the study. Considering the high
dependency of infants and toddlers on their adult caretakers in their daily activities, the study
investigates also these caretakers’ experiences in their living environments. It considers that the open
and green spaces (e.g., streets, parks, door steps, school yards, building yards and gardens and so on) in
the neighbourhoods are significant for the families with children to spend time “outside” for their
children’s development socially, physically, and cognitively. On the other hand, children’s accessibility
to open and green spaces show differences because of the neighbourhoods’ socio-spatial characteristics
(including the availability of open-green spaces), families’ socio-economic capacities and children’s
age and gender characteristics. This study asks how the children’s experiences of open-green spaces
vary among the neighbourhoods with high, medium and low education level? How do the mothers’ (and
other caretakers’) experiences of open-green spaces vary according to the characteristics of their house
and family and job responsibilities, and shape their children’s experiences “outside”? To gather the
study data, we had surveys with the mothers or other caretakers of total 202 children between the ages
0-6 in three neighbourhoods in Konak, Karabağlar and Bayraklı Districts in Izmir. These are the
neighbourhoods respectively with low, medium and high education level. Because we assume that the
education level of neighbourhoods is parallel to their income level. The descriptive and regression
analysis of data show that the living in houses/ apartments with gardens, car ownership by families,
children’s age and gender affect the use of open spaces by children and their caretakers, which shows
also neighbourhood differences.
Keywords: Mothers, young children, open-green spaces, neighbourhood differences

INTRODUCTION
In recent decades, the research points to the availability and accessibility of open and green spaces in
the settlements as important for the improvement of the health and well-being of individuals (Hertzman
and Williams, 2009). Particularly the childhood is significant for shaping the future health of individuals
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and, thus, societies. Given that the childhood extends from the ages of 0 to 17, the children’s
development stages and experiences in the settlements vary. The research about children and built
environment consider children as their research subjects according to children’s age. Similarly, this
study investigates the neighbourhood experiences of children between the ages of 0-6 (or infants and
young toddlers). To gather data about this group of children, their caretakers, mostly mothers, are
included in the study. Considering the high dependency of infants and toddlers on their adult caretakers
in their daily activities, the study investigates also these caretakers’ experiences in their living
environments. It considers that the open and green spaces (e.g., streets, parks, door steps, school yards,
building yards and gardens and so on) in the neighbourhoods are significant for the families with
children to spend time “outside” for their children’s development socially, physically, and cognitively.
On the other hand, children’s accessibility to open and green spaces show differences because of the
neighbourhoods’ socio-spatial characteristics (including the availability of open-green spaces),
families’ socio-economic capacities and children’s age and gender characteristics (Churchman, 2003;
UNICEF 2018).
As part of our ongoing research project about children's accessibility to open-green spaces in Izmir1,
this study aims to explain how children's differing open-green space experiences and mothers' (and
other caretakers’) differing open-green space experiences shape children's "outside" experiences. This
study asks how the children’s experiences of open-green spaces vary among the neighbourhoods with
high, medium and low education level. How do the mothers’ (and other caretakers’) experiences of
open-green spaces vary according to the characteristics of their house and family and job
responsibilities, and shape their children’s experiences “outside”? To gather the study data, we had
surveys with the mothers or other caretakers of total 202 children between the ages 0-6 in three
neighbourhoods in Konak, Karabağlar and Bayraklı Districts in Izmir. These are the neighbourhoods
respectively with low, medium and high education level. Because we assume that the education level
of neighbourhoods is parallel to their income level. The descriptive and regression analysis of data show
that the living in houses/ apartments with gardens, car ownership by families, children’s age and gender
affect the use of open spaces by children and their caretakers, which shows also neighbourhood
differences.
Outdoor play is associated with neighbourhood measures (Christians et al., 2015). According to a study
on young children in U.S. found that children from poorer neighbourhoods of high physical disorder
use their unstructured time with more outdoor play (Kimbro et al., 2011). According to their survey
results, working mothers reported less time outside. They reported that children living in public housing
have higher rates of outdoor activity owing to relatively safe places and courtyards to play. They also
explained the children with low levels of outdoor play with mother’s concerns about neighbourhood
safety (Kimbro et al., 2011). Mothers’ use and perception of open spaces influence the open space usage
and perception of children. A study from Scotland found that “mothers’ perceived distance from home
to green/open spaces was associated with child’s TV time at age 5-9 years” (Aggio et al., 2015).
DATA AND METHODS
This study is a part of a research project with a wider scope of aims and number of study sites about
children’s accessibility to open-green spaces in Izmir. For this research project, we selected twelve
neighbourhoods with the percentage of children (0-13 ages) in neighbourhood population higher than
14%, the city average in Izmir (see the map on the left of Figure 1). These twelve neighbourhoods are
grouped in total four geographical regions of Izmir (Central Region, Yarımada Region, Gediz-Bakırçay
Basin Region, and Küçük Menderes Basin Region).

1

TÜBİTAK 1001 Project, No. 119K336, “Improving Living Environments according to Child Development and
Care: Accessibity and Usage Of Open Spaces by Children in Izmir”
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Figure 1: Location of the study sites (produced by authors on ESRI basemaps)
In the first stage of the study, we developed a face-to-face survey with total 653 caretakers (545
mothers) of children between 0-6 years old. The question themes are about these mothers/ caretakers
and their children’s socio-economic characteristics, their and children’s visits to open-green spaces
(including, garden, streets, and parks), their house and household characteristics (garden/yard,
household size, income level, siblings, car ownership etc.), and their perceptions of children’s spending
time “outside” at home and on screen. To examine the survey responses with this total 653 caretakers,
we used statistical analysis (correlations and regression analysis). We kept the responses to children’s
visits of open-green spaces as the dependent variables and all other responses as the independent
variables.
The second stage of the analysis compared descriptively and in detail the responses by mothers living
in three central neighbourhoods. To compare the neighbourhood differences socially, we examined the
neighbourhoods according to their share of “low” and “high” education level (that is, with residents
holding either elementary school degree and below or a university and above graduation degree). To
pay attention on different characteristics of physical environment (including number and size of
neighbourhood parks), we examined also urban fabrics of the candidate neighbourhoods.
Accordingly, the study sites are determined in three neighbourhoods with a low (in Konak), a medium
(in Karabağlar) and a high education level (in Bayraklı district) (see the maps numbered 1, 2, and 3 in
Figure 1). The number of parks in the selected study sites are 1, 16, and 59, respectively in Konak,
Karabağlar, and Bayraklı (Figure 2).
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Figure 2: Parks in the study sites (produced by authors on ESRI basemaps)
RESULTS
The analysis of the survey responses with total 653 caretakers (545 mothers) of children between 0-6
years old showed that there are positive correlations between household income level, education level
and work status of mothers, living in a small household and in dwelling with garden and not having
“family concerns/problems.” Accordingly, mothers with lower education level do not have a paid job,
live in crowded households with low-income level and houses without garden and have “family
problems.” The opposite applies for mothers with higher education level.
About the mothers’ usage of open-green spaces, the regression analysis suggests that the mothers living
in neighbourhoods with higher education level, of households with high income level and car ownership
tend to use more open-green spaces (gardens, parks, sea coast) than those with low income level who
use more the streets and door-steps as open spaces. However, mothers with increasing education level
tend to use less often and stay shorter duration in open-green spaces. Holding a strong view about the
benefits of open-green spaces for their children seem to encourage mothers to visit more parks, gardens
and other green areas and to have frequent visits and longer walk to arrive these areas.
About the children’s usage of open-green spaces, older children, children of mothers with frequent visits
to open spaces and those living in neighbourhoods with lower education level tend use these spaces
often. Also, older children and those living in neighbourhoods with low education level have more
screen time (with cellphone and TV). Interestingly, older children, the girls and the children of
household with high income level tend to have longer duration of “sitting” (sedentary activities) during
the day. In the neighbourhoods with higher education level, children use more the open-green spaces
away from their home.
To answer how do the mothers’ (and other caretakers’) experiences of open-green spaces vary according
to the characteristics of their house and family and job responsibilities, and shape their children’s
experiences “outside,” our comparisons of the surveys among the three neighbourhoods are presented
below under sub-titles: mothers characteristics, mothers’ use of open-green spaces, Perceptions about
her activity level, family and child concerns, and children’s usage of open-green spaces.
Mothers Characteristics:
In the surveys, the participating mothers (and other caretakers) in the three neighbourhoods is more
between 29-34 years old. Most of all the mothers are not working at a job (84.6% in Konak, 66.7% in
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Karabağlar, and 64.6% in Bayraklı). Figure 3 shows the education level among the respondents. The
highest percentages in Karabağlar (52.4%) and Bayraklı (52.3%) are secondary /high school, while the
highest percentage in Konak (47.4%) is primary school. The second highest value is for university
degree in Karabağlar (25.4%) and Bayraklı (29.2%), and secondary/high school in Konak (37.2%).
How many employees in your household?

What is the last school degree you
completed?

90,0

60,0

80,0

50,0

70,0

40,0

60,0

30,0

50,0
40,0

20,0

30,0

10,0

20,0

0,0

10,0
0,0

Konak %

KARABAĞLAR %

KONAK%

BAYRAKLI %

KARABAĞLAR %

BAYRAKLI%

Figure 4: How many employees in your
household?

Figure 3: What is the last school degree you
completed?

Also, the respondents from Konak has the least percentage of having two employees in their households
(5.1%), while the percentages for the same response are 27 in Karabağlar and 21.5 in Bayraklı (Figure
4). With the highest percentage, their monthly household income is lower than those in other two
neighbourhoods (Figure 5).
(The minimum wage in 2021 is net: 2,825,90TL)

What is the approximate total monthly income of
your household/family?
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

KONAK%

KARABAĞLAR%

BAYRAKLI%

Figure 5: What is the approximate total
monthly income of your household/family?
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Figure 6: Which of the following means of
transportation do you have?

Which of the following means of
transportation do you have?
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

KONAK%

KARABAĞLAR%

BAYRAKLI%

Similarly, hoseuhold car ownership is the lowest in Konak among the study sites. While only 9% of
survey respondents have cars in Konak, above 55% of respondents have cars in Karabağlar and Bayraklı
(Figure 6).
Of the respondents, 21.8% in Konak have their own gardens. This rate is lower than in Karabağlar
(9.2%) and Bayraklı (12.3%) (Figure 7). The ownership of a shared communal garden is lower in Konak
(6.4%) than Karabağlar (27.3%) and Bayraklı (36.9%).
Please mark the facilities available in the house you live in.
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

KONAK%

KARABAĞLAR %

BAYRAKLI%

Figure 7: Please mark the facilities available in the house you live in.
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Mothers’ use of open-green spaces:
When we look at how many years the mother and other caretakers have lived in their current homes,
the the highest value (above 25% in each neighbourhood) is for 1-5 years. the highest value for the
years in their neighbourhood is for 6-10 years in Karabağlar and Bayraklı, (39.7% and 38.6%,
respectively), whereas it is for 1-5 years (30.8%) in Konak (Figure 8).
How many years have you lived in this neighbourhood?
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0-12 months

1-5 years

6-10 years
KONAK%

11-20 years

21-30 years

KARABAĞLAR %

BAYRAKLI%

over 30

Non-answered

Figure 8: How many years have you lived in this neighbourhood?
When we evaluate which open spaces (outside home) the respondents use the most, the highest value
in Konak is street and door-steps with 56.3% (Figure 9). The second value is for park and children’s
playground with approximately 23%. Apartment and building gardens options have a rate of 7%. In
Karabağlar and Bayraklı, the highest value is for the park and children’s playground (41.2% and 48%)
and the second value is street and door front (37.4% and 21.6%). House (apartment, building and gatedcommunity) garden is the highest in Karabağlar district (14.5%) compared to other districts.
Which open spaces do you use most outside of
your home?

Figure 9: Which open spaces do you use most
outside of your home?
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Figure 10: How often do you use these
fields?

How often do you use these fields?
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
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KARABAĞLAR%

BAYRAKLI%

More than 40% of survey respondents use their most used open spaces every day in all three
neighbourhoods (Figure 10). Those in Konak and Bayraklı mostly use these areas every day (59% in
both), while those in Karabağlar use 1-3 per week (50.8%). Moreover,, more respondents in Karabağlar
spend long times (1-2 hours and 31-60 minutes) in these areas. The highest value in Konak is 2-5 hours
with 29%. In Bayraklı, the highest value is 38% in 1-2 hours.
Approximately how many minutes do you spend in these areas?
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

KONAK%

KARABAĞLAR%

BAYRAKLI%

Figure 11: Approximately how many minutes do you spend in these areas?
While the majority of respondents in all three districts can get these areas in 3-5 minutes (more than
60% in all), the percentage of those who can reach these areas in 10 minutes is nearly half as much in
Konak (12.8%) and Karabağlar (12.7%) as in Bayraklı (24.6%). More than 70% of respondents visit
these areas with their children. The main purpose for these visits is for their children to play and to rest
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and relax in all three districts. And the third most preferred aim in Konak and Karabağlar is to meet/chat
with my friends, while it is to stroll in Bayraklı.
More respondents in Bayraklı think that they use the open spaces sufficiently (52%). But the majority
of respondents in Karabağlar and Konak think the opposite (69.8 and 65.4%). The percentage of those
who think they use it in Konak has the lowest value with 9%.
Overall, among the reasons for not to using open-green spaces enough (Figure 12), the backlog in Konak
is “I don't find it clean and well maintained” (29.9%), “I have difficulties in transportation” (27.7%)
and “I don't find it safe” (27.2%). These values are followed by the response “I don't have enough time”
with a value of 3.8%. The sorting in Karabağlar is different from Konak. The two highest values,
around 30%, are “I have difficulties in transportation” (30.9%) and “I don't find it clean and well
maintained” (29.1%). These values are followed by “I don't have enough time” with 5.5%. The rate of
those who do not find it safe is quite low (0.9%). The backlog in Bayraklı is in “I don't find it safe”
(22.4%) and “I don't find it clean and well maintained” (19.6%). These values are followed by 10%
with “I don't have enough time”. The rate of those who have difficulty in accessing is lower (7.5%) than
other two districts. While security is a problem in Konak and Bayraklı for the respondents, it is not a
significant reason for not using open spaces in Karabağlar according to survey respondents. In addition,
while the difficulty in accessing the areas is not a main problem in Bayraklı, transportation in Konak
and Karabağlar is an important problem for the respondents.
What are your reasons for not using it enough?
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Konak %

KARABAĞLAR %

BAYRAKLI %

Figure 12: What are your reasons for not using it enough?

Perceptions about her family and child concerns:
The respondents’ perceptions about their children usage of open spaces show similarities in three
districts but for some questions, such as “is it necessary for my child's healthy development to use open
and green spaces?” and “does my child's use of open and green spaces improve his/her friendships?” in
three study sites (above 85%) (Figure 13). For some questions, the answers in Konak differ from those
in Karabağlar and Bayrakli. For instance, more respondents in Konak (88.5%) prefer their children to
be at home in their free time, whereas these percentages are 53.2 in Karabağlar and 49.2 in Bayraklı.
Konak has also lower ratios with the “yes” to the questions about “does my child use open and green
spaces adequately,” “is my neighbourhood generally clean and healthy for children,” “in my
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neighbourhood, there are enough open and green spaces that the child can use,” “the physical
conditions/tools of the open spaces used by the child in my neighbourhood are adequate and safe”, and
“in my neighbourhood, people in the open spaces used by the child are safe”.
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

KONAK YES %

KARABAĞLAR YES %

BAYRAKLI YES %

Figure 13: Perceptions about their children
Children’s usage of open-green spaces:
The majority of the respondents stated that their child’s daily sleep time is between 7-8 hours and 9-10
hours in all three districts. When they are awake, 26.9% of the children of the respondents in Karabağlar
watch television and this is the highest percentage among the three districts (Figure 14). Playing on the
street in parks or playgrounds follows this value with 21.7% in Karabağlar. In Konak, children usually
spend time alone at home, with their friends at home, or with electronic devices and television at home.
The percentage of children playing in parks or playgrounds is 16% in Konak. Similarly, in Bayraklı,
the children of respondents usually play at home or spend time with electronic devices at home.
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How many hours does your child use
electronic devices during the day?

What does your child spend most of their time
doing while awake?
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Figure 15: How many hours does your child
use electronic devices during the day?

Figure 14: What does your child spend most
of their time doing while awake?

Children's use of electronic devices is a common activity in all three districts. The percentage of children
who never have screen time is 15.4% in Konak and Bayraklı (Figure 15). The district with the highest
value of less than 1 hour is Karabağlar (43.5%). The two highest values in Konak are 1-2 hours and
more than 3 hours, respectively. As a result, children who use electronic devices in Konak spend more
than 3 hours with them with a 26.9 percentage that is the highest value among other districts.
The highest percentages for the types of open-green areas children spend time in are “neighbourhood
park, playground or schoolyard” with approximately 60% in Karabağlar and Bayraklı, whereas 18.5%
in Konak (Figure 16). Different from other two districts, 42% of children in Konak spend time at streets
and door-steps.
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In which type of open-green areas does your child
spend time?

How much time does your child spend in
these areas?
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Figure 16: In which type of open-green areas
does your child spend time?

KARABAĞLAR%

BAYRAKLI%

Figure 17: How much time does your child
spend in these area

More than 50% of children in all three districts use these areas every day. The response with the second
highest percentage is 2-3 times a week in three districts. Children’s duration of open space visits vary
(Figure 17). The highest percentages is between 30-60 minutes in Konak, 1-2 hours in Karabağlar and
Bayraklı.

CONCLUSION
The main results of the research show that
- Parks and children's playgrounds are the mostly used open areas by both mothers and children in
Bayraklı district, which is selected as the district with a high education level and the participants have
high car ownership and high monthly household income. On the other hand, streets and doorways are
the most used open spaces by mothers and their children in Konak district, which has a relatively low
education level, mostly only one employee in the household, and a low income level. According to the
results of the survey, as expected, the number of people who use these open spaces is at a moderate level
in Karabağlar district.
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- In the survey conducted in the neighbourhood with low education and income level in Konak, it is
determined that mothers used open spaces longer than Bayraklı and Karabağlar districts, which have
higher education and income levels.
- The primary purpose for mothers to use open spaces in all three districts with different education levels
is for their children to play.
- The reasons why mothers do not use open spaces vary depending on the characteristics of the districts.
The prominent reason for not using them in every district is that they are not clean and well-maintained.
In addition, while the reasons for not using open spaces in Konak and Bayraklı were highlighted as
being unsafe, transportation problems in Karabağlar and Konak were also mentioned.
- Mothers’ perception of their children's use of open space is sufficient and the rate of those who think
that there is enough open space in the neighbourhood is low in Konak, while it is high in Bayraklı.
These findings give clues about what should be considered for children and women with children when
making decisions regarding the planning and design of built environment. An awareness that the
characteristics of children and households with children affect the use of open spaces will enable a step
towards a process where more need-based equity is provided rather than per capita calculation in green
space distribution.
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ÖZET
İşletmeler, insan merkezli faaliyet gösterdiklerinden dolayı adeta birer canlı varlık gibidir. Bu yüzden
nasıl insanlar bazı hastalıklara yakalanabiliyorsa örgütler de hastalanabilirler. Özellikle günümüzde
rekabetin ne kadar yoğun olduğu düşünülürse bu hastalıkların bir an önce tespit edilip şifalandırılması
işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hastalıklardan en önemlilerinden birisi örgütsel
körlük diğeri de örgütsel sessizliktir. Örgütsel körlük; tıpkı insanlardaki körlük gibi örgütün içinde yer
alan olumlu veya olumsuz olayları algılayamama sorunudur. Bu körlüğü, hem çalışanlar hem de
yöneticiler yaşamaktadır. Şöyle ki iş görenler çalıştıkları yerde çok vakit geçirdiklerinden dolayı
işletmenin sistemini adeta kanıksamaktadırlar. Dolayısıyla riskleri göremedikleri gibi fırsatları da
görememektedirler. Yöneticilerin körlüğü ise işletme içinde var olan küçük bir olay çözülemediğinden
probleme dönüşebilmektedir. Bu hastalığa ister işgören ister yönetici yakalansın, iki durumda da
işletmenin kısa ya da uzun vadeli gelişimine engel olmaktadır. Aynı şekilde örgütsel sessizlik, iş
görenlerin örgüt içindeki olaylar karşısında olumlu veya olumsuz duygularını üst yönetime söylemeyip
sessiz kalması durumudur. Fakat bu durumun en önemli sebeplerinden birisi, çalışanların fikirlerinin
önemsenmemesidir. İkinci en önemli sebep de çatışmaktan kaçınmaktır. İşin tuhaf yanı çalışanlar
tarafından bilinçli yapılan bu sessizliğin, işletmenin faydasına olduğunu düşünülmesidir. Görüldüğü gibi
ortaya çıkmasının en temelinde aslında duygular bulunmaktadır. Bireylerin çalışma hayatlarında
hissetikleri duygular, onların negatif veya pozitif tepki vermesine neden olmaktadır. Bu durum kontrollü
yapıldığı gibi kontrolsüz de yapabilmektedir. Nitekim değişimin ve dönüşümün hızlı olduğu bu çağda
insan en önemli sermayedir. Dolayısıyla işletmeler için insana dair her şey çok önemlidir. Bu bazen yeni
fikir bazen de duygudur. Günümüz işletmeleri, çalışanlarından işlerini yaparken duygularını bırakıp
akıllarıyla iş görmelerini istemektedirler. Oysa çalışanlar insandır ve duygularını kapının arkasında
bırakamamaktadır. Dolayısıyla bu hisler, bazen sessizlik olarak dışa yansımaktadır. Neticede bu durum
hem çalışanların hem örgütün başarısına büyük bir engel olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı;
işletme hastalıklarından örgütsel körlük ve örgütsel sessizlik kavramlarını tanımlamak, nedenlerini ve
sonuçlarını ortaya koymaktır. Ayrıca bireylerde duyguların görmezden gelinmesinin çalışma
hayatındaki olumsuz sonuçlarına dikkat çekmektir. Sonuç olarak örgütlerde körlüğün ve sessizliğin
şifalanması, hem bilgiye hem duyguya aynı derecede önem verilmesinden geçmektedir.
Anahtar Kelimeler: İşletme Hastalığı, Örgütsel Körlük, Miyopi, Ögütsel Sessizlik.

ABSTRACT
Organizations are like living organism because they operate human-centered. That's why organizations
can get sick just as people can get some diseases. Especially considering how intense the competition is
today, it is of very important for businesses to detect and cure these diseases as soon as possible. One of
the most important of these diseases is organizational blindness and the other is organizational silence.
Organizational blindness; it is the problem of not being able to comprehend positive or negative events
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in the organization, just like blindness in people. This blindness is experienced by both employees and
administrator. Thus
the employees almost take the system of the business for granted because they spend a lot of time in the
place where they work. Therefore, they cannot see the opportunities as well as the risks. The blindness
of the managers, on the other hand, can turn into a problem since a small event within the enterprise
cannot be resolved. Whether the employee or the administrator is caught in this disease, it obstruct the
short or long-term development of the business in both cases. In the same way, organizational silence is
the situation where the employees do not express their positive or negative feelings to the senior
management in the face of events in the organization and remain silent. However, one of the most
important reasons for this situation is that the opinions of the employees are not taken seriously. The
second important reason is to avoid conflict. The strange thing is that this silence made consciously by
the employees is thought to be for the benefit of the workplace. In this context, feelings are at the root
of its emergence. The feelings that individuals feel in their workplace cause them to react negative or
positive. This situation can be done in a controlled as well as uncontrolled. As a matter of fact, in this
age of rapid change and transformation, human is the most important worth. Therefore, all that belongs
individual is very important for organizations. Sometimes it's a new idea, sometimes it's a feeling.
Modern organizations want their employees to leave their emotions and in the same time they want to
work with their logic in workplace. However, employees are human beings and cannot leave their
emotions behind the door. Therefore, these feelings are sometimes reflected as silence. As a result, this
situation is a major obstacle to the success of both the employees and the organization. In this context,
the aim of the study is; to define the concepts of organizational blindness and silence from business
diseases, to reveal their causes and consequences. In addition, it is to emphasize to the negative
consequences of ignoring emotions in working life. As a result, the healing of blindness and silence in
organizations depends on giving equal importance to both knowledge and emotion.
Keywords: Business Disease, Organizational Blindness, Myopia, Organizational Silence.
GİRİŞ
Küreselleşmenin etkisiyle rekabet hızla artmış, örgütler daha hızlı ve faal olmak için çalışanlarından çok
daha fazla mesuliyet beklemeye başlamışlardır. Bu durumun farkında olan işgörenler de karşıklıklı
olarak çalıştıkları işletmelerden gerek maddi gerek manevi beklenti içine girmişlerdir. Nitekim
örgütlerde insan ilişkileri denilince ilk akla gelen halkla ilişkiler olsa da işletmelerin diğer ayağı örgüt
içi ilişkilerden oluşmaktadır.
Dolayısıyla sağlıklı bir çalışma ortamının temelinde, örgüt içi sağlıklı ilişkiler vardır. Diğer bir deyişle
çağdaş yönetim sistemlerinde örgüt içi personel ilişkilerin iyi olması, işletme açısından da verimli
çalışmalar yapılmasına; böylece desteğin, kârın, motivasyonun, üretimin, satışın artmasına neden
olmaktadır. Keza örgütlerin en önemli sermayesi insandır ve ister kamu olsun ister özel olsun tüm
örgütlerde personel, en önemli yatırım aracıdır.
İnsanın bu kadar değerli kabul edildiği işletmelerde, insana ait duygu ve düşünceler bazen yeteri kadar
önemli sayılmayabilmektedir. Aslında bu durumun en önemli nedenleri arasında gerek geçmişteki gerek
günümüzdeki üretim sistemleri yer almaktadır. Özellikle üretimde standartlaşmaya neden olan fordizim
üretim sisteminde; işi yapana yani insana değil, yapılan işe odaklanılmasıyla birlikte işyerinde
çalıştırılan işçinin niteliği de önemsizleşmiştir. Yani işgörenin bu işi yaparken ne hissettiği ne
düşündüğü hatta nasıl yaptığıyla değil, ne kadar ve hangi sürede ürettiği ile ilgilenilmiştir.
Özellikle 1980’lerden sonra dünya değişmeye başlamış, hem insanlar hem işletmeler için farklı bir
yaşam alanı haline gelmiştir. Nitekim insanların; amaçları, beklentileri, istekleri, normları, ihtiyaçları,
ilgi alanları, problemleri, zaman algıları bile değişmiştir. Buna eş zamanlı olarak modern yönetim
şekilleri de başkalaşmaya başlamış çağa ayak uydurmak ve ayakta kalabilmek için işgörenlerden daha
fazla bilgi, kapasite, özveri, sorumluluk beklentisi içine girmişlerdir. Böylece örgütsel kültür içinde var
olan davranışların tarzı da şekil değiştirmiştir. Mesela örgüt içinde daha önceleri uyumun ve bağlılığın
simgesi kabul edilen sessizlik (Gül ve Özcan, 2011) ve görmezden gelme davranışları, artık tam tersi
bir tavrı yani uyumsuzluğu ve isteksizliği simgeler hale gelmiştir.

FULL TEXTS BOOK

819

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Dünyadaki değişimin çok çabuk olduğu bu çağda, işletmelerin de bu hıza ayak uydurması her zaman
beklenildiği düzeyde hızlı veya kolay olmayabilmektedir. Bazıları dünyadaki bu dönüşümleri
görmezden gelirken bazıları da rutin işleyen iş akışlarını değiştirmeye cesaret edememektedir. Bu
yüzden işletmelerde birtakım sıkıntılar olagelmektedir. Bunlardan bir tanesi miyopi de denilen işletme
körlüğü diğeri de örgütsel sessizliktir. Bu durumlar tıpkı insan bünyesindeki sıkıntılar gibi işletmelere
de rahatsızlık vermekte kısa ve uzun vadede problemlere neden olabilmektedir.
Bu çalışmada işletme hastalıklarından sayılan örgütsel körlük ve örgütsel sessizlik kavramları hakkında
genel bilgilere yer verildikten sonra işletmenin sürdürülebilirliği üzerinde neredeyse tehdit oluşturan bu
aksaklıkların özelliklerine ve sonuçlarına değinilecektir.
ÖRGÜTSEL KÖRLÜK
Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımı yapılan “daha az görüşe sahip olma” anlamında kullanılan görme
bozuklukları her yaştan insanda görülmekte, hem psikolojik hem sosyolojik hem ekonomik olarak
olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir (WHO, 2021). İnsanlarda gerek yakını gerek uzağı görememe
durumları nasıl ki fırsat, risk, tehdit algılarını zayıflatıyorsa örgütler açısından da benzer negatif sonuçlar
ortaya çıkarabilmektedir. Örgütlerde görme bozukluğunu yani miyopi kavramını ilk kez, ‘küreselleşme’
teriminin de popülerleşmesine sebep olan Amerikalı ekonomist Levitt kullanmıştır (Opengart et al.,
2018). Levvitt1960 yılında, “Marketing Myopia” başlıklı makalesinde işletmelerde büyümenin
durmasının veya gerilemesinin sebeplerine bakıldığında tek sebebin piyasalar olmadığını, son
dönemlerde yönetim biçimlerinde de başarısızlık yaşandığını ileri sürmüştür (Levitt, 1960). Aslında
benzer şekilde İbn Haldun 1375 yılında yazdığı Mukaddime adlı eserinde, devletteki bir yönetim
katılımcı olmaktan uzaklaştıkça içinde bulunduğu sistemin yavaşlayacağını hatta çökeceğini ifade
etmektedir (Haldun, 1375). Devletin ve toplumsal yapı içinde var olan kurumların canlı organizmayı
andırması düşüncesi eski çağlarda Çin, Hint, Yunan, Roma felsefelerine dayansa da (Bakır, 2020) İbn
Haldun asabiyet kavramını açıklarken konuyla ilgili derin çıkarımlarda bulunarak sürece önemli
katkılarda bulunmuştur (Demirtaş ve Usta, 2011). Daha sonraları birçok düşünür, gerek toplumu gerek
sosyal yapı içindeki örgütleri canlı bir varlık olarak ele almıştır ki aslında örgütsel körlük de bu felsefik
düşüncenin devamı niteliğindedir. Nitekim alan yazında tam bir kavram netleşmesi olmamakla birlikte
en genel olarak örgütsel körlük, tıpkı insanlarda olduğu gibi işletmelerde yaşanılan durumları hem
negatif hem pozitif manada değerlendirememe durumudur (Altınay vd., 2012; Bay ve Kavurgacı, 2020).
Zira işletmelerin gerçekleri görme kabiliyetinin yok olması, örgütsel miyopi kavramının oluşmasını
sağlamaktadır (Yüksel, 2017). Miyopinin meydana gelmesine en önemli etken, örgüt içinde uygulanan
rutin işlerin değiştirilmeye, geliştirilmeye gerek duyulmadan hem yönetim hem çalışan açısından en
iyisi olduğuna inanılmasıdır (Seymen vd. 2016). Bu noktada Catino (2013) örgütsel miyopinin,
organizasyonların tehditlerini kısıtlayan bir çeşit sendrom olarak ifade etse de İkiz Kulelere yapılan
saldırıdan ekonomik krizdeki başarısızlıklara kadar yaşanan olumsuz olayların arka planında miyopinin
olduğunu vurgulayarak tehlikenin önemine dikkat çekmektedir. Nitekim noktada Oehmen ve arkadaşları
(2020) kişisel önyargının, kollektif önyargıdan yani miyopiden daha çok dikkat çektiğini oysa en az
onun kadar önemli olduğunu ifade etmiştir. Öte yandan Catino (2013), örgütsel körlüğe etki eden
maddeleri bireysel, örgütsel, sektörel olmak üzere üç alt boyutta ele alarak bu sıkıntının, sadece örgütün
değil örgütler arası sistemin yetersizliğiyle de alakalı olduğunu ifade etmektedir. Bu etkenlere kısaca
bakıldığında;

Bireysel Etkenler: Örgüt içinde “çalışan bireylerin” eğitimleri, çalışma deneyimleri, demografik
durumları, kişilikleridir (Catino, 2013). Nitekim çalıştığı işyerinde yaptığı işe hâkim, kendini geliştiren
bireyler; gerek kendileri için gerekse kurum için hangisinin daha iyi olacağına daha kolay karar
verebilme yetisine sahip olabilmektedir (Opengart et al., 2018). İlaveten bireylerin duyguları ve zekâları
da etkenler arasındadır. Örneğin yöneticinin görmediklerini tespit ederek ona fikrini söyleyememek,
işinde başarısız olma duygusu (Yıldırım ve Gül, 2021) ile ilgili olabilmektedir. Ayrıca örgütsel körlük,
bir çeşit kanıksama ve düzenden vazgeçememe durumudur ki bireylerin duygu durumları ne kadar
sağlıklı ve zekâ seviyeleri ne kadar yüksekse şartlara adapte olma o kadar kolay olabilmektedir. Bu
noktada insanın örgüt için ne kadar önemli bir sermaye olduğu bir kez daha belirginleşmektedir. Ellram
ve arkadaşlarının (2013) da ifade ettiği gibi günümüzde işgücü piyasaları için gerekli olan artık sadece
işçiler değil yararlı becerilere sahip işçilerdir. Benzer şekilde Kruger ve Dunning (1999) alanında
vasıfsız olan işgörenlerin; aslında çifte yüke maruz kaldıklarını çünkü yanlış karar vermenin ötesinde
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yetersizliklerin de farkında olmayarak ‘hem beceriksiz hem bundan habersiz’ tabiriyle paradoksal bir
çelişki içinde çalıştıklarını iletmişlerdir.

Örgütsel Etkenler: İşletmenin sahip olduğu hiyerarşik yapı, iletişim, iklim, kültür, liderlik
modeli, sermaye, öğrenme düzeyi ile ilgilidir (Catino, 2013). Örgütsel öğrenme düzeyi öyle bir kilit bir
noktadır ki aslında örgütsel körlük ya da işlevsizlik, bir tür öğrenememe halidir. Yani yöneticiler,
astlarıyla iletişim kurmayı doğru yapabildiklerinde potansiyel tehditlerin daha kolay farkına
varabilmektedirler (Argyris,1994). Nitekim Bauman’ın (2000) günümüzdeki toplumsal yapı için sözünü
ettiği ‘farkı yaratan fark’ şeklinde altını çizdiği akışkanlık, bu noktada önem kazanmaktadır.
Günümüzde tıpkı toplumlar gibi örgütler de elle tutulur katı bir yapı özelliğinden ziyade akışkan bir hal
içindedir. Dolayısıyla katı olan bir madde döküldüğünde onu toplamak daha kolay olsa da sıvı olanı
yeniden bir araya getirmek daha çok çaba, dikkat, uyanıklık gerektirmektedir. Bu noktada örgüt içinde
yöneticilerin payı büyüktür. Zira yöneticilerin, lider özelliğine sahip olarak gelişime direnç
gösterememesi örgütsel körlüğün önüne geçen önemli bir faktördür (Altınay, 2012).

Sektörel Etkenler: İşletmenin yer aldığı sektörün içinde bulunduğu çevre ile olan ilişkileri,
rekabet düzeyi ile ilgilidir. Bu durumda örgütün yer aldığı sektör, yapısı gereği durağan ise örgüt daha
içe kapanık olurken; örgüt daha dinamikse etrafındaki olayların daha çok farkına varabilecektir (Catino,
2013). Mesela müşteri ilişkilerinin yoğun olduğu hizmet sektöründeki işletme körlüğü ile tarım
sektöründeki körlük aynı olmayacaktır (Seymen vd. 2016:216).
Tüm bu etkenler neticesinde örgüt içinde ortaya çıkan görememe yetisi, birtakım risklere yol
açabilmektedir. Nitekim örgüt içi risk konusu geniş kapsamlı bir durum olup bünyesinde işletmenin
stratejisinden başlayıp finansal, yasal, tedarikçi, müşteri gibi faktörlerle devam eden potansiyel olayları
barındırmaktadır (Küçükoğlu, 2020). Risk; beklentiler ve ortaya çıkanlar arasındaki istenmeyen
farkların ölçüsü şeklinde tanımlandığından (Manuel, 2007) miyopi olan bir örgütün tehditleri vaktinde
görmemesi, risk oranının büyümesine sebep olabilecektir. Örneğin çoğu sektörde özellikle bankalarda
itibar riski bile yaratan suiistimallerden olan zimmet olaylarının yaşanmasında da örgütsel körlüğün
etkisi oldukça büyüktür. Bunun en önemli sebebi, banka yönetiminin zamana ve koşullara uygun
davranış sergileyememesi (Uysal, 2009:74) yani yönetimin, personel seçimlerinde önyargılı
davrananarak gerçeklere miyop olmasıdır. Hatta Oehmen ve arkadaşları riskin görülemesine (2020)
COVID-19 pandemisini de örnek göstermişledir. Dünyada yaşanılan nadir diye tabir edilen olayların
aslında yaygın olduğunu, yüz yılda bir gerçekleşse de küresel düzeyde yaşanılan belirsizliğin, paniğin,
riskin gelecek hakkındaki cahillikten yani bir çeşit miyopiden kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir.
Nitekim geçmişte de bu tür kriziler sonrası rehavete kapılaan aktörler, bu tür olasıkları bilseler bile
görmezden gelmekte her an esnek, meşgül, uyanık, yaratıcı olma halini terk etmektedir.
Sonuçta kırılamayan bütünsel kalıplar, işletmelerin sadece tehlikeleri değil fırsatları da görmesinin
önünde engel olup onların geriye gitmelerine sebep olabilmektedir. Hatta mevcut durumun
sürdürülebilmesi de miyopi ile ters orantılıdır. Nitekim Gilman’a (1992) göre sürdürülebirlik; toplumun
ya da devam eden herhangi bir yöntemin öz sermayesi bitmeden belirsiz bir geleceğe kadar vazifesini
yerine getirmesidir. Bu bağlamda işletmelerin varlığını mevcut kaynaklarla sürdürürebilmeleri;
belirsizlikleri görmeyle, uzun dönemli düşünmeyle, farklı bakış açısı geliştirmeyle kısaca örgütsel
körlükten kurtulmayla yakından ilgilidir.
ÖRGÜTSEL SESSİZLİK
Örgütsel sessizlik, kavram olarak direk kullanılmasa da ilk kez 1970 yılında Hirschman tarafından
yayımlanan “Ext, Voice and Loyalty” isimli kitapta tanımlanarak literatüre kazandırılmıştır ( Benli ve
Cerev,2017). Daha sonra 1990’lı yıllarda yapılan çalışmalarda sessizliğin her zaman kabul etme
anlamına gelmeyebileceği, başka anlamlarının da olabileceği ileri sürülmüştür. 2000’li yılların başında
sessizlik ile ilgili araştırmalar hız kazanmıştır (Yaman ve Ruçlar, 2014). Genel manasıyla; bir öğüt
içinde çalışanların, işyerine fayda sağlayacak tarzda bilgileri, düşünceleri, fikirleri açığa çıkarmayıp
kendine saklaması tavrına ve dahası bu davranış stilinin örgütün neredeyse geneline yayılma haline
örgütsel sessizlik denilmektedir. Morrison ve Milliken 2000 yılında konuyla ilgili dikkat çeken
makalelerinde örgütsel sessizliği açıklarken, Kral Çıplak masalına atıfta bulunarak; “bu durumun sadece
bir peri masalı olduğunu mu sanıyorsunuz?” şeklinde giriş yapmıştır. Nitekim bir CEO, sabah mesaisine
hiçbir kıyafet giymeden gitse bile bazı çalışanlar ona övgü dolu sözlerde bulunabilir. Oysa işgörenler
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kör değildir, hepsi onun çıplak olduğunu bilir fakat kimse bu durumu sesli dile getirmez. Dahası CEO
da kıyafet zevkinin güzel olduğunu düşünerek bu durumun haklı gururunu da yaşayabilir. Bu tarz
organizasyonlar hiç de az değil hatta çok sayıdadır (Morrison and Milliken, 2000). Daha sonra Pinder
ve Harlos (2001) örgütsel sessizliği, örgüt işleyişini değiştirebilecek, düzeltebilecek, yönlendirebilecek
bireylerin “kasıtlı olarak” sözlü veya yazılı bir ifadede bulunmamaları şeklinde tanımlamışlardır. Buna
göre yapılan bazı çalışmalarda sessizlik davranışının beş genel işlevi vardır (Erenler, 2010).


Bireyleri birbirine yakınlaştırdığı gibi aynı zamanda uzaklaştırabilmektedir.



Bireylerin ilişkilerine fayda sağladığı gibi zarar verebilmektedir.


Kişilerin derin düşüncelere sahip olduğunun sinyalini verirken bazen de hiçbir düşünceye sahip
olmadıklarını işaret edebilmektedir.


Bireyler arası bilgi akışını sağladığı gibi tıkanıklığa yol açabilmektedir.


Bir tür kabullenmenin simgesi olurken aynı zamanda muhalefet olmanın da göstergesi
olabilmektedir.
TDK’ya göre sessizlik, sükût etmektedir (TDK, 2015). İlaveten sessizliğin, özellikle Türk toplumunda
suskunluk ve uyumla eş olduğu varsayılarak desteklenen hatta “söz gümüşse, sükût altındır” atasözü ile
kültüre bile işleyen kavramdır (Eroğlu vd., 2011). Benzer düşünce Morrison ve Milliken (2000)
tarafından da bahsedilmiş olup, sadece aptallar ya da naif yani safların, acemilerin; topluluğun aksine
olan düşüncelerini dile getirirken daha fazla konuşmaya cesaret edebilir şeklinde ifade kullanmışlardır.
Aslında sessizlik, iletişimsizliğin ya da konuşmamanın zıttı gibi algılansa da tam karşıtı
sayılmamaktadır. Çünkü sessizlik de kendi içinde bir çeşit iletişim halidir. Ayrıca sessizlik konuşmama
veya ses çıkarmama ile beraber; bir işi gönüllü olarak yapmaktan vazgeçme, bilgiyi saklama, ilgiyi
esirgeme, iletişim kurmayı reddetme gibi boyutlarda da kendini göstermektedir (Erenler, 2010; Özdemir
ve Uğur, 2013). Brinsfield (2013) sessizliğin kendine has bilgisi, duygusu, niyeti olan bir iletişim şekli
olduğunu ifade etmiş ve eklemiştir: bir sesin varlığı mutlaka onun yokluğa eşdeğer değildir.
Van Dyne ve arkadaşları (2003) yaptıkları çalışmada örgütsel sessizliği üç boyutta ele almışlardır:
kabullenici sessizlik, savunmacı sessizlik, korumacı sessizlik.
Kabullenici sessizlik; işgörenlerin bilinçli şekilde sessiz kalarak kendilerini çemberin dışarıda bırakması
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu noktada işgören, örgütün varsa riskleri hakkında bilgi sahibidir ve örgütü
bu durumdan kurtarmak için var olan alternatiflerin farkındadır. Fakat yine de isteksiz bir tutum
sergilemektedir. Kısaca kabullenici sessizlikte, çalışanlar kasıtlı olarak ilgisiz davranışlar
içerisindedirler (Gül ve Özcan, 2011). Nitekim bu pasif davranışın nedeni; çalışanların bunu dile
getirmenin anlamsız sayılacağına veya herhangi bir fark yaratmayacağına dair inançlarıdır. Aslında bu
tür sessizlik davranışı, ataleti vurgulasa ve genel olarak kendilerine güvenmeyen bireylerde görüldüğüne
inanılsa da (Dyne et al., 2003) ; Gök (2016) yaptığı araştırmada çalışanların mevcut işlerini
değiştirmeleri ile katlanmaları gerekenler arasında bir maliyet odağı olduğunu vurgulamaktadır. Bu
yüzden bir işgören bazen bu maliyete katlanmak istemediği için de kabullenici bir tavır takınabilmekte
ve sessizliğe bürünebilmektedir.
Yapılan araştırmalarda işgörenlerin fikirlerini ifade etmede tereddüt yaşamalarının en belirgin sebebi;
ilgili konuda tartışmaya girmenin veya düşüncelerini açıkça söylemenin riskli olduğunu kabul
etmelerindendir (Pinder and Harlos, 2001; Yaman ve Ruçlar, 2014). Savunmacı sessizlikte; işgören,
sessizliğini bozması neticesinde ortaya çıkacak olumsuzlukları yani sözleri, cezaları, yaptırımları tahmin
etmekte ve bu yüzden sessiz kalmayı tercih etmektedir. Aslında bu tür sessizlikte korku duygusu ağır
basmaktadır (Bildik, 2009). Korumacı sessizlikte ise fedakârlık duygusu bulunmaktadır. Çünkü bu tür
sessizlik, işgörenin korktuğu için değil örgüte veya diğer paydaşlara zarar gelebilir düşüncesiyle
meydana gelmektedir. Yani çalışan kendisini örgüt ile özdeş tutmakta, örgüte ve iş arkadaşlarına
bağlılığından dolayı sessiz kalmaktadır. Kısaca bu tür sessizlikte çalışan; özveride bulunarak, kendi
menfaatlerinden ziyade örgütün menfaatlerini ön planda tutmaktadır (Dyne et al., 2003).
Çalışanların sessizliğe bürünme davranışı da günümüzde her şey gibi değişikliğe uğramıştır. Nitekim
eskiden sessizlik itaat olarak algılanırken günümüzde bir çeşit tepki olarak düşünülmektedir (Bildik,
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2009). Fakat her ne şekilde olursa olsun neticede örgütsel sessizliğin sebeplerini yöneticilerin keşfetmesi
elzemdir (Gül ve Özcan, 2011). Çünkü en değerli kaynak insan kaynağıdır ve bu kaynaktan en doğru
şekilde faydalanmak için korkulardan arınmış huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak yönetim
kademesinin en önemli iş tanımları arasında yer almaktadır. Fakat yöneticilerin pek azı çalışanlarına
fikirlerini açıkça dile getirmeleri için cesaret vermektedir (Kalay vd., 2014). Çoğu zaman işletme
içerisinde çalışanların sessizliklerine neden olan yöneticilerin daha çok o işletmede uzun yıllardır görev
yapan hem yaş hem tecrübe olarak kendisinin çalışanlardan daha üstün olduğunu düşünen dolayısıyla
kendisni daha güçlü hisseden insanlardan oluştuğu görülmektedir (Morrison and Milliken, 2000). Oysa
yöneticiler, süreç gereği örgüt içinde her türlü operasyonel aksaklıktan haberdar olmayabilirler. Bu
bağlamda işgörenlerin kendi yaptıkları işlere yönelik doğru kanallarla doğru iletişim yöntemlerini
gerçekleştirmeleri, örgüt faaliyetlerinin etkinliğini geliştirebilmesi ve koruyabilmesi için oldukça
gereklidir (Alparslan ve Kayalar, 2012).
Sonuçta örgütsel sessizlik davranışı, örgüte zararlı nitelikte olabilmekte hatta örgütsel değişimin ve
gelişimin önüne set çekebilmektedir (Morrison and Milliken, 2000; Yaman ve Ruçlar, 2014). Çünkü
çalışanların; işle ilgili bilgi, düşünce, görüş, fikir beyanları bireysel ve örgütsel performansı
etkileyebilmektedir. Dolayısıyla buna bağlı olan örgütsel başarı da bu durumdan nasibini alacaktır
(Yalçinsoy,2017). Bu bağlamda örgütsel sessizlik; çalışanların işine adapte olamamasına,
performansının düşmesine, korku gibi bir duygunun onları esir almasına, kendilerini değersiz
hissetmesine kadar uzanabilmektedir. Nihayetinde bu sonuçların tümü doğrudan veya dolaylı olarak
örgütün amaçlarına ulaşmasını engel olabilmektedir (Pinder and Harlos, 2001; Brinsfield, 2013).
SONUÇ
İşletme hastalıklarından örgütsel körlük ve örgütsel sessizlik, hangi sektörde olursa olsun bir örgütün
önünde önemli bir engel, değişimine ciddi bir bariyedir. Nitekim her iki hastalık da örgüt için gerekli
olan sinerjinin ve yaratıcılığın adeta düşmanıdır.
Örgütsel körlük ve örgütsel sessizlik birbiriyle de yakından ilişkilidir. Nitekim Geiger ve
Antonacopoulou (2009) göre; sessizlik içinde olan örgütler, her türlü sesi susturmakta dolayısıyla
örgütün amacına yönelik bir tahakküm eylemi gerçekleştirmesine engel olmaktadır. Bu durum adeta
kendi kendini güçlendiren bir ağ oluşturmakta ve organizasyonun yeni olanı görme kabiliyetini
sınırlamaktadır. Benzer şekilde Aydın ve Sağır (2021) yaptıkları çalışmada örgütsel sessizliğin örgüt
içindeki iletişim eksikliğine dolayısıyla bilgi akışında aksaklıklara neden olduğunu ileri sürmüşler,
örgütsel sessizliğin örgütsel körlük üzerinde pozitif ve anlamlı bir ilişkisi olduğunu bulgulaşmışlardır.
Sonuç olarak gerek çalışanların gerek yöneticilerin örgüt içinde birbirleriyle paylaştıkları duygu ve
düşünceleri örgütün her adımı için çok değerlidir. Özellikle küreselleşme ve teknolojik değişimlerin
hızlı olduğu günümüzde iş hayatında ortaya çıkan her durum, işletme için neredeyse hayati önem
taşımaktadır. Dolayısıyla örgütsel körlüğün ortaya çıkaracağı problemler en az örgütsel sessizlik kadar
yıkıcıdır. Rekabetin bu denli yoğun olduğu çağda yapılan en ufak hata, bir işgörenin yaptığı kendince
önemsiz saydığı fikir örgüte yakın veya uzak gelecekte bir problem olarak yansıyabilmektedir. Nitekim
Çin atasözünde denildiği gibi “en sağlam zincir, en çürük halkası kadar güçlüdür”.
Neticede her türlü sıkıntının çözümü için örgüt içinde bağlılık duygusunun geliştirilmesi çok önemlidir.
Özellikle çalışanlara güven duygusunun aşılanması bu noktada değerlidir. Çünkü örgütler; farklı
düşünceleri, fikirleri, duyguları bir bütün halinde bünyesinde barındırırlar. Böylece farklı iletişim
kanallarıyla geleceği daha net görerek amaçlarına daha kolay ulaşabilirler.
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ÖZET
Siyah sarımsak, taze sarımsağın kontrollü nem ve sıcaklık şartları altında fermente edilmesiyle üretilen
ve son yıllarda oldukça popüler olan bir sarımsak türevidir. Sarımsağın temel bileşenlerinden biri
karbonhidratlardır. Antibakteriyel, anti-tümör, anti-diyabetik ve anti-inflamatuar etkilere sahip olan
sarımsağın karbonhidrat içeriğinde ısıl işlem nedeniyle miktar ve profillerinde çeşitli değişimler
olmaktadır. Öte yandan, karbonhidratlar üzerinde gerçekleşen bu değişimler, siyah sarımsağın tatlı tadı
ve yumuşak dokusuna da katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, siyah sarımsak üretim prosesinde
gözlenen varyasyonlar da ürün kalitesini etkileyen fruktanlar üzerinde önemli değişimlere sebep
olabilmektedir. Bu araştırmada, siyah sarımsağın şeker kompozisyonu (glukoz, fruktoz ve sakkaroz)
üzerine fermantasyon sıcaklığı ve süresinin etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda, mevcut araştırmada materyal olarak Taşköprü sarımsakları kullanılmıştır. Bu
sarımsaklar, farklı sıcaklık (60, 70 ve 80 °C) ve sürelerde (30, 45 ve 60 gün) %80 nisbi rutubet
koşullarında fermantasyona tabii tutularak siyah sarımsaklar üretilmiştir. Örneklerin şeker
kompozisyonu, RID dedektörlü HPLC ile belirlenmiştir. Araştırmada, kolon olarak Aminex HPX-87H
kolon ve taşıyıcı faz olarak 5 mM’lık sülfürik asit çözeltisi kullanılmıştır. Sarımsak örneklerinin şeker
miktarlarının belirlenmesinde glukoz, fruktoz ve sakkaroz bileşikleriyle hazırlanan kalibrasyon eğrileri
kullanılmıştır. Araştırma neticesinde, fermantasyon sıcaklığı ve süresinin örneklerin glukoz, fruktoz ve
sakkaroz içerikleri üzerinde çok önemli (p<0,01) etki gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca fermantasyon
sıcaklığı x fermantasyon süresi interaksiyonu da örneklerin şeker kompozisyonunu çok önemli (p<0,01)
seviyede etkilemiştir. Fermantasyon işlemi örneklerin şeker içeriğinde artışa neden olmuştur.
Fermantasyon işlemi uygulanmayan taze sarımsaklarda glukoz, fruktoz ve sakkaroz içerikleri sırasıyla
7,14 g/kg, 40 g/kg ve 3.60 g/kg olarak belirlenirken, siyah sarımsak örneklerinde ise bu değerler,
uygulanan sıcaklık ve süreye bağlı olarak 10,44-16,05 g/kg, 45,01-237,09 g/kg ve 26,94-37,35 g/kg
arasında değişim göstermiştir. Fermantasyon sıcaklığı artışı ile örneklerin fruktoz içeriğinde düşüş,
sakkaroz içeriğinde ise artış gözlenmiştir. Ayrıca, 80 °C'de üretilen siyah sarımsakların 60 ve 70 °C'de
üretilenlere göre daha yüksek glukoz içeriğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Fermantasyon süresi
değerlendirildiğinde, örneklerin glukoz ve fruktoz içeriklerinin 45. güne kadar arttığı, bu süreden sonra
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ise belirgin ölçüde azaldığı belirlenmiştir. Örneklerin sakkaroz içeriğinde ise fermantasyon süresi
boyunca azalma olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Siyah sarımsak, Fermantasyon, Şeker kompozisyonu, HPLC.

ABSTRACT
Black garlic is a garlic derivative obtained by fermenting fresh garlic under controlled conditions of
humidity and temperature, and has become very popular in recent years. one of the main components of
garlic is carbohydrates. In carbohydrates of garlic, which has antibacterial, anti-tumor, anti-diabetic and
anti-inflammatory effects, various breakdowns become due to heat treatment. On the other hand, these
changes in carbohydrates contribute to the sweet taste and soft texture of black garlic. Moreover,
changes that occur during the black garlic production process can cause significant changes in fructans
that affect the product quality. In the present study, to examine the effects of fermentation temperature
and period on the sugar composition (glucose, fructose and sucrose) of black garlic was aimed. For this
purpose, Taşköprü garlic was used as a material in the present study. The black garlics were produced
by fermenting of these garlics at a constant relative humidity of 80% using different temperatures (60,
70 and 80 °C) for different periods of time (30, 45 and 60 days). The sugar composition of the samples
was determined using an HPLC system equipped with RID detector. Separation was performed with
Aminex HPX-87H column using 5 mM sulfuric acid solution as a mobile phase. The external standard
method was used to determine the sugar content of garlic samples. As a result of the research, it was
determined that fermentation temperature and period showed a significant (P<0.01) effect on the
glucose, fructose and sucrose contents of the samples. The interaction between fermentation temperature
× fermentation period showed a significant (P<0.01) effect on the sugar composition of the samples.
The fermentation process caused an increase in the sugar content of the samples. Depending on the
fermentation temperature and period, the glucose, fructose and sucrose contents of black garlic samples
ranged from 10.44-16.05 g/kg, 45.01-237.09 g/kg and 26.94-37.35 g/kg, respectively, whereas the fresh
garlic was found to contain these sugars in amounts of 7.14, 40.00 and 3.60 g/kg, respectively. With the
increase in fermentation temperature, the fructose content of the samples significantly decreased,
whereas an increment in the sucrose content was observed. The glucose content of black garlic produced
at 80 °C was higher than the glucose contents of the samples produced at 60 and 70 °C. Regarding the
fermentation period, an increase in the levels of the glucose and fructose was observed during the
process until the 45th day, followed by a significant decrease after that period of time. In contrast, the
sucrose amount gradually decreased during the ageing period.
Keywords: Black garlic, Fermentation, Sugar composition, HPLC.
INTRODUCTION
Garlic (Allium sativum) is a popular widespread spice belonging to the Alliaceae family with a high
nutritive value and is considered a rich source of amino acids, a wide range of vitamins (A, B1, B6 and
C), minerals (Ca, Mg, Fe and Zn), organic sulfur compounds and bioactive enzymes (Butt et al., 2009;
Sethi et al., 2014). Alongside its wide uses in the human diet, garlic has been used as for medical
purposes to treat various disorders due to its biological activities including antioxidant, antiinflammatory, antibacterial, antidiabetic and anticancer. Most of these health benefits are ascribed to its
unique organic sulfur content which is responsible for the unique flavour of garlic (Butt et al., 2009; Qiu
et al., 2020). However, the characteristic unpleasant taste and odour of garlic could limit its use and
consumption (Yuan et al., 2018; Zhang et al., 2016).
Fermented (black) garlic is a derivative from fresh garlic with no strong off-flavour and is produced by
heating fresh garlic under controlled conditions of temperature and humidity for a specific period of
time. This process results in a new product with a darker colour, softer texture sweeter taste and higher
biological activities including antioxidant, antidiabetes, antiallergic, antiinflammation, anticarcinogenic,
hepatoprotective and antiobesity activities (Kimura et al., 2017; Li et al., 2020; Qiu et al., 2020).
Although the accurate origin of black garlic is unknown, it has been consumed in Japan, Thailand and
Korea for a long period of time. In the past few years, black garlic was introduced to many countries
FULL TEXTS BOOK

827

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

and started to be used in various cuisines (Bae et al., 2014; Kimura et al., 2017). During the fermentation
process, several chemical compounds in fresh garlic including carbohydrates, phenols and organic sulfur
compounds undergo various transformations mainly degradation of macromolecules and non-enzymatic
browning reactions (Maillard reaction) (Qiu et al., 2020; Ríos-Ríos et al., 2019). However, these
transformations are strongly affected by the fermentation process i.e., fermentation humidity,
temperature and period, which in turn affect the characteristics of the end product including chemical
composition, sensory properties and biological activities (Bae et al., 2014; Qiu et al., 2020).
Carbohydrate is one of the major garlic components that undergo many chemical reactions throughout
the fermentation process and strongly contribute to the organoleptic attributes and beneficial effects of
black garlic (Lu et al., 2018; Ríos-Ríos et al., 2019; Yunwei et al., 2020). Fresh garlic contains about 70
% carbohydrates on a dry weight basis which primarily consist of polysaccharides with a tiny amount
of oligo and monosaccharides (Qiu et al., 2020). Fructan, a non-reducing water-soluble polymer, is the
main polysaccharide in fresh garlic, which consist of a large number of fructose molecules and a small
number of glucose molecules at a ratio of 14:1 (Chen et al., 2013). During the fermentation process,
saccharides undergo several chemical reactions mainly hydrolysis (thermal and enzymatic), nonenzymatic browning and caramelization (Ríos-Ríos et al., 2019; Zhang et al., 2016). Thermal processing
induces the hydrolysis of polysaccharides into smaller fractions of saccharides (oligo, di and
monosaccharides). Consequently, black garlic contains a lower amount of high molecular weight
saccharides (eq. fructan) and a higher amount of low molecular weight saccharides (oligo, di and
monosaccharides) (Lu et al., 2018). On the other hand, part of the reducing monosaccharides engages
in the Maillard reaction providing a wide range of compounds responsible for colour and aroma
development and various biological activities (Lu et al., 2018; Qiu et al., 2020; Yunwei et al., 2020).
Black garlic has become a popular product in recent years due to its enhanced biological activity and
sensory attributes. The chemical composition, biological activity and sensory characteristics of black
garlic are strongly affected by fermentation conditions. However, there is no standard method for the
production of black garlic, so the production parameters are varied widely depending on several factors
such as manufacturers, and the particular characteristics required in the end product. The carbohydrates'
profile and concentration in black garlic affect the quality of the final product. Therefore, the aim of the
present study was to examine the effects of fermentation temperature (60, 70 and 80 °C) and period (30,
45 and 60 days) on the sugar composition (glucose, fructose and sucrose) of black garlic.

MATERIAL AND METHODS
Production of Black Garlic
Taşköprü fresh garlic was used as a material in the current study. The fresh garlic was fermented in a
climatic chamber (KKS 115, Smart Pro) adjusted at a constant relative humidity of 80%. Black garlic
was produced using three different temperatures (60, 70 and 80 °C) and the samples were collected on
the 30th, 45th and 60th day of the fermentation process. Samples were peeled, placed in polyethene bags
and stored at -18 °C until further analysis. The research scheme is shown in Table 1.
Table 1. The Research Scheme
Fermentation Temperature

Fermentation Period
30 days
45 days
60 days
30 days
45 days
60 days
30 days
45 days
60 days

60 ºC
70 ºC
80 ºC
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Determination of Glucose, Fructose and Sucrose Content
Sugar analysis was performed according to the procedures described by Kelebek et al. (2018). Briefly,
2 g of garlic samples were thoroughly homogenized with 20 mL of distilled water then centrifuged at
5,500 rpm, 4 ºC for 15 min. The supernatant was filtered through a 0.45 μm pore size membrane filter
and analyzed by an HPLC system (LC-10A HPLC Series; Shimadzu, Kyoto, Japan) equipped with a
refractive index detector (RID-10A; Shimadzu). Sugars were separated via an Aminex HPX-87H
column (300 × 7.8 mm) (Bio-Rad, CA, USA) at 55 °C, using a mobile phase of 5 mM sulfuric acid
solution at a flow rate of 0.7 ml/min. The external standard method was used to determine the sugar
content of garlic samples.
Statistical Analysis
The study was carried out following a completely randomized design (3 temperatures ×3 periods of
time). Analysis was performed in triplicates and the results were presented as mean±standard deviation.
Analysis of variance followed by Duncan’s multiple range test was used to determine and measure the
significant differences between means.

RESULTS AND DISCUSSION
Table 2. shows the sugars (glucose, fructose and sucrose) content of fresh and black garlic fermented at
different temperatures for different periods of time. As seen from the table black garlic samples revealed
significantly higher amounts of glucose, fructose and sucrose compared to the fresh samples. This
increment is mainly associated with the thermal degradation of polysaccharides into smaller molecular
weight sugars during the fermentation process, particularly hydrolysis of fructans, the main sugar in
fresh garlic, that contribute to increasing in the levels of fructose and glucose (Lu et al., 2018; Qiu et al.,
2020; Ríos-Ríos et al., 2019; Toledano Medina et al., 2019). The thermal treatment induces chain
scission of the glycosidic bond of polysaccharides, which results in decreasing the saccharides'
molecular weight (Lu et al., 2018). A similar increase in the content of fructose, glucose and sucrose
was also reported by Choi et al. (2008) and Kang (2016). Likewise, Choi et al. (2014); Toledano Medina
et al. (2019); Zhang et al. (2016) documented an increase in the reducing sugar content of black garlic
compared to the fresh samples. The decrease in fructan concentration during fermentation of black garlic
was also documented in previous studies (Lu et al., 2018; Yuan et al., 2016). This increment in free and
reducing sugar content and degradation of structural polysaccharides are responsible for the sweet taste
and soft texture of the black garlic.
Table 2. Glucose, Fructose and Sucrose Content of Fresh and Black Garlic Samples (g/kg)
Fermentation Parameters
Temperature (°C)
0 (Fresh)
60
70
80
Sig.
Period (days)
0 (Fresh)
30
45
60
Sig.
T×P

n

Glucose (𝑥̅ ±SD)

Fructose (𝑥̅ ±SD)

Sucrose (𝑥̅ ±SD)

3
9
9
9

7.14±0.02d
12.52±5.52b
11.70±2.52c
16.05±8.63a
**

40.00±0.05d
237.09±76.31a
225.52±60.21b
45.01±34.56c
**

3.60±0.05d
26.94±8.98c
34.90±5.88b
37.35±13.81a
**

3
9
9
9

7.14±0.02d
14.50±8.11b
15.33±2.77a
10.44±5.87c
**
**

40.00±0.05d
172.97±92.59b
176.46±98.84a
158.20±134.88c
**
**

3.60±0.05d
36.89±12.95a
33.77±9.62b
28.52±8.50c
**
**

𝑥̅ : mean, SD: standard deviation, a-d: means with similar letters in the same column are not significantly
different (P < 0.05), **: P < 0.01
A remarkable high amount of fructose was determined in black garlic samples compared to the amount
of glucose and sucrose illustrating fructose as the most abundant sugar in black garlic followed by
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glucose and sucrose (Table 2). Similar results were also reported by other authors (Choi et al., 2008;
Kang, 2016). The high amount of fructose could be attributed to the thermal hydrolysis of glucan, a
polyfructosylsucrose molecule, which releases a higher number of fructose molecules than glucose.
Because of the high fructose content of black garlic and the high sweetening power of this molecule
compared to the other sugars, presenting it as the main responsible sugar for the sweet taste of black
garlic (Qiu et al., 2020; Ríos-Ríos et al., 2019; Yuan et al., 2018).
Moreover, both fermentation temperature, period, and the interaction between fermentation temperature
× fermentation period (T×P) significantly (P < 0.01) affected the free sugar content of the produced
black garlic (Table 2). Several studies reported variation in free and reducing sugar amounts of fresh
garlic and black garlic depending on factors such as garlic variety, harvest time and production
conditions (temperature, time and relative humidity) (Kang, 2016; Sun & Wang, 2018; Toledano
Medina et al., 2019; Zhang et al., 2016).
Regarding the fermentation temperature, both glucose and sucrose content was increased with increasing
the fermentation temperature and the highest levels (16.05 and 37.35 g/kg, respectively) were observed
when 80 °C degrees was applied. On the other hand, the higher fermentation temperature was used the
lower fructose level was detected in black garlic samples and the highest level (237.09 g/kg) was
detected in black garlic samples fermented at a temperature of 60 °C degrees (Table 2). Previous studies
reported that the reducing sugar content of black garlic increased with increasing the fermentation
temperature, particularly in the first stage of the fermentation process (Sun & Wang, 2018; Zhang et al.,
2016). Sun and Wang (2018) documented a higher amount of reducing sugar in black garlic fermented
at 75 °C and 85 % relative humidity for 16 days than those fermented at 65 °C. Likewise, Zhang et al.
(2016) recorded higher reducing sugar levels in black garlic fermented at 70 °C than those fermented at
60 °C for a period of 40 days. Thermal degradation of polysaccharides in black garlic fermented at low
temperature (70-80 °C) appears to obey first-order reaction kinetics, whereas it does not follow firstorder reaction kinetics when black garlic is fermented at relatively high temperatures (above 80 °C) (Qiu
et al., 2020). Moreover, using high fermentation temperature increases the degradation rate of
polysaccharides into smaller molecular weight sugars (oligo/monosaccharides) (Lu et al., 2018).
However, using high temperatures induces the caramelization and Maillard reaction in which notable
amounts of reducing sugar are consumed and led to inadequate sweet taste of the final product (CorzoMartínez et al., 2012; Zhang et al., 2016).
In terms of the fermentation period, both glucose and fructose content of black garlic increased
significantly until the 45th day of the fermentation process, followed by a noteworthy decrease after that
period of time (Table 2). This could be related to the consumption of these molecules by Maillard and
caramelization reactions. In like manner, Sun and Wang (2018) and Zhang et al. (2016) reported an
increase in reducing sugar content of black garlic produced under different conditions (mainly at high
fermentation temperatures, 80-90 °C) until a specific time followed by a significant reduction in their
concentrations. In contrast, our results revealed a gradual reduction in sucrose content during the
fermentation process to reach the lowest level after 60 days of fermentation (Table 2). This reduction
could be related to the hydrolysis of sucrose into its components (glucose+fructose) because of the high
temperature and low pH conditions during fermentation (Kang, 2016). Black garlic fermented by
applying a stepwise thermal program showed an increase in the content of fructose during the whole
program, whereas the content of glucose and sucrose increased until a specific time (stage 4 and stage
3, respectively) then decreased after that point of time (Kang, 2016). Yuan et al. (2018) also reported a
significant increase in fructose content of black garlic fermented at 80 % relative humidity and 55 °C
during the whole process (90 days), whereas the glucose and sucrose levels stayed stable during the
fermentation process. The final concentration of free and reducing sugars is determined depending on
the rate of production of these sugars by polysaccharides degradation and consumption by Maillard
reaction. Fructan is hydrolyzed into its components throughout the fermentation process with a higher
hydrolysis rate when a high temperature is applied. Indeed, the decrease in fructan level in black garlic
is accompanied by increased levels of glucose and fructose. Nevertheless, when the fructan is completely
hydrolyzed, the reducing sugars are still consumed by the Maillard reaction, consequently, the
consumption rate of reducing sugars is higher than their production rate, which results in a decrease in
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the final concentration of reducing sugars after this point of time during the fermentation process (45
days in our study).
Figure 1. presents the glucose (A), fructose (B) and sucrose (C) content of black garlic samples
fermented at different combinations of temperature and periods of time. In general, the amount of
glucose, fructose and sucrose increased with increasing the fermentation periods when black garlic
samples were produced at a temperature of 60 °C degrees. Whereas, the sugar content of black garlic
decreased during the fermentation process when higher temperatures (70 and 80 °C) were applied.
Furthermore, a remarkable reduction in fructose levels was observed when a temperature of 80 °C
degrees used in the fermentation process. Likewise, Zhang et al. (2016) reported that when black garlic
is fermented at relatively low temperatures (60 and 70 °C) the reducing sugar content increases during
the whole fermentation process (about 40 days). On the other hand, at higher fermentation temperatures
(80 and 90 °C) the reducing sugar content reaches the maximum levels after a few days (3 and 12 days,
respectively) of the fermentation process, followed by a dramatic decrease because of the raise in
Maillard and caramelization reactions at high temperatures. Similar results were also stated by Sun and
Wang (2018) who fermented the black garlic at 65, 75 and 85 °C for 16 days.
B)
25

Fructose Content (g/kg)

Glucose Content (g/kg)

A)

20
15
10
5
0
60°C
30 days

70°C
45 days

80°C

300
250
200
150
100
50
0
60°C

60 days

30 days

70°C
45 days

80°C
60 days

Sucrose Content (g/kg)

C)
50
40
30
20
10
0
60°C

30 days

70°C

45 days

80°C

60 days

Figure 1. Glucose, Fructose and Sucrose Content of Black Garlic Samples Fermented at Different
Combinations of Temperature and Periods of Time (g/kg); A) glucose, B) fructose and C) sucrose.
The highest level of glucose and sucrose was observed when black garlic fermented at 80°C for 30 days,
whereas the highest level of fructose was detected in black garlic samples fermented at a temperature of
60 °C for 60 days. However, the fructose amount in black garlic samples was noticeably higher than the
amount of both glucose and sucrose. Moreover, the sweetening power of fructose (1.3-1.8) is higher
than sucrose (1.00) and glucose (0.60) (Colonna et al., 2006). Nonetheless, the high content of reducing
sugar can improve the flavour of black garlic by increasing the sweet taste and masking the undesirable
ones (Yunwei et al., 2020). Taking into account the previously mentioned points, the production of black
garlic at 60 °C for 60 days could be recommended as the best combination of temperature-period
responsible for a better final product with a higher sweet taste. However, to define the best combination

FULL TEXTS BOOK

831

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

of fermentation temperature and period other parameters should be considered such as water content,
elasticity, pH, and aroma of the final product

CONCLUSION
Throughout the fermentation process of black garlic, the carbohydrates undergo various breakdowns
and reactions. These changes contribute to the taste and texture of the final product. The fermentation
process caused a significant increase in the levels of glucose, fructose and sucrose. Moreover,
fermentation temperature, period and their interactions significantly affected the amount of these sugars
during the fermentation process. The highest levels of glucose, fructose and sucrose were observed at
different combinations of fermentation temperature-period. However, considering the concentration of
these sugar alongside their sweetening power, the fermentation of black garlic at 60 °C for 60 days could
be recommended to obtain a final product with a higher sweet taste.
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ABSTRACT
The intensification of innovative technologies development and the digitalization of most economic
activities contribute to the intensive involvement of companies in a progressive approaches variety to
achieve a high level of competitiveness. In addition, negative factors such as the COVID pandemic,
rising energy costs and military action are having a negative impact on the purchasing power of the
population, which encourages companies to spend more effort on gaining the attention of solvent users.
Given the gradual reorientation of users majority to the Internet, there is a need for intensive use of
various digital marketing tools to identify the target audience and establish close communications with
them on a long-term basis. A prerequisite for the interest of potential customers is the creation of quality
thematic content that meets the needs of a specific group of users. Based on the resources used, the
content can be in the form of video, photos, audio or textual information. By providing the user with
interesting information in the necessary form, it is possible to gain a certain level of trust and gradually
form a positive attitude towards the brand. Having led a potential customer through the appropriate sales
funnel, it is possible with a certain level of probability to positively influence the user's desire to purchase
a particular product or service. It should be noted that the main part of solvent users in the digital
environment are representatives of generations Y and Z, who actively use various gadgets to access the
Internet. These generations are primarily focused on video and photo content, which influences the use
of YouTube, Instagram and TikTok in promoting certain products. Involving real and virtual thought
leaders allows companies to create in the target audience an idea of obtaining useful information, rather
than demonstrating direct advertising. The processes of digitalization have contributed to the gradual
growth of the influence of virtual influencers, who, in contrast to real bloggers, can work constantly and
be used simultaneously for several events in different parts of the world. Realizing the prospects of using
virtual influencers, multinational corporations are creating their own digital thought leaders who are
associated only with a certain brand and are engaged in promoting its products on the Internet. Also
important for modern users is photo content, which is confirmed by the popularity of Instagram and the
placement of a large number of participants in a variety of images. Companies use a variety of tactics to
promote their products, including direct advertising of certain products and the demonstration of
interesting stories in the form of photos or pictures that contain the company's products.
Keywords: digital marketing, influencers, communications, content, target audience.
Introduction
The digitization of all spheres of activity and the users share growth who actively use various gadgets
(smartphones, tablets, laptops, personal computers and smart TV) with connection to the Internet
encourage companies to join the digital environment in order to expand contacts with the target
audience. The Internet in modern conditions acts as a large market for various goods and services, which
has a significant potential for growth in the near future. The use of various digital marketing tools allows
companies to identify potential customers and establish close communications in the long term.
Increasing competition between companies in the digital environment encourages companies to
continuously engage in marketing innovations, which allows them to gain competitive advantages over
other market participants.
In the process of involving various digital marketing tools, it is advisable to develop an appropriate
strategy that will meet the requirements of modern times and allow the company to quickly adapt to
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possible changes. Digitalization is characterized by intensive introduction of innovations and rapid
reorientation of users from one brand to another, accordingly, the marketing strategy must be constantly
adapted. Based on the specifics of socio-economic and psychological factors, the company chooses
appropriate digital marketing tools, the combinations of these tools are updated on an ongoing basis. It
is also advisable to pay attention to the application of machine learning algorithms, which allow
optimizing the marketing strategy of digital marketing based on large volumes of information about
functioning markets, socio-economic users characteristics, competitors indicators, etc.
Materials and methods
The history of the development of marketing strategies on the Internet began with companies that
focused mainly on the mass market. In this case, we are talking about duplicating the B2C model from
the offline environment to the Internet. Considering the specifics of communications with the target
audience in the digital space, companies reformatted the B2C model accordingly, which was reflected
in the relevant marketing strategies. Along with this, the B2B market, despite its entry into the online
environment at a later stage, is actively developing and has significant prospects for significant growth
in future periods of time. Different digital marketing tools are used based on the characteristics of
interaction with users according to these models, and the same tools will differ in some way due to
differences in the behavior of user-clients and client companies. Figure 1 shows the main digital
marketing tools.
Digital marketing involves the use of the following tools, most of which are implemented on the Internet:
1. Search engine optimization (SEO - Search Engine Optimization) is a set of actions aimed at increasing
organic traffic in search engines. Specialized software: Semrush, SE Ranking, Ahrefs, BrightEdge,
Siteimprove, etc. [1].
2. Content marketing (Content Marketing) is a technology of attracting a target audience to a company
or a trademark by creating and distributing associated useful information that will attract the attention
of potential customers. Specialized software: iPaper, Paperflite, Fonto, Flipsnack, Issuu and more [2].
3. Email marketing allows companies to build effective communication with consumers with the help
of automated mailings to the target audience of emails. Specialized software: Mailchimp,
ActiveCampaign, MailerLite, Moosend, Drip, etc. [3]
4. Marketing in social networks (SMM - Social Media Marketing) involves attracting a target audience
through social networks thanks to the creation of thematic content that meets the interests of a certain
group of users and fits into the specifics of a separate social network functioning. Specialized software:
Brandwatch, Hootsuite, Loomly, AgoraPulse, YouScan etc. [4].
Some scientists pay considerable attention to individual social networks, highlighting their features,
which led to the emergence of:
- Facebook Marketing;
- Pinterest Marketing;
- Twitter Marketing;
- LinkedIn Marketing;
- YouTube Marketing, etc.
5. Online advertising (Online Advertising) is a powerful marketing tool that allows companies to attract
customers on the Internet thanks to the use of various options for advertising messages (contextual,
media, spam, text, teaser advertising, landing page, etc.). Specialized software: Asana, FreshBooks,
monday.com, WordStream Advisor, Workfront, and more.
6. Contextual advertising is one of the types of online advertising, which involves the selection of
visitors based on certain interests that coincide with the subject of advertising messages, and the
presentation of relevant content to them. Specialized software: Google AdWords, AdSense, Precise.TV,
etc.
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7. Web analytics (Web-Analytics) is a flexible system for measuring and collecting information about
activity on the site, which can be comprehensively analyzed and effective solutions developed to
increase the functionality of the web resource in accordance with the needs of visitors while
simultaneously optimizing the company's support costs site Specialized software: Google Analytics,
Adobe Analytics, Twitter Counter, Appsee Mobile Analytics, Bing Webmaster Tools, etc.
8. Mobile marketing is a set of activities that are implemented using mobile devices and are aimed at
promoting goods and services, taking into account the specifics of this technology. Specialized software:
Deep Linking Platform, SendPulse, TextMagic, AppsFlyer, Mobiniti, etc.
Today's users actively interact with brands through social media, which requires companies to use
appropriate behavior patterns. A key role for companies is played by representatives of generations Y
and Z, who possess a sufficient level of purchasing power and act as the main consumers of the vast
majority of goods and services sold on the Internet. These categories of consumers will pay close
attention to thematic content, which is displayed in accordance with the specifics of the social networks
used (Instagram – photos and videos; YouTube and TikTok – video content; Twitter text messages,
etc.). Along with this, it is advisable to use classic sites and landing pages, which allows companies to
provide certain categories of users with informational support about products and the company as a
whole. Integrating the company's various web resources into sales funnels allows companies to increase
the conversion rate, and also contributes to the formation of a positive perception by a large number of
potential customers.
Due to the use of innovative technologies, the popularity of virtual influencers is growing, which possess
certain characteristics of real opinion leaders, but have the opportunity to interact with the target
audience in a much larger number of cases. Digital thought leaders can simultaneously communicate
with large numbers of users around the world without needing to rest. The cost of maintaining virtual
influencers is much lower compared to actors and other famous personalities who receive large fees for
promoting brands. The most popular digital influencers in 2022 include: Lu do Magalu, Lil Miquela,
Barbie, Guggimon, Knox Frost [5].

DİGİTAL MARKETİNG TOOLS

Search engine optimization
(SEO)

Online advertising

Contextual advertising

Social media marketing

Web analytics

Mobile marketing

Content marketing

Email marketing
Figure 1. Digital marketing tools [6].

Along with the B2C model, modern companies actively use B2B, as the digital environment allows
companies to actively interact in modern conditions thanks to the use of advanced communication
channels. The Internet enables companies to search for partners in most countries of the world and
increases the probability of contacts thanks to the use of specialized platforms and thematic web
resources. Thanks to the use of targeted advertising, it is also possible to identify potential partners and
increase the probability of contact. To achieve effective results, companies must reorient from classic
marketing strategies to innovative approaches, which will minimize potential risks. The main risk is a
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lack of understanding by company management of the differences between B2B and B2C markets,
which leads to the use of ineffective digital marketing tools in specific cases. By understanding current
market needs and identifying effective digital marketing tools, companies have the opportunity to
increase the reach of potential consumers of relevant goods and services among legal entities.
Management should be aware of the need to involve different marketers for each of the markets who
have specialized knowledge and experience in the B2B and B2C segments. Extensive practical
experience enables these specialists to develop effective digital marketing strategies for relevant
segments, diversifying markets in the digital environment in accordance with the specifics of the
company's products. Thanks to the clear identification of the key characteristics of the market, products
and companies of potential partners, it is possible to choose the optimal list of digital marketing tools
that will be integrated into the brand's marketing strategy.
In order to highlight the differences, it is necessary to consider the two studied business models, referring
to the approaches that were highlighted by F. Kotler [7].
B2B (business-to-business) is a marketing relationship between two business entities. In today's
conditions, it is advisable to go beyond the boundaries of industrial enterprises, since in the global
network, in addition to producers of goods and services, there may be various intermediary structures.
Along with this, the introduction of innovative technologies leads to the appearance of digital products
that do not have a physical expression.
B2C (business-to-consumer) is a marketing relationship between two business entities and end
consumers.
Table 1 Comparative analysis of marketing activities for B2B and B2C models [8]
Comparison criteria
Use by the consumer of
the final result of the
purchase
Making
a
purchase
decision
Factors affecting
purchase decision

B2B
For purposes not intended to be for the
personal use or benefit of one person, only for
the organization
Personal within the framework of assigned
competence or collective, in accordance with
the model adopted in the company
the The goals and objectives of the business, other
interests of the company, the decision-making
process approved by the company

The length of the sales Long
cycle
Emphasis on the sales On solving the business goals and objectives
process
of the company and additional benefits for the
company that the product will bring
The emotional side of In rare cases, it is appropriate, most often it is
selling
not used

B2C
Private, personal

Single or with the
participation of family
members
Personal or family benefit,
traditions,
tastes,
preferences, influence of
fashion trends
Short

On the product itself, its
properties, convenience
and benefit from use
It is almost always
relevant, often of key
importance
Related services
Often a wide range of services that are long- Standard conditions for all
term in providing, oriented to a specific buyer
Volumes of purchases
They can reach huge sizes
Small and single
Degree of risk
It is huge, since the purchase can affect the Minimal, as the use of the
efficiency of the entire business
product is individual
The
duration
and Frequent contact, as the need may arise at Small, since most often we
frequency of contacts in different points in different decision-making are talking about single
the process of sales and procedures
consumption
after-sales service
Use of facts, statistics, It is one of the bases of decision-making
Practically not used
analytics
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Sales planning

Often determines the success of the sale

Very often
necessary

it

is

not

The differences presented in the table should be considered in more detail, which will allow companies
to take into account the specific characteristics when building appropriate marketing strategies for the
functioning of companies in the digital environment.
The process of sales on the Internet refers to an important stage that has characteristic differences
between B2B and B2C marketing. It should be noted that Internet marketing involves the use of relevant
thematic content in the sales process, which serves as a communication tool with the target audience. In
order to obtain the optimal level of conversion, the company should focus on the following principles
within the framework of the marketing strategy implementation on the Internet [9].
In many cases, a specific consumer in the process of making a decision regarding the purchase of a
specific product or service is guided by personal emotions, habits and tastes, along with this, orientation
to the popularity of the product among other users who follow fashion trends is of great importance in
this case. Following other users as part of a fashion trend should be attributed to social and psychological
factors. In certain cases, these factors are difficult or impossible to predict, so there is a need for constant
monitoring of a particular market and the corresponding target audience. In this regard, companies in
their online strategy should focus on their product or service, its features, and what the customer will
receive by purchasing it. Considering the significant role of emotions and modern trends, it is advisable
for companies in the B2C market to use appropriate thematic content. The vast majority of users, in
accordance with their use of certain social media, focus on photos, video materials, sound files or text
content. An important task of the company in this case is the clear segmentation of potential customers
and providing them with relevant thematic content. In the case of using non-targeted content, the vast
majority of users will have a negative perception of the company and its products. For individual
products and target audiences, an important aspect is the characteristic of innovativeness, which makes
it possible to influence the emotions of potential customers certain categories. Customers can act as
distributors of free brand advertising by using certain products and posting relevant themed content on
social networks. Evaluating the possession of certain products as a certain status, other users try to
purchase the corresponding goods or services.
In the process of selling relevant products to customers, appropriate web resources are used, which
should be characterized by a certain design and corporate style. The mental closeness of all components
of the company's web resource to potential customers leads to an increase in the level of loyalty and
long-term relationships. In modern conditions, web resources are beginning to use virtual and
augmented reality technologies. With the help of the digital space, potential customers have the
opportunity to make virtual contact with the necessary products. These innovations arouse great interest
among the target audience, simultaneously strengthening communications between the company and
potential customers [10].
For business customers, when making purchase decisions, rationality and benefit for their company, as
well as confidence in the reliability of the supplier and its products, are important. For this reason, when
developing an Internet marketing strategy for B2B, emphasis should be placed on creating a favorable
image of the company as a whole among business consumers.
It is important to consider that the information environment for the B2B market is very tight and
saturated. In other words, if the company shows itself badly in the eyes of one of the business consumers,
it can lose an entire segment of the market together and it will be almost impossible to restore the trust
of customers, because business players monitor the activities of partners and competitors very carefully
and quickly learn about their successes and failures
A significant difference between Internet marketing for B2B and B2C market is the specificity of the
sales process. When working with end consumers, companies have the opportunity to use only digital
channels, selling goods using a global network, in most cases without physical contact. The specificity
of interaction between companies involves not only contacts via the Internet, but also in most cases
requires direct contact between representatives at various stages of product sales. In the B2B market,
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companies must appropriately provide the architecture of web resources and place the required content
in a certain format, paying attention to contact information [11].
When working on the B2C market, the orientation of web resources is aimed primarily at product
visualization, which is explained by the high level of perception of information by potential customers
precisely with the help of visual organs. The presented approach is primarily used for material items
that are in high demand among the population.
The Internet environment is characterized by certain features that lead to limitations when working with
business clients. The main limitations include:
1) complexity of the product or service;
2) a large volume of procurement and the value of the transaction;
3) a multi-stage decision-making process within the company regarding the purchase of products,
preparation of relevant documentation with a complex of legal support;
4) a considerable time between the occurrence of a request for the purchase of products and the conduct
of a trade transaction;
5) the specificity of the pricing process, which involves taking into account a complex of factors in each
specific case.
The presented limitations determine the main tasks of Internet marketing in the B2B sphere:
- A large number of companies start cooperation on a long-term basis. Corresponding client bases are
created, in which the main characteristics of the performed operations are specified, which makes it
possible to simplify certain communication procedures and speed up the period of negotiations on the
quantity of products and their cost in future periods. In the process of contacts, the supplier company
must create a certain image, which will later serve as a guarantee of the consumer company's trust and
lead to the order of new batches of products or certain services. It should be noted that in the B2B
segment, content is best perceived in written form, which contains appropriate technical characteristics,
economic indicators and provides an opportunity to establish legal authority.
At the next stage, it is advisable to pay attention to the study of the features of the company's web
resource, which will make it possible to ensure the fulfillment of tasks related to the acquisition,
persuasion and retention of a business consumer. In the B2B sphere, the company's website acts as the
main tool for converting a visitor into a potential client. The resource should be designed in a specific
business style, which is inherent in the relevant market, which will allow establishing further contacts
for the purpose of selling relevant goods or services.
An important function of the site is its use as a client base generator. Among the main tools for collecting
information about customers, it is necessary to highlight:
1. newsletter subscription form;
2. feedback form (these can be company questions, product comments, reviews, etc.);
3. the request form for the required document (the document needed by the client can be sent by e-mail
if he fills out the contact data form);
4) proposal for the calculation of the project with subsequent sending by e-mail;
5) registration form on the site, which opens additional useful functions for registered users.
The use of each of the presented tools depends on the characteristics of the products and the
characteristics of the target audience. In certain cases, it is advisable to combine different forms to obtain
comprehensive information about potential customers.
In order to obtain contact information of potential customers, it is necessary to first of all create a trusting
primary relationship, since the transfer of personal information to third parties in modern conditions is
considered undesirable among the majority of Internet users. It is Internet marketing that is focused on
creating positive and trusting relations between the seller company and the client company.
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There are various web resources on the Internet that can be used to contact consumer companies. The
point of contact, as mentioned above, depends on the characteristics of the products and the
characteristics of the target audience. The main points of contact can be [12]:
1. Company website. In modern conditions, a significant number of companies have their own website
that performs representative functions. However, not all web resources meet modern conditions, as they
do not allow attracting the attention of the target audience. First of all, it is necessary to pay considerable
attention to SEO optimization, since there are a large number of manufacturers and sellers of
homogeneous products on the Internet, who actively compete with each other. Only when promoting
unique products, it is possible to use advertising without paying much attention to search engine
optimization. In other cases, in order to attract potential customers to the company's website, along with
other tools, it is necessary to use SEO, which will allow the company and its products to appear in high
positions in the search results.
When going to the company's website, it is necessary to create conditions for capturing the attention of
visitors and their further retention. To retain business customers, it is necessary to post a lot of additional
information that allows companies to convince them of the optimality of the offer. The amount of data
will be proportional to the complexity of the products, that is, for more technological products,
appropriate information support in the form of thematic content is required. The activities presented in
the framework of the company's website should create a complete image of the enterprise and its goods
or services.
2. Email marketing. The presence of a client base allows companies to actively use the specified digital
marketing tool. To optimize the mailing, it is advisable to use a service such as MailChimp, which allows
companies to segment the target audience according to various characteristics. Based on the selected
characteristics, appropriate groups are selected and mailing is carried out according to clearly defined
time parameters. If configured correctly, the content distributed via e-mail will be perceived by client
companies as personalized. In today's conditions, personalization is one of the trends and is positively
perceived by customers, that is, the probability of e-mails being categorized as spam is minimized.
3. Blogs. In certain cases, blogs are used to attract the attention of potential customers. On these web
resources, a relevant topic is posted, to which a certain number of visitors join in the discussion process,
who post their own questions, share their opinions, etc. Topics of interest to potential customers provide
an opportunity for the company to demonstrate its own competence and form a positive impression of
the company on the consumer [13]. High-quality information content and appropriate feedback on the
requests of target customers will testify to the effectiveness of the specified communication channel.
In today's conditions, there are a large number of blogs on the Internet, which are blogs with a certain
industry theme. The competitive environment in the B2B market requires companies to use the indicated
communication channel with the target audience. It is advisable to delegate a separate specialist to work
on blogs with potential clients, which will allow to achieve the maximum possible result.
4. Recommendations and reviews. To achieve a positive result in the long term in the B2B market, it is
necessary to constantly work on creating an appropriate image. In certain cases, the company has to
work with negativity, which involves the use of approaches to leveling bad reviews. Creating a positive
image is ensured through the correct application of Internet marketing. In the process of working with
reviews, the following actions are used [14]:
1) Placing a feedback form on the website;
2) Encouraging existing customers to write online reviews about the company.
3) Dissemination of positive information about the company on various resources.
4) The company's reaction to all reviews.
5) Solving problems in the presence of negative reviews.
6) Focusing on customer satisfaction when negativity is detected.
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Discussion and conclusion
The transformation of global and national economic systems on a permanent basis, the existence of
various risk factors (the COVID-19 pandemic, the food crisis, social tension and military actions in
certain regions of the world) affect the behavior of companies and require finding new marketing
strategies for promoting products offline and online environment Along with this, the processes of
digitalization and the transition of countries to the exabyte economy are inextricably linked with the
intensive introduction of innovative technologies, which significantly affects the transformation of
companies marketing strategies.
Thanks to the research of innovative technologies that are gradually becoming widespread in the digital
environment, it is possible to establish advanced approaches that should be integrated into the marketing
strategies of companies. First of all, it is advisable to pay attention to the use of virtual and augmented
reality technologies. The interest of generations of working age (first of all, we are talking about
generations Y and Z) in innovative technologies allows companies to create a digital world and, with
the help of appropriate equipment, immerse potential customers in virtual and augmented reality. In the
process of familiarization with the digital world, the target audience not only receives new impressions
and experiences, but also communicates with the company's products. Thanks to the positive perception
of the virtual world, users develop a favorable attitude towards the corresponding goods and services,
which allows to increase the volume of products. It should be noted that in modern conditions, when
creating a complex marketing strategy, it is possible to promote complex products that, thanks to virtual
and augmented reality technologies, will have additional functionality. For example, a brand of baby
food offers animated content for consumers of younger age groups, which can be obtained through the
use of specialized applications for smartphones and tablets. The content can be presented in the form of
cartoons, which are divided into a certain number of series, which become available with a certain
frequency through links on the packaging of the brand's products.
The vast majority of users actively use social networks, which has influenced the development of social
media marketing. Another modern trend is the use of NFTs, which leads to the active use of digital
assets by certain categories of users on an ongoing basis. Since 2021, non-fungible tokens have been
used to create unique digital objects and sell them to connoisseurs or investors. Having assessed the
prospects of the presented assets, certain brands within the framework of their own marketing campaigns
intensified work on the creation of unique digital goods (avatars, digital branded souvenirs, works of
art, graphic objects, etc.). Thanks to NFT, companies actively communicate with their target audience
in the digital environment, promoting their own products and increasing sales [15].
The use of machine learning algorithms has opened up significant prospects for companies to identify
diverse groups of users and establish the characteristics of differences for each community. Based on
mathematical models, it is possible to establish hidden relationships and create effective recommender
systems that will offer users relevant products with a high level of probability. Thanks to the use of
effective machine learning algorithms and powerful servers for data processing, companies actively
began to use recommender systems and were able to increase revenues. However, at the beginning of
2022, the countries of the European Union decided to adopt The Digital Services Act package, which is
focused on the protection of personal data and consumer rights. In accordance with this law, the
technology giants must be more responsible for the rights of citizens and remove targeted advertising
based on religion, sexual orientation, ethnicity or political affiliation. Based on these circumstances,
companies will have to make appropriate adjustments to their marketing strategies in order to comply
with current legislation [16].
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ABSTRACT
In the Bapedi society, discussions concerning the interpretation of sacred texts in African context with
a focus on sacred texts and Indigenous Knowledge Systems in Africa have increased in frequency and
intensity. Many of these discussions reflect sacred texts and African Traditional Religion, as well as
sacred texts and theologizing in Africa. Among some Christians especially elderly people, ‘Exodus 20:5,
6; 34:6, 7; Numbers 14:18 & Deuteronomy 5:9, 10’; generally speaking, are regarded as teaching sacred
texts in Africa. This paper will share some insights highlighted by some Christians and elderly people
during informal interviews. The purpose of this study was to investigate the consequences of ignoring
or undermining the sacred texts ‘Exodus 20:5, 6; 34:6, 7; Numbers 14:18 & Deuteronomy 5:9, 10’ with
special reference to Bapedi people’s cultural context. The following research question was therefore
considered to address the objective of this study: Why are innocent children and grandchildren suffering,
but not their parents who are the focus of blame? The study employed historical research approach.
Informal interviews, video and audio recordings were used to collect data. The results have shown that
innocent children and grandchildren of the parents who have completely forgotten about their roots, and
who are mesmerized by other theological beliefs are going through difficult times. It was concluded that
undermining taboos, customs, beliefs, and practices, seems to be the primary factors in negatively
influencing innocent children and grandchildren to go through difficult times in life and struggle to
survive.
Keywords: Sacred texts, Africa, Bapedi people, consequences, children, Indigenous Knowledge
Systems, Limpopo Province, South Africa.
Introduction
This paper explores story-making and telling practices as a way of reflecting upon and sharing diverse
cultural experiences in relation to the sacred texts. It endeavours merely to highlight the consequences
of ignoring the sacred texts in relation to Bapedi culture and Bapedi people’s life experiences and
perspective. Bapedi local knowledge system is believed to have been practiced by Bapedi fore-bears
who handed it down from one generation to another. It is a system founded on traditional religious and
cultural practices, and inextricably interwoven with the culture of the people, expressed in beliefs and
practices, pithy sayings and names, proverbs, rituals, liturgies, songs and dances, folktales, and myths.
The objective of this study, therefore, is to critically assess how Bapedi people adapt sacred texts to
spread their culture that has wisdom in the local knowledge system, as well as their philosophical
teachings and values that sublime and obedient to the norms, socio-cultural values resulting from the
decisions of their cultural heritage and identity. A large percentage of Bapedi people are found in Greater
Sekhukhune District Municipality, Limpopo Province in South Africa (see Fig. 1). Bapedi people are
bound together in a related music tradition. Bapedi oral tradition reflects the values of the Bapedi tribe,
and this tribe is successful in sustaining and retaining a high standard of living in terms of respect,
hierarchy and cohesion because of their religious beliefs and their interpretation of sacred texts in
African context.
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Figure 1: Geographical Location Map of South Africa showing Limpopo Province & Greater
Sekhukhune District Municipality (DC47).
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enZA954ZA954&q=Local+municipalities+in+Sekhu
khune+District&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&biw=1280&bih=609&dpr=15; [accessed 13
July 2022].
The Bapedi culture is guided by complex sets of moral and ethical values and beliefs that are historical
and cultural. The purpose of this study was to investigate the consequences of ignoring or undermining
the sacred texts ‘Exodus 20:5, 6; 34:6, 7; Numbers 14:18 & Deuteronomy 5:9, 10’ with special reference
to Bapedi people’s cultural context. The following primary research question was therefore considered
to address the objective of this study: Why are innocent children and grandchildren suffering, but not
their parents who are the focus of blame? The study employed historical research approach. Direct
observations, informal interviews, video, and audio recordings were used to collect data. Secondary
sources included published books and Journal articles.

Theoretical Framework
The theoretical framework of this study is based on John Dewey’s theory of ‘Art as Experience’ (Dewey,
1980). Dewey used this theory to explore art’s ontology, the interrelated processes of making and
appreciation, the social role of the arts, communicative functions of the art and art’s expression as
experience. Dewey advocated that people are not isolated, not independent of other people and society.
He believes that the life of the individual is tied to the nation’s social life, to its nomos, to the spirit of
its laws, and to its ethos, or the spirit of its culture (1884). For Dewey (1939/1989), culture is a term that
refers to the complex of conditions by which people associate with one another, how they interact and
live together. In his view, cultures are historical. He recognized that art functions as experience, but also
emphasized that transformative experiences occur when people intuit new concepts, that occasion seeing
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in valued ways. Dewey further asserts that Art communicates moral purpose and education. He
maintains that moral purpose is justifiable, art conveying messages that stimulate reflection on
purposeful lives. The theory focusses on art as a conscious idea and art’s expression as experience.
Based on these perspectives, Dewey’s theory argues that for an experience to result in growth (i.e., for
it to be an educative experience), it has to meet the dual criteria of continuing and of interaction (Stark
2020:122). He provides the most prolific insight of how humans are only human through their social
interconnectedness with each other (Dewey 1916). Dewey further asserts that the individual mind must
be understood as a creative development of social life. In his view, the social is primary in that it comes
first, whereas the development of the individual follows as a shadow of social relationships (1916). Like
in this study, Bapedi people are not living in isolation. Communal undertaking and music-making in the
Bapedi society is viewed as an essentially broad area of activity encompassing broad area of both social
and frank issues of life (Lebaka 2017:204). Cultural unity and social cohesion are always encouraged to
continuously maintain mutual relationship. The theory is applicable to the context of this study because
all three interrelated processes of making and appreciation, namely: the social role of the arts,
communicative functions of the art and art’s expression as experience apply. Bapedi people interpret
sacred texts in African context to communicate the consequences of ignoring and undermining these
texts. This model is adopted for this study because within Bapedi people’s cultural context, life of the
individual is tied to the community’s social life.
Previous related studies
Sacred texts and mystic meaning have been rehearsed by scholars such as England 2011; Hassenfeld
2019; McKay and Whitehouse 2015; Flandreau 2016). Particularly, Hassenfeld (2019:2) opines that the
literary theorists have long argued about what constitutes the meaning of a text. According to
Hassenfeld, reader-response theorists introduced the contrasting idea that the meaning of a text depends
on who reads it (2019:2). Hassenfeld further observes that a reader necessarily brings her own life
experiences and perspective to a text (2019:2). He is of the opinion that the reader-response conception
of textual meaning has had a strong influence on the pedagogy of text instruction (2019:2). On the same
note England (2011:67), writes that Scripture offers to the seeker a reservoir of spiritual riches. England
further remarks that but, perhaps for the most part, it does so with its back to the reader, whose view is
obscured since one is set in the cleft of a rock and one’s eyes are shaded over (2011:67). England
elaborates by stating that it may be advanced that both authors and readers view their environs through
perspectival grids, and they participate in their environment as ‘gridded’ individuals, as persons
inscribed upon by their own-partly idiosyncratic and partly communal-worldviews (2011:51). In his
view, such worldviews comprise foundational information about being human, and which, whether
unexamined or examined, accepted, or modified, is employed to forge meaning and purpose, both at a
personal and at a corporate level (2011:51). He emphasizes that therefore, both what the knower may
desire to know, and what the knower comes to know, are structured by prior informative worldview
factors, which construct the knower and shape what is viewed, but each subsequent knower also shapes
the known in a persistently ‘live’ worldview, and subsequently, lives it out in a particular and modified
way (2011:51). The above viewpoints are endorsed by Thiselton (1992:618), who asserts that the texts
enlarge reader-horizons to form new horizons.
With a particular reference to approaching sacred texts as a deposit of spiritual wisdom, McKay and
Whitehouse (2015:465) opine that the relationship between religion and morality is a deep and emotive
topic. These literary scholars observe that the notion that religion is a precondition for morality is
widespread and deeply ingrained (2015:447). According to them, if the relationship between religion
and morality is to be explored within an encompassing evolutionary framework, the notion of prosociality should assume a literal rather than sanitized meaning (i.e., furthering the interests of the
relevant social group, rather than ‘nice’) within an expansive moral domain (2015:451). On exploring
the modes of traditional African religious practices, culture, religion and morality, Indigenous
Knowledge Systems for sustainable development, it is worth noting that scholars such as (Aluede 2012;
Amlor 2016; Boer & Abubakar 2014; Breidlid 2009; Chaiklin and Lave 1993; Demmrich 2020; Frith
2004; Idang 2015; Leontiv 1981; Le Roux and Sauer 2016; Maila and Loubser 2003; Mbaegbu 2015;
Mkabela 2005; Ndemanu 2018; Ruud 2013; Silverman 2018; Stevenson 2019; Teffera 2006 and
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Vygotsky 1978, 1997), have published widely and have made an enormous contribution in a scholarly
arena. Idang (2015:98) contends that before we can have an appraisal of African culture and values, it
is necessary for us to understand the concept of culture and its meaning. He opines that every human
being who grows up in a particular society is likely to become infused with the culture of that society,
whether knowingly or unknowingly during the process of social interaction (2015:99). Idang believes
that despite their various cultures, Africans do share some dominant traits in their belief systems and
have similar values that mark them out from other peoples of the world (2015:100). Corroborating the
above viewpoints, Mbaegbu (2015:176) writes that Black Africa shows certain cultural unity, and the
African is essentially man-in community. In his view, it is the community which makes the individual,
not the other way round (2015:179). In consonance to Mbaegbu’s observations, Mkabela (2005:186)
notes that Africans are known for their strong orientation to collective values, particularly a collective
sense of responsibility. Mkabela is concerned that research has largely ignored, misunderstood, or
disregarded the value of African indigenous communities’ ‘collective ethic’ (2005:185). Mkabela
suggests that it is important that researchers remind themselves that much of the literature on African
culture and education can be ideologically traced back to the emergence of ‘knowledge’ about
indigenous peoples in the context of European imperialism and expansion (2005:178). From the ongoing
discussions, it could be deduced that imparting knowledge through sacred texts, mystic meaning, storymaking, and telling practices has positive results in preserving African cultural heritage and identity. It
should be stressed too, though, that Bapedi people, and Africans in general have their own understanding
of existence and events in their environment, and knowledge is socially constructed. Indications from
the investigation have also demonstrated that meaning making in reality and interactions in the context
of the myriad of cultures in Africa as distinct from other cultures of the world makes social
constructionism a more feasible knowledge philosophy.
Results and Discussion
Given that traditional Bapedi religion is inextricably linked to culture, any attempt at interpreting sacred
texts, that does not involve a meticulous examination of traditional African thought would be
incomplete. During informal interviews, it was established that any attempt at interpreting scriptures
from the Bible (sacred texts) without considering Bapedi religion, the bedrock of the Bapedi culture,
would be shallow and futile. It is within this context that the author of this paper seeks to examine the
Bapedi people’s way of thinking and knowing as influenced by Local Knowledge Systems (LKS)
inherited from their ancestors. The author of this paper is an insider, and a member of this ethnic group,
Mopedi by birth, and was born and bred within Bapedi cultural context in Greater Sekhukhune District
Municipality, Limpopo Province in South Africa. There is a fallacious conventional wisdom that holds
that narratives in African culture are ‘myths and superstition’. The author of this paper contends that
traditional Bapedi religion is a way of life for Bapedi people. In a nutshell, traditional Bapedi religion
is part and parcel of Bapedi culture. In fact, the word of God, interpreted in Bapedi people’s cultural
context, and its derivatives in Sepedi language (one of the eleven official languages in South Africa) is
one of the most uttered words in their daily conversations. Religious beliefs, individuals’ practical
experience, religion and morality are very often and highly associated with God. It is worthwhile to
mention here that after the missionaries from different cardinal points across the globe infiltrated Bapedi
culture, a large percentage of Bapedi people ferociously resisted foreign theological beliefs to perpetuate
and maintain their traditional religion. One notable aspect of traditional Bapedi religion is the practice
of appeasing and venerating their ancestors, as well as employing their ancestors as their intermediaries
to God (offering sacrifices and prayers to God through their ancestors).
In the Bapedi society, there is a general belief that narratives are the most effective mode of interpreting
sacred texts in Bapedi people’s cultural context. There is also a strong belief that something fortunate
or unfortunate happens to someone for a reason. As a result, there is a constant quest to unearth the cause
of a mishap through a deeper understanding of the sacred texts in relation to the daily lives of the Bapedi
people. It has emerged from this study that always when a misfortune occurs, ancestors are consulted to
intervene and embark on corrective measures, if need be, and at times interpret the sacred texts to seek
for an alternative solution to the problem. Noteworthy is the fact that some participants have indicated
that in the Bapedi culture, the unwavering belief in the relevance of sacred texts in their daily lives has
had an immense influence of Bapedi people’s thought processes. Informal interviews indicated that
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traditional Bapedi religion, like many religions, within the continent and elsewhere, view sacred texts
as the spiritual solution to their problems. Here follows Narratives to interpret sacred texts: Exodus
20:5&6; 34:6&7; Numbers 14:18 & Deuteronomy 5:9&10’ in African context; ‘Bana ba tla otlwa ka
baka la bokgopo bja batswadi ba bona/I bring punishment to those who hate me and, on their
descendants, down to the third and fourth generation; but I show my love to thousands of generations of
those who love me and obey my laws’. These were documented during field research.
Narrative 1
One of the participants (anonymous), personal communication, 08 June 2019; reported that:
I had a tendency of buying stolen items from thieves/criminals for reasonable prices and owing quite
several people a huge amount of money. One day my four (4) years’ old baby boy became seriously ill
and was hospitalized. To my surprise and disappointment, two weeks later, on arrival at the hospital, in
the ward where the child was admitted, I was told that the child is discharged because he has fully
recovered. I could not believe my eyes and ears because the child looked worse than before he was
admitted and during his stay in the hospital. I tried to convince the staff in charge or on duty, but they
insisted that I must take the child home. I then complied but decided to take him to another hospital.
The child was admitted, and I was frequenting the hospital almost on daily basis. Three weeks later, on
my way to the hospital, I was pessimistic whether the child will survive, and I went to the funeral parlour
to enquire about prices for children’s coffins. To my surprise again, on arrival at the second hospital, I
was told that the child is discharged because he has fully recovered. Again, I could not believe my eyes
and ears. The child was worse than before admission and during his stay in hospital. I pleaded with those
who were on duty, tried to convince them, and they insisted that the child must be taken home. I
complied, but on my way back home, I decided there was no need to take the child home, and I then
took him to Zion Christian Church in Moriya, next to Polokwane in Limpopo Province. I was welcomed
with well arms and was taken to a compartment where the diviners are situated. The good news about
my visit in Moriya was that the diviners were able to diagnose the problem. They told me that the child
is not sick/ill, instead I am the one who is sick/ill, because I am dishonest, unreliable, and addicted to
buying stolen items from the thieves and I am owing many people money. The diviners have indicated
that they will pray for the child for a speedy recovery and assured me that the child will be fine with an
immediate effect; but also advised me to refrain from buying stolen items, and I must pay whoever I am
owing money and apologise for the inconvenience caused for the sake of the child. Diviners have further
indicated that God deliberately planned this for me to spend all the monies I reaped off other people.
They also warned me that if I continue with my unacceptable deeds, the child will be sick again. I am
pleased to report that the child had fully recovered when we were still at Moriya and started playing
with other children around him.
Narrative 2
Another participant (anonymous), personal communication, 15 June 2019; reported that:
I have a seven (7) years’ baby boy who was crying all the time (day and night) and could have some
food occasionally. He was reduced to skin and bones, because of lack of appetite for food. I did not
believe in the existence of ancestors and ancestor veneration, because I belonged to a particular church
denomination that does not believe in the significance role played by ancestors in the daily lives of their
offspring/descendants. I was mesmerized by other theological beliefs. I told my pastor about my
problem, and he prayed for him, but could not help him. My aunt suggested that we consult with a
traditional healer for divination and diagnosis of the problem. I agreed and the traditional healer through
his divination bones revealed that the child is not sick/ill, but he is suffering because of the ignorance
and negligence of the parents. ‘He is crying for the name/Ngwana o llela leina’. The problem was that
the child is named after the father of the mother. In the Bapedi culture, there is a general belief that
before or after name-giving ceremony, the ancestor named after, should be consulted at the cemetery,
and be informed accordingly about the newly born baby. The traditional healer advised me to buy a
goat, prepare homemade beer and snuff tobacco. After slaughtering the goat, take the blood, few bones
and small pieces of meat, homemade beer, snuff tobacco and the child to the ancestor’s grave and
apologise for the inconvenience caused, and officially inform the ancestor that I have a child who is
named after him. I complied and the child started playing while we were at the cemetery, and ever since
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then, he stopped crying and his health has improved tremendously. He has appetite for food, and he is
always happy. My sisterly advice to my fellow South Africans, and other people out there, is that
‘observe all the cultures, but never ever forget your own'.
Based on the foregoing, it is evident that innocent children and grandchildren of the parents who have
completely forgotten about their roots, and who are mesmerized by other theological beliefs are going
through difficult times. Closer investigation has also revealed that through sacred texts, knowledge is
imparted in youth and is stored in culture and religious beliefs, as much as in the individuals’ practical
experience. The impression created during observations and interviews was that narratives are used as
a way of sense making by exploring the context of this study. The above two (2) narratives1 are a few
of the narratives (examples) found in the Bapedi culture. They are pedagogical in the sense that a large
percentage of the Bapedi people, especially elderly people try their utmost best to observe Bapedi
cultural customs and taboos for the benefit of their children and grandchildren.
From the observations and interviews, it was also established that philosophical teachings and values
that have wisdom in the local knowledge system are passed from one generation to another by learning
through various modes, which include sacred texts interpreted in African context. The impression
created from observations and interviews was that Bapedi people have faith in themselves. Their belief
system is connected to God through their intermediaries (ancestors – the living – dead). They
acknowledge that God exists, and He is the Supreme God. Their spiritual experiences have a strong
impact on characteristics of physical and emotional well-being associated with health and wellness. The
investigation has revealed that within Bapedi people’s cultural context, sacred texts have positive impact
on the daily lives of the Bapedi people. What needs to be stressed at this point is the question of
undermining taboos, customs, beliefs, and practices. Analysing the data, it was evident that negligence,
ignorance, and external theological beliefs seem to be the primary factors in negatively influencing
innocent children and grandchildren to go through difficult times in life and struggle to survive.
Concluding Thoughts and Recommendations
This study provided an overview on how Knowledge Systems in Africa have increased in frequency and
intensity. The results have shown that among some Christians especially elderly people, ‘Exodus 20:5,
6; 34:6, 7; Numbers 14:18 & Deuteronomy 5:9, 10’; generally speaking, are regarded as teaching sacred
texts in Africa. Based on these findings and discussions, it is arguable that any attempt at interpreting
sacred texts, that does not involve a meticulous examination of traditional African thought would be
incomplete. The results of this study have also demonstrated that Bapedi culture shows certain cultural
unity, and the culture is essentially man-in community. Indications from the investigation have revealed
that it is the community which makes the individual, not the other way round. The results yielded thus
far suggest that Bapedi people should observe their culture, take into cognisance the ancestral teachings
and the ancestors’ words of wisdom; keep and perpetuate their valuable heritage, which is still needed
for survival and for the welfare of our next generation. Closer investigation has also revealed that
through sacred texts, knowledge is imparted in youth and is stored in culture. The enquiry has also
revealed that storytelling plays a vital role in the act of constructing a self and during enculturation
process. It was concluded that undermining taboos, customs, beliefs, and practices, seems to be the
primary factors in negatively influencing innocent children and grandchildren to go through difficult
times in life and struggle to survive.
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ÖZET
Derinlik tahmini, sahne yorumlama ve iyi bir 3D yeniden oluşturma için kritik öneme sahiptir. Derinlik
tahmini için en yeni derin öğrenmeye dayalı yöntemler, ilgili derinlik haritalarını tahmin etmek için tipik
keskin fotoğrafların geometrik yapılarını kullanır. Birkaç firma, çeşitli nedenlerle derinlik tahminleri
geliştirmektedir. Bazıları bunu, kameradan uzaklığa bağlı olarak fotoğraflara ve özçekimlere (portre
modu) efektler (bokeh gibi) eklemek için kullanabilir; hem havadan hem de karadan diğerleri, otonom
araçlardaki mevcut sensörleri değiştirmek veya desteklemek için kullanabilir. Bu çalışma, odak ve
bulanık fotoğrafları kullanarak tek görüntü derinliği çıkarım problemini araştırıyor. Tek bir görüntüden
derinlik haritası oluşturmak için Carvalho ve Lee'nin yaklaşımlarının bir karşılaştırması yapılmıştır.
Carvalho'nun tekniği, tek bir sentetik bulanık görüntüden derinlik haritası görüntüsü oluşturmak için
D3-Net'i kullanır. Lee'nin yaklaşımı, tek bir görüntüden derinlik haritası görüntüleri oluşturmak için
kodlayıcı-kod çözücü mimarisini kullanır. Tahmini derinlik haritası daha sonra üç sınıfa ayrılır (yakın,
uzak, cok uzak). Bu modellerle kullanılan NYU v2 veri seti, deneysel bulgulara göre, öngörülen derinlik
haritası için Carvalho ve Lee için sırasıyla %99.8 ve %98.8 doğruluk değerleri üretti. Segmentasyon
için, Carvalho ve Lee sırasıyla %77 ve %55 doğruluk puanlarına sahipti.
Anahtar Kelimeler: Derinlik haritası, Bulanıklaştırma, Evrişimsel Sinir Ağı, Tekrarlayan Sinir Ağı,
Derin Öğrenme.

ABSTRACT
Depth estimation is critical for scene interpretation and good 3D reconstruction. The most recent deep
learning-based methods for depth estimation employ geometrical structures of typical sharp photos to
forecast related depth maps. Several firms are developing depth estimates for a range of reasons. Some
may use it to add effects (such as bokeh) to photos and selfies (portrait mode) based on distance from
the camera; others, both aerial and terrestrial, may utilize it for replacing or supplementing existing
sensors in autonomous vehicles. This work investigates the single-image depth inference problem using
focus and blur photos. A comparison of Carvalho's and Lee's approaches for creating a depth map from
a single image is conducted. Carvalho's technique uses D3-Net to generate the depth map image from a
single synthetic blur image. Lee's approach uses encoder-decoder architecture to build depth map images
from a single image. The predicted depth map is then divided into three classes (near, far, and far away).
The NYU v2 dataset utilized with these models produced accuracy values of 99.8% and 98.8% for
Carvalho and Lee, respectively, for the projected depth map, according to the experimental findings.
For segmentation, Carvalho and Lee had accuracy scores of 77% and 55%, respectively.
Keywords: Depth map, Blur, Convolutional Neural Network, Recurrent Neural Network, Deep
Learning
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INTRODUCTION
Depth map estimation from a single image is a discipline as old as computer vision and includes several
techniques that have been created over the years. Depth map estimation is a fundamental area of research
in which one or more images are used to estimate the depth information of a scene. In image processing
applications like image synthesis, the calculated depth gives essential geometric signals (Cheng et al.,
2008; Ndjiki-Nya et al., 2011), scene recognition (Ren et al., 2012; Shotton et al., 2013), pose estimation
(Taylor et al. 2012; Ye et al., 2011), and robotics (Biswas and Veloso, 2012; Lenz et al., 2015).
Furthermore, it is generally recognized that having access to somewhat accurate depth information
improves several computer vision tasks as compared to their RGB-only counterparts, such as
reconstruction (Silberman et al., 2012), identification (Ren et al., 2012), semantic segmentation (Eigen
and Fergus, 2015), and human posture estimate (Taylor et al., 2012). Several techniques for inferring
depth from multiple view images (Recht, 2009; Ren et al., 2012) produce positive outcomes. However,
when just a single image is available, it is difficult because it is poorly posed (Eigen et al., 2015). Early
monocular depth estimates algorithms incorporated assumptions about scenes, such as a room made up
of box blocks (Gupta et al., 2010), an apartment scene (Saxena et al., 2009), a conventional interior
room with a floor and walls (Delage et al., 2006; Lee et al., 2010). When the assumptions are incorrect,
however, these methods become unreliable. Methods for monocular depth estimation based on
convolutional neural networks (CNNs) (Chakrabarti et al., 2016; Eigen et al., 2015; Eigen and Fergus,
2015; Lee et al., 2019; Roy and Todorovic, 2016) have been proposed in recent years, and performance
has improved considerably because of developments in computer technology and the availability of a
wide variety of training data (Geiger et al., 2013; Silberman et al., 2012). These CNN-based approaches
aim to measure absolute depths directly. However, as (Eigen et al., 2015) points out, the monocular
depth estimate is ambiguous in terms of scale: at a closer distance, an item may appear to be equally
shaped but smaller. The defocus blur has long been an essential indication for depth assessment. Depth
from Defocus (DFD) has been studied extensively before (Pentland, 1987; Levin et al., 2007; Trouvé et
al., 2013; Sellent and Favaro, 2014; Zhuo and Sim, 2011). It resulted in a variety of depth prediction
analytical approaches and optical systems. No blur can be seen because of the camera's depth of field;
DFD with a typical camera and a single image suffers from the uncertain in-depth estimate about the
focus plane and dead zone. Combining the power of neural networks with defocus blur is enticing, but
it begs the question of whether defocus blur enhances deep depth estimation performance. Because
Carvalho's algorithm was pre-trained using a different dataset, and Lee's algorithm was trained using
the NUY v2 dataset, the objective of this study is to observe the blind performance of Carvalho's
algorithm that is not trained on the tested dataset.
The remainder of the paper is arranged as follows: - Section II provides a detailed literature review of
available Depth Map prediction methods. Section III Provides the Research Mythology. Section IV
provides Experimental Results and the Analysis of the results. Section V concludes the paper with
findings and future directions.

RESEARCH AND FINDINGS
Dataset
We evaluate the implementation of the two algorithms on the NYUv2 dataset. Even though the NYUDepth dataset (Silberman et al., 2012) comprises over 230k pairs of images, we chose a smaller selection
of 1449 RGB and depth images. We divided the dataset into two groups, with 55% (795 pairs) used for
training and 45% (654 pairs) used for testing. As a result, experimentations in this study were done using
a reduced dataset to execute faster trials.
Carvalho picked the specifications for a synthetic camera with a focal length of 15mm, and f-number of
2.8, to generate physically accurate out-of-focus images. Asunder from the objects in the depth of field
of the camera, which stay crisp, defocus blur levels will be moderate for objects in the depth range of 1
to 10m. Carvalho took 224x224 random crops from the original images and applied a 50% probability
of horizontal flip. Tests are admitted utilizing the full-resolution image.
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Figure 1. Sample images of blurred NYU v2 dataset using Carvalho’s method
Relative Depth Maps
Lee developed and estimated relative depth, a scale-invariant variable that is the ratio of the depths of
two locations in an image. Lee proposed four suggestions to do this. Let I ∈ Rr∗c be an image with the
size r*c. The purpose is to calculate D ∈ Rr∗c , the associated depth map. In the first, Lee et al. (Lee and
Kim, 2019) defined and calculated relative depth, the ratio of the depths of two locations in an image,
as an unchanging quantity. If the relative depths of all pairs of pixels in an image are recognized,
rebuilding a depth map at a standard scale is feasible. Lee offers three suggestions to establish his point:
Suggestion (1): A scaled depth map D/g(D) is rebuilt if the relative depths of all pixel pairs in (I) are
recognized. Lee verified it by assuming that all relative depths in D/D (i, j) are known for any pixel (i,
j). g(D)/D (i, j) and its counterpart D (i, j)/g(D) are derived by geometrically averaging these depths (D).
As a result, we will obtain D/g (D). We can determine the geometric mean of a depth map D by
𝑔(𝐷) = ∏𝑟𝑖=1 ∏𝑐𝑗=1 𝐷( 𝑖, 𝑗)1/rc
Where D (i, j) is the (i, j) th depth in D.
Suggestion (2): D/g(D) has a geometric mean of 1.
According to suggestions 1 and 2, Lee established that g(D/g(D)) = g(D)/g(D) = 1; if all relative depths
between pixel pairs are known, the relative depth map may be rebuilt. According to suggestions 1 and
2, the relative depth map can be rebuilt by:
𝑅 = 𝐷/𝑔(𝐷)
D = g(D)R may thus be expressed as the relationship between the original depth map D and the relative
depth map R. Then, Lee shrunk the D depth map to various sizes. Let Dn indicate the depth map of size
(2n × 2n). A lower resolution depth map Dn−1 is obtained from Dn by:
1

1
4

1

𝐷𝑛−1 (𝑖, 𝑗) = ∏ ∏ 𝐷𝑛 (2𝑖 − 𝑘, 2𝑗 − 𝑙)
𝑘=0 𝑙=0

A depth in Dn−1 is the geometric mean of the related depths in Dn.
Suggestion (3):
1

1
4

1

∏ ∏ 𝐹𝑛 (2𝑖 − 𝑘, 2𝑗 − 1) = 1
𝑘=0 𝑙=0

for each (i,j) and g(Fn) =1, Fn is provided by:
𝐹𝑛 = 𝐷𝑛 ⊘∪ (𝐷𝑛−1 ) ,
Where ⊘ denotes the Hadamard division
In a logarithmic scale, Dn can be decomposed through the recursive application of Dn:
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𝑛
𝑛

log 𝐷𝑛 = 𝑙𝑜𝑔 ∪ (𝐷0 ) + ∑ log∪𝑛−𝑖 (𝐹𝑖 )
𝑖=1

Where log is an element-wise logarithmic function.
This means, log Dn is decomposed into the mean depth map log ∪n(D0) and the residual depth maps log
∪n−i (Fi) for 1 ≤ i ≤ n.
Note that, by suggestion 3, the arithmetic mean of each residual map log ∪n−i (Fi) is zero. Likewise, the
relative depth map Rn can be decomposed as:
𝑛

log 𝑅𝑛 = ∑ 𝑙𝑜𝑔 ∪𝑛−1 (𝐹𝑖 )
𝑖=1

Then, each Dn or Rn is decomposed by (log Dn) or (log Rn) equations, respectively
Suggestion (4): P3 is a rank1 matrix if there is no estimation mistake.
1 1
1
𝑃3 = [𝑑1 , 𝑑2 , … , 𝑑64 ]𝑇 [ , , … ,
]
𝑑1 𝑑2
𝑑64
Lee created the pairwise comparison matrix P3, including the relative depths between all pixel pairs in
Dn, in order to provide consistent and dependable results from the estimated relative depth.
Lee utilized the encoder-decoder architecture ( Badrinarayanan et al., 2017; Yang et al., 2016)s to
estimate depth maps, as shown in figure 2.

Figure 2. The suggested depth estimation network's structure. Up to 10 decoders can be utilized, as
indicated above. In the default setup, the five decoders (D3, R3, R4, R5, R6) are used. WSM is for Whole
Strip Masking (Heo et al., 2018), OR stands for Ordinal Regression, and ALS stands for Alternating
Least Squares (Lee and Kim, 2019).
Encoder part: Deep features are taken from an image in the encoder part. The encoder converts an image
into high-level, low-resolution characteristics. Except for the last dense block, the encoder was
DenseNet-BC (Huang et al., 2016), which consisted of one convolution layer, one max-pooling layer,
and three pairs of dense block and transition layer, as shown in figure 3.1.
Decoder part: Ordinary depth maps Dn and relative depth maps Rn were reconstructed using the features
retrieved in the decoder section by the 10 decoders. The 10 decoders added higher-resolution depth maps
Rn and Dn to the low-resolution features. Each decoder has one dense block and many Whole Stripe
Masking (WSM) blocks (ranging from 0 to 4). (Heo et al., 2018). WSM is a fundamental architecture
upsampling block (Szegedy et al., 2014). WSM uses kernels with horizontal or vertical diameters equal
to the whole input signal to improve the receptive field greatly. The number of WSM blocks is
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determined by the resolution of a targeted depth map. Each decoder has one dense block and many
Whole Stripe Masking (WSM) blocks (ranging from 0 to 4). WSM uses kernels with horizontal or
vertical diameters equal to the whole input signal to improve the receptive field greatly. The number of
WSM blocks is determined by the resolution of a targeted depth map. Each decoder uses ordinal
regression (Li and Lin, 2006) to rebuild the depths. Many binary classifiers can be used in an ordinal
regression assignment to determine if a value is larger than other criteria. Lee quantized their
reconstruction levels, and ordinal loss function for ordinary depth maps Dn decoders. However, different
reconstruction levels are required in decoders for relative depth maps Rn.
Reconstruction of a Relative Depth Map
The ratio of two depths is called relative depth. The relative depths of all pixel pairs can be estimated;
however, this process is complex since (2n ×2n) ×(2n×2n) = 24n pairs should be taken into account in Dn.
To decrease the complexity, for each pixel in Dn, Lee estimated the depth ratios for the neighboring 3×3
pixels only, reducing the number of pairs to 32×22n. Also, these neighboring 3×3 pixels are chosen from
Dn−1, rather than Dn, as shown in figure 3. This is advantageous since each depth in Dn is compared to
a bigger region for a certain number of comparisons. The Alternating Last Squares (ALS) technique is
used to recreate unexplained relative depths.
Lee employed the ALS algorithm (Koren et al., 2009) as follows: considered S represent the set of
positions (r, c) in 𝑃𝑛,𝑛−1 , where the decoder estimates the relative depths. Let p and q be vectors with
sizes of 22n and 22n−2, respectively. Then alternatively repeat the next two stages.:
𝑞 ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑞 ∑ (𝑝(𝑟)𝑞(𝑐) − 𝑃𝑛,𝑛−1 (𝑟, 𝑐))

2

(𝑟,𝑐)∈𝑠

𝑝 ← 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑝 ∑ (𝑝(𝑟)𝑞(𝑐) − 𝑃𝑛,𝑛−1 (𝑟, 𝑐))

2

(𝑟,𝑐)∈𝑠

Each step ensures that the convex condition is met, and the closed-form solution for q or p is quickly
found. As a result, the algorithm generates concurrent solutions p˜ and q˜, yielding the approximation.
p˜n,n−1 = p˜q˜T
Lee reconstructed Rn's relative depth map by normalizing and reshaping the left vector p˜. figure 3.2.
shows the process of refilling a sparse 𝑃𝑛,𝑛−1 and restoring a relative depth map Rn.
An ordinary depth map robustly reconstructs the overall depth distribution, while relative depth maps
are more usable for estimating fine detail. Combining these maps with multiple
resolutions permits an accurate depth map that carries the advantage of these component maps. Finally,
Lee optimized the network utilizing the Nestrov method (Gaviraghi et al., 1983).
Figure 3.. A sparse comparison matrix P4,3 was converted to a dense matrix P˜ 4,3 using the ALS method.
P˜ 4,3 is then reshaped and normalized to provide R4, a relative depth map (Lee and Kim, 2019).

Deep Depth from Defocus
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Carvalho et al. (Carvalho et al., 2019) proposed a complete system for single-image depth map
prediction using depth-from-defocus and Dense Deep Depth neural network D3-Net (Carvalho et al.,
2019) to investigate how defocus blur affects depth estimation.
Carvalho et al. (Carvalho et al., 2019) performed a set of experiments with synthetic defocus data
examining deep learning's power to depth map prediction. They also employed blur as a hint and did
not use any image processing for data increase capable of affecting out-of-focus data. Carvalho
(Carvalho et al., 2019) utilized the D3-Net architecture. They initialized the D3-Net encoder, matching
Deep Convolutional Neural Network (DenseNet- 121) with pre-trained weights and the D3-Net decoder
with random weights. Comprehensive experiments were conducted to test deep convolutional neural
networks on synthetic defocused images. Carvalho added the dropout regularization with a probability
of 0.5 to the first four convolutional layers of the decoder to improve generalization, as shown in figure
4.

Figure
4. D3-Net architecture from (Carvalho et
al., 2019). The encoder part agrees to a Dense Net- 121 (Huang et al., 2016), with n = 6; 12; 24; 16 for
each of the selected Dense Blocks U-Net is used to build the encoder-decoder framework (Carvalho et
al., 2019).
Network Training
Lee used the Nestrov approach (Gaviraghi et al., 1983) to improve the network parameters after
initializing them as in (He et al., 2015). The initial learning rate, momentum, and weight decay to 10 -5,
0.9, and 10-4, respectively, over some time. Also, Lee adapted the learning rate based on the repetitive
shifted cosine function (Loshchilov and Hutter, 2016; Huang et al., 2017) and fixed the cycle of the
cosine function to 1/4 epoch. Lee put the network through two stages of training. They first trained the
encoder with a single decoder, which is the decoder for developing D3 in figure 3.1. Second, train each
of the 10 decoders after adjusting the encoder parameters. Except for the R7 decoder, which has a batch
size of two because to the restricted GPU RAM, Lee set the batch size to 4.
Carvalho assumed the D3-Net architecture from (Carvalho et al., 2018), shown in figure 3.3. Carvalho
used pre-trained weights on the ImageNet dataset to establish the D3-Net encoder, which was fitted to
DenseNet121, and random weights from a normal distribution with zero-mean 0.2 variances to initialize
the D3-Net decoder. Carvalho improved generalization by adding dropout (Srivastava et al., 2014)
regularization with a probability of 0.5 to the first four convolutional layers of the decoder. For learning
rate, momentum, and weight decay to 10−2, 0.9, and 10−4, respectively.
The selected deep learning applications were implemented using the MATLAB framework and Python
on the virtual machine and Intel Corei9-12900K with 12GB DDR4/DDR5 of memory, Windows 10
Operating System.
Depth Map Segmentation
This work also presents a method for segmenting a depth map. The proposed technology classifies pixels
into three categories based on their distance from the camera (near, far, and faraway). A given depth
map for the NYU v2 image is obtained using Kinect, and the depth map is predicted from the two
algorithms, and by using three thresholds, we segment the depth map image.
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Findings
For quantitative evaluation of depth maps prediction, we utilize five metrics in table 1. And we utilize
three metrics to evaluate the segment method performance, as shown in table 2.
Table 1. Evaluation metrics for estimated depth maps
Metric

Definition

MSE

1
𝑀𝑆𝐸 = ∑(𝑃𝑖 − 𝑃𝑖′ )2
𝑛

𝑛

𝑖=1
𝑛

1
2
𝑅𝑀𝑆 = √ ∑(𝑃𝑖 − 𝑃𝑖′ )
𝑛

RMS

𝑖=1

𝑅𝑒𝑙 =

Rel

∑𝑛𝑗=1|𝑃𝑖𝑗′ − 𝑃𝑗 |
∑𝑛𝑗=1|𝑃𝑗 − 𝐴|

𝑛

1
log 𝑅𝑀𝑆 = √ ∑(𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑖 + 1)′ − log(𝑃𝑖 + 1))2
𝑛

log RMS

𝑖=1

Max Ratio = max (

Accuracy

𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑

,

𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑒𝑑
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

) = 𝛿 <thr

Table 2. Metrics to evaluate segmentation
Metric

Definition
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

Pixel Accuracy

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝

IoU=

IoU

DC =

DC

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛

2∗𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠

Comparison between two methods
Table 3 compares the two algorithms on the NYUv2 dataset. We can be seen from the table 3 that, in
terms of 5 metrics, the Carvalho's algorithm outperforms Lee's algorithm using the NYUv2 RGBD
training data. Although Lee's algorithm accurately predicts the depth orders of pixels by estimating
relative depth maps, containing order information, and ordinary depth maps, Lee’s algorithm did not
outperform in estimating the depth map from blur. As for the quantitative comparison for segmentation
process, it has been done using three well-known metrics: Pixel Accuracy, IoU, and DC. According to
these metrics, Carvalho’s method is the best in the three classes (near, far, and faraway areas). Table
4.a, table 4.b, and table 4.c show this.
Table 3. Performance comparison of the three algorithms.
Error (normalized)

Methods

Accuracy (normalized)

MSE

RMS

Log
RMS

REL

𝛿 < 1.25

𝛿 < 1.252

𝛿 < 1.253

Lee

0.3025

0.55

0.243

0.173

84.2%

96.8%

98.8%

Carvalho
(pretrain)

0.025

0.163

0.053

0.071

97.8%

99.4%

99.8%
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Table 4. a. Performance comparison of the segmentation method for near area
Depth Map

Pixel Accuracy

Intersection-OverUnion

Dice Coefficient

Lee

55%

35%

50%

Carvalho

60%

60%

74%

Table 4. b. Performance comparison of the segmentation method for far area
Depth Map

Pixel Accuracy

Lee
Carvalho

50%
69%

Intersection-OverUnion
35%
65%

Dice Coefficient
50%
78%

Table 4. c. Performance comparison of the segmentation method for faraway area
Depth Map

Pixel Accuracy

Lee

45%

Intersection-OverUnion
26%

Carvalho

77%

70%

Dice Coefficient
41%
82%

In Lee's method, we noticed acceptable reconstructions of the depth map. However, it seems that it
handles just the near distances, as shown in figure 5. The predicted depth map did not notice the fardistance pixels, even though there are images with flat surfaces with good lighting; also, Lee's method
did not represent precise edges or angles. Moreover, for the near pixels, it was acceptable. Still, for all
distances, the representation was blurred. Furthermore, by calculating relative depth maps, incorporating
order information and conventional depth maps, Lee's technique properly reveals the depth ordering of
pixels.
As we can see in figure 5, In Carvalho's method, we noticed accurate reconstructions of the depth map,
especially in the first row; despite having several shelves at different distances from the camera, the
result of the depth map was good. At the same time, the result in the second row was wildly inaccurate
for close distances. This indicates that this method deals with long distances and bright images very well
and moderately with close distances and sharp angles.
We got the depth map in about 20 hours where; which is considered successful with most interior
images. The depth maps created with out-of-focus images are crisper than those created with in-focus
ones. Lee's method is the worst representation of the depth map, both for the far and near points, as most
of its results were blurry; although it is the only network trained on NYU v2, it did not require a long
computational time.
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RGB Image

Ground Truth

Carvalho Method

Lee Method

Figure 5. Depth Map algorithms comparisons using NYU v2 dataset.
As shown in figure 6, we segmented the predicting depth map images into three regions: near (yellow),
far (blue), and faraway (green). We see that Lee's method gives an awful result in the segmentation;
however, it was better in near area than the other areas. While Carvalho's method gives a good result,
especially for the faraway area.
Table 5. Comparing Run Times for the three algorithms on our setup.
Algorithm

Run time(sec.)

Lee’s Algorithm
Carvalho’s Algorithm

93.5
110
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RGB

Ground
Truth

Segmented
Ground
Truth

Lee Depth
Map

Lee
Segmented
Depth Map

Carvalho
Depth Map

Carvalho
Segmented
Depth Map

Figure 6. Depth Map segmented for three algorithms using NYU v2 dataset

CONCLUSION
We compared two methods of monocular depth estimation; one of them uses relative depth maps, and
the other uses D3-Net. Lee's method used an Encoder-decoder network with multiple decoder blocks
for estimating relative depths and ordinary ones at various scales. Lee used the ALS technique to
reconstruct a whole relative depth map from selectively estimated data to decrease complexity. Finally,
Lee used depth map decomposition and depth component combination to rebuild a depth map.
Carvalho’s method used D3-Net, Carvalho used pre-trained weights from the Imagenet dataset to
initialize the D3-Net encoder, which corresponds to DenseNet121, and random weights from a normal
distribution with zero mean and 0.2 variances to initialize the D3-Net decoder. Carvalho improved
generalization by adding dropout regularization with a probability of 0.5 to the first four convolutional
layers of the decoder.
We have seen the impact of defocus blur as a cue in a monocular depth estimate utilizing a deep learning
technique employing Carvalho's method. We've also discovered that blurred images outperform all-infocus images without needing a scene model or blur calibration. For future work, the obtained results
open the way for more research into 3D estimation utilizing defocusing and deep learning but with
attention to the time taken by the algorithm, and it would be interesting to benchmark the three models
with entirely different datasets, where there is more variation in illumination, fine detail, etc.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, alt ve üst ekstremite egzersizlerinin işitsel ve görsel reaksiyon zamanı
performanslarına akut etkisini incelemektir. Çalışmaya 21,5 yaş ortalamasında 16 erkek kuvvet sporcusu
gönüllü olarak katılmıştır. Katılan kişilerin boy, kilo, basit görsel ve işitsel reaksiyon zamanı
performansları egzersiz öncesinde ölçüldü. Daha sonra farklı günlerde alt ve üst ekstremite egzersizleri
yaptırıldı. Son olarak ise tekrar basit görsel ve işitsel reaksiyon zamanı performansları ölçüldü. Görsel
reaksiyon zamanı performansı verileri egzersiz sonrası incelendiğinde hem alt hem de üst ekstremite
kuvvet egzersizlerinden sonra reaksiyon performansında anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0.05).
Ancak alt ve üst ekstremite egzersizlerinden sonra görsel reaksiyon zamanı performansının egzersiz
sonrasında iyileştiği görülmüştür. İşitsel reaksiyon zamanı performansı verileri egzersiz sonrasında
incelendiğinde ise hem alt hem de üst ekstremite kuvvet egzersizlerinden sonra reaksiyon zamanı
performansında anlamlı bir farklılık görülmüştür (p<0.05). Egzersiz sonrası elde edilen verilere göre
işitsel reaksiyon zamanı performansının alt ve üst ekstremite egzersizleri sonrası anlamlı düzeyde
geliştiği saptanmıştır. Sonuç olarak alt ve üst ekstremite için yapılan kuvvet egzersizinin yorgunluk
etkisi ile değil, ısınma tipinde bir etkisi ile işitsel reaksiyon zamanı performansını iyileştirdiği
söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Görsel reaksiyon, İşitsel reaksiyon, Kuvvet sporcusu

ABSTRACT
The aim of this study is to examine the effect of acute lower and upper extremity exercises on auditory
and visual reaction time performances. 16 male strength athletes with an average age of 21.5 participated
in the study voluntarily. Height, weight, simple visual and auditory reaction time performances of the
participants were measured before the exercise. Then, lower and upper extremity exercises were
performed on different days. Finally, simple visual and auditory reaction time performances were
measured again. When visual reaction time performance data were examined after exercise, no
significant difference was observed in reaction performance after both lower and upper extremity
strength exercises (p>0.05). However, visual reaction time performance improved after lower and upper
extremity exercises. When auditory reaction time performance data were analyzed after exercise, a
significant difference was observed in reaction time performance after both lower and upper extremity
strength exercises (p<0.05). According to the data obtained after exercise, it was determined that
auditory reaction time performance improved significantly after lower and upper extremity exercises.
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As a result, it can be said that strength exercise for the lower and upper extremities improves auditory
reaction time performance, not with the effect of fatigue, but with a warming-up effect.
Keywords: Visual reaction, Auditory reaction, Strength athlete
GİRİŞ
Reaksiyon zamanı performansı üzerinde pek çok çalışma yapılmış bir psikomotorik parametredir. Belirli
bir uyarana karşı organizmanın verdiği tepkiye kadar geçen süre olarak tanımlanan reaksiyon zamanında
uyarılar görsel, işitsel ya da dokunsal olabilir(10). Reaksiyon zamanı kişinin yapacağı hareketi en kısa
sürede düşünüp, planlayıp ve ne kadar hızlı yapabildiğinin bir göstergesidir (5). Reaksiyon zamanı yaş,
cinsiyet, alkol, nikotin, rakım, eğitim düzeyi, uyaranın cinsi ve antrenman düzeyi gibi değişkenlere bağlı
olarak değişkenlik gösterir. Birçok spor dalında performans düzeyini belirlemede önemli olan reaksiyon
zamanının egzersiz ile geliştirebildiği ortaya konmuştur (2).
Egzersizlere başlamadan önce ısınma yapmak hareket kabiliyetini arttırma ve sakatlıkları önlemek
açısından oldukça önemlidir. Genel ve özel olarak ayrılan ısınma, egzersizin çeşidi kullanılan enerji
sistemine göre ve egzersizde kullanılacak kas grubuna yönelik adabtasyonu sağlamak için kullanılır.
Egzersiz öncesi ya da müsabaka öncesi yeterli düzeyde ısınma yapmak psikolojik açıdan da performansı
arttırmaktadır (7).
Litaratürde kuvvet kavramı değişik biçimlerde tanımlanmıştır. Hollmann’a göre kuvvet; kasların belirli
bir direnç ile karşı karşıya kaldığında kasılabilme ya da bu dirence belirli bir süre dayanabilme
yeteneğidir (12). Kuvvet kısaca güç üretebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Sportif faaliyetlerin temel
öğesi olarak kabul gören kuvvet aynı zamanda kişinin günlük işlerini etkili ve verimli
gerçekleştirmesinde oldukça önemlidir (13).
Yorgunluk iskelet sisteminin aktive olmasıyla ve enerji harcanmasıyla ortaya çıkmaktadır, egzersizin
şiddetine göre vücuttaki tüm sistemlerin uyumlu çalışması gereklidir. Çalışma süresi uzar ve enerji
depoları tükenmeye başlar ise yorgunluk hissiyatı oluşmaya başlar. Uzun süreli ve yüksek şiddetteki
egzersizlerin reaksiyon zamanı performasını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir (4). Spor’un
faydalı etkisinden dolayı spor yapan bireylerin sedanterlere göre nöromüsküler sistemlerinin daha
uyumlu çalıştığı görülmektedir. Bu nedenle spor yapan bireylerin sedanterlere göre reaksiyon zamanı
performanslarının daha iyi olduğu görülmektedir (8).
Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı alt ve üst ekstremite kuvvet egzersizlerinin basit görsel ve
işitsel reaksiyon zamanı performansına etkisini incelemektir.
MATERYAL VE METOT
Çalışmaya 21,5 yaş, 179,75 boy, 82,375 kilo ortalamalarında düzenli olarak aktif kuvvet sporu yapan
16 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Katılan kişilere yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, basit görsel
ve işitsel reaksiyon zamanı performansı ölçümleri uygulandı. Katılımcıların ön test olarak; basit görsel
ve işitsel reaksiyon zamanı performasları ölçüldü. Daha sonra egzersiz öncesinde ısınma yaptırılarak
katılımcıların kuvvet egzersizi yapmaları sağlanmıştır. Son olarak ise tekrar basit görsel ve işitsel
reaksiyon zamanı performansları ölçüldü.
Basit Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanının Belirlenmesi
Sporcuların görsel ve işitsel reaksiyon zamanı performansları çevreden gelebilecek uyaranların en aza
indiririldiği uygun ortam ve çevre koşulları oluşturularak özel yazılım programaları
(www.humanbenchmark.com, www.cognitivefun.net ) kullanılarak ölçülmüştür. Öncelikle
katılımcılara testin yapılışı alıştırılmış, kendilerini hazır hissettiklerinde ardışık 5 ölçüm alınmıştır. Bu
ölçümlerin aritmetik ortalamaları alınarak değerlendirmeye dahil edilmiştir.
Kuvvet Egzersizleri
Ön test ölçümleri tamamlandıkdan sonra katılımcılara farklı günlerde öncesinde ısınma yaptırılarak üst
ekstremite egzersizi olarak bench press(4x12), dumbbell fly(4x12), pullover(4x12), barbell curls(3x12),

FULL TEXTS BOOK

866

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

hummer curls(3x12), concentration curls(3x12) hareketleri yaptırıldı. Alt ekstremite egzersizinde ise
squat(4x12), lunge(4x12), deadlift(4x12), sumo squat(4x12) hareketleri yaptırılmıştır(11).
Verilerin İstatiksel Olarak Değerlendirilmesi
Araştırma sonunda elde edilen verilerin; tasnif edilmesinde ve yüzdelik farkların hesaplanmasında Excel
programı (Microsoft Office, sürüm 2013, Microsoft Corp., Redmond, WA, ABD), istatistiksel olarak
analiz edilmesinde ise SPSS paket programı (SPSS for Windows, sürüm 22.0, SPSS Inc., Chicago,
Illinois, ABD) kullanıldı. Veriler ortalama, standart sapma olarak sunuldu. Normallik sınaması için
Shapiro-Wilk testi uygulandı. Normal dağılım göstermeyen veri setleri için çarpıklık ve basıklık
değerleri kontrol edildi ve ±2 değeri içinde olan veri setlerinin normal dağılım gösterdiği kabul edildi.
Uygulamalar arasındaki farklılığın analizi için tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi yapıldı.
Anlamlı farklılığın hangi uygulamalar arasında olduğunun kontrolü için LSD düzeltme testi uygulandı.
İstatistiksel sonuçlar 0,05 anlamlılık düzeylerinde değerlendirildi.
BULGULAR
Tablo 1. Görsel reaksiyon zamanı verilerinin analizi
1. Alt ekstremite egzersizi öncesi
2. Alt ekstremite egzersizi sonrası
3. Üst ekstremite egzersizi öncesi
4. Üst ekstremite egzersizi sonrası

Ort.
344,69
335,25
343,13
336,50

Std. S
43,97
37,86
34,86
33,03

F

P

0,48

0,65

Tablo 1’de görsel reaksiyon zamanı verilerinin egzersiz öncesi ve sonrasında analizi verilmiştir. Yapılan
tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre alt ve üst ekstremiteye yönelik yapılan
kuvvet antrenmanı öncesi ve sonrasında uygulamalar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir
(p>0.05). Ancak egzersiz sonrası veriler incelendiğinde hem alt hem üst ekstremite kuvvet egzersizi
sonrasında reaksiyon zamanı performansının iyileştiği görülmüştür.
Tablo 2. İşitsel reaksiyon zamanı verilerinin analizi
Ort.
1. Alt ekstremite egzersizi öncesi 340,16
2. Alt ekstremite egzersizi sonrası 315,16
3. Üst ekstremite egzersizi öncesi 347,05
4. Üst ekstremite egzersizi
320,41
sonrası

Std. S
53,26
44,79
53,15

F

p

Fark

2,81

0,048

2-1, 2-3
4-1, 4-3

47,31

Tablo 2’de işitsel reaksiyon zamanı verilerinin egzersiz öncesi ve sonrasında analizi verilmiştir. Yapılan
tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi sonuçlarına göre alt ve üst ekstremiteye yönelik yapılan
kuvvet antrenmanı öncesi ve sonrasında uygulamalar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir
(p<0.05). farklılığın hangi uygulamalar arasında olduğunu belirlemek için yapılan LSD post-hoc testi
sonuçlarına göre alt ve üst ekstremite egzersizi sonrası elde edilen verilerin egzersiz öncesi verilere göre
daha düşük olduğu ve reaksiyon performansının anlamlı düzeyde geliştiği saptanmıştır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmanın amacı alt ve üst ekstremite kuvvet egzersizleri sonrasında basit görsel ve işitsel reaksiyon
zamanı performanlarının ne düzeyde ve ne yönde etkilendiğini incelemektir. Bu çalışmaya 21,5 yaş
ortalamasında 16 erkek kuvvet sporcusu gönüllü olarak katılmıştır. Reaksiyon performanslarıının
ölçümleri öncesinde kişilerin boy ve kiloları ölçülmüştür. Daha sonra özel yazılım programları
(www.humanbenchmark.com, www.cognitivefun.net) kullanılarak işitsel ve görsel reaksiyon zamanı
performansları ölçülmüştür. Sonuç olarak alt ve üst ekstremite kuvvet egzersizleri sonrasında egzersiz
öncesine göre egzersiz sonrasında görsel reaksiyon zamanı performansının iyileştiği gözlenmiştir. Fakat
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir(p>0.05). İşitsel reaksiyon zamanı sonuçları
incelendiğinde ise hem performansın iyileştiği gözlenmiştir hem de istatistiksel olarak performansın
anlamlı düzeyde geliştiği saptanmıştır(p<0.05).
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Çeşitli spor dallarıyla reaksiyon zamanı arasındaki ilişkinin incelendiği çalışmalara litaratürde
rastlanmasına rağmen alt ve üst ekstremite kuvvet egzersizi ile olan ilişkisini inceleyen çalışmalara
litaratürde az sayıda rastlanmıştır.
Fiziksel aktivitenin reaksiyon zamanına olumlu etsikisi daha önce rapor edilmiştir(1). Eskrim sporcuları
üzerinde yapılan bir araştırmada Maksimal Yüklenme yoğunluğunun eskrimcilerin görsel reaksiyon
zamanlarını olumsuz yönde etkilediği söylenebilir(4). Kaleciler üzerinde yapılan farklı bir çalışmada ise
dinamik ısınma ve reaksiyon zamanı performansı arasındaki ilişki incelenmiş ve aralarındaki fark
anlamlı bulunmuştur(6). Yapılan bu çalışmada ise kuvvet egzersizleri öncesinde ısınma yaptırılmaya
dikkat edilmiştir. Konsantrasyon çalışmalarının reaksiyon zamanı üzerine olan etkilerini inceleyen bir
çalışmada ise alanda uygulanan metodların yanısıra mental metodların da kullanılmasının yararlı olacağı
gözlenmiştir(3).
Yorgunluğun reaksiyon zamanı performansı üzerine etkisini araştıran farklı bir çalışmada ise dövüş
sanatlarıyla ilgilenen sporcuların akut yorgunluk sonrasında reaksiyon zamanı performansları
ölçülmüştür. Çalışmada sporcuların wingate testi öncesi ve sonrası basit görsel ve reaksiyon zamanı
performansları ölçülmüştür, veri sonuçları incelendiğinde ise test sonrasında sporcuların rekasiyon
zamanı performanslarının olumsuz yön de etkilendiği gözlenmiştir(9). Bu çalışmada ise kuvvet
egzersizinin yorgunluk etkisi ile değil, ısınma tipinde bir etki ortaya çıkararak reaksiyon zamanı
performansının iyileştiği gözlenmiştir.
Yapılan bu çalışmada ise alt ve üst ekstremite egzersizlerinin görsel reaksiyon zamanı performansını
iyileştiridiğini ancak istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkisinin olmadığını (p>0.05), işitsel reaksiyon
zamanı perfomanısının ise istatiksel olarak anlamlı düzeyde geliştiği (p<0.05) ortaya konmuştur.
Sonuç olarak alt ve üst ekstremite için yapılan kuvet egzersizinin yorgunluk etkisi ile değil, ısınma
tipinde bir etkisi ile işitsel reaksiyon zamanı performansını iyileştirdiği söylenebilir.
ÖNERİLER
Bu çalışma da tek bir günde yapılan ölçümler üzerinden gidilmiş ve sonraki yapılacak çalışmalarda
farklı günlerde yapılan ölçümlerin ortalamasının alınması önerilebilir.
Reaksiyon zamanı performansına yönelik literatür taraması yapıldığında kuvvet ile reaksiyon zamanı
ilişkisini inceleyen çalışmalara az sayıda rastlanmıştır. Bundan dolayı iligili konuyu çalışmak isteyen
araştırmacılara reaksiyon zamanı ile kuvvet ilişkisinin çalışılması önerilebilir.
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KADIN KAYNAKLI İNFERTİLİTENİN PARTNER ŞİDDETİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF FEMALE ASSOCIATED INFERTILITY ON PARTNER VIOLENCE
Arş. Gör. Tuğba Enise BENLİ
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ÖZET
Kadına yönelik şiddet her yıl birçok kadının ölümüne yol açan küresel bir halk sağlığı sorunudur.
Şiddete maruziyet, temel insan haklarını ihlâl etmenin yanı sıra hem bireyin hem de ailesinin fiziksel,
cinsel, üreme, duygusal, zihinsel ve sosyal sağlığını etkiler. Ne yazık ki, dünyadaki kadınların üçte
birinden fazlası hayatları boyunca bir tür şiddete maruz kalmaktadır. Ayrıca, kadın cinayetlerinin
%38’inin birlikte olduğu kişiler tarafından işlendiği bilinmektedir. Partner şiddeti, genellikle bireyin
kronik durumları, fiziksel hastalıkları ve sağlık açısından riskli davranışları üzerinde olumsuz etkilere
sahiptir. Şiddet eylemi gösteren partnerin her zaman için bir gerekçesi olmakla beraber infertilite de
bunlardan birisidir. İnfertilite yaşayan kadınlar, soyun en önemli unsurlardan biri olduğu kültürlerde
çocuksuzluk veya küçük aile boyutları nedeniyle partnerleri tarafından sosyal olarak cezalandırılabilir.
Bu nedenle, şiddet eyilimleri için risk oluşturabilir. Birçok çalışma, infertil kadınları aile içi şiddete karşı
savunmasız olarak değerlendirmekte ve infertilitenin psikolojik ve sosyal etkileri hakkında gerçeklere
değinmektedir. İnfertilitesi olan kadınların şiddete maruz kalma riski çocuk sahibi kadınlara göre daha
fazladır. İnfertilite kaynaklı şiddet deneyimi, kadınların kişisel refahını derinden etkiler. Şiddete maruz
kalan kadınlarda depresyon, anksiyete, psikosomatik belirtiler, yeme sorunları ve cinsel işlev
bozuklukları görülme olasılığı artar. Fiziksel, cinsel veya psikolojik zararlar ile kadında travmaya yol
açabilir. Bu sorunlar, kadının sadece fiziksel ve duygusal sağlığını tehdit etmekle kalmayıp aynı
zamanda aile ilişkilerini de etkiler. Sonuçta infertilite kaynaklı evlilik bağları psikolojik baskı altına
alınır, bu nedenle evlilik uyumsuzluğu ve boşanma nedeni hâline gelebilir. Kadın haklarının önemi,
infertil kadınların partner şiddeti açısından risk altında olan ve desteğe ihtiyaç duyan bir grup olduğu
düşüncesinden yola çıkarak mevcut derleme çalışması bu konuyu araştırmak amacı ile yapıldı.
Anahtar kelimeler: İnfertilite, Kadın, Şiddet, Partner Şiddeti.

ABSTRACT
Violence against women is a global public health problem that kills many women each year. Exposure
to violence not only violates fundamental human rights, but also affects the physical, sexual,
reproductive, emotional, mental and social health of both the individual and their family. Unfortunately,
more than a third of women in the world experience some form of violence in their lifetime. In addition,
it is known that 38% of femicides are committed by people they are with. Partner violence often has
negative effects on an individual's chronic conditions, physical illnesses, and health-risk behaviors.
Although the partner who shows violence always has a reason, infertility is one of them. Women
experiencing infertility may be socially punished by their partners for childlessness or small family size
in cultures where lineage is one of the most important factors. Therefore, it may pose a risk for violent
tendencies. Many studies assess infertile women as vulnerable to domestic violence and address the
facts about the psychological and social effects of infertility. Women with infertility are at higher risk
of being exposed to violence than women with children. The experience of infertility-related violence
profoundly affects women’s personal well-being. Women exposed to violence are more likely to
experience depression, anxiety, psychosomatic symptoms, eating problems and sexual dysfunctions. It
can cause physical, sexual or psychological harm and trauma to women. These problems not only
threaten a woman's physical and emotional health, but also affect family relationships. As a result,
marital ties due to infertility are put under psychological pressure, so it can become a reason for marital
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discord and divorce. Based on the importance of women's rights and the idea that infertile women are a
group at risk for partner violence and need support, the present review study was conducted to
investigate this issue.
Keywords: Infertility, Women, Violence, Partner Violence.
GİRİŞ
Doğurganlığın sosyokültürel inşası, bireylerin ve toplumların üremeye atfettikleri önemden
kaynaklanmaktadır. Birçok kültürde çocuk sahibi olmak kişinin ailesi, komşuları, kardeşleri ve akranları
tarafından teşvik edilir. Kişinin sosyal çevresinde doğan her çocuk, aile kurma ihtiyacını tetikler. Buna
ek olarak, ebeveyn tutum ve değerleri de doğurganlık davranışı ve yönelimlerini etkiler. Gebe kalma
geciktiğinde, çevredeki tüm bireyler sosyal baskı, sıkıntı ve hayal kırıklığının önemli ajanları olarak
hizmet edebilir. Çoğu kültürde çocuksuz olmak istenmeyen bir sosyal rol olup infertilite beklenmedik
bir yaşam geçişidir. İnfertilite, aile kurmanın olağan normunun dışına çıkanlar için sosyal dışlanmaya,
aile içinde hak sahibi rolünün kaybına yol açan ciddi bir sosyal sorundur. İnfertilite, daha düşük yaşam
kalitesi, evlilikte uyumsuzluk ve kadınlar için daha büyük psikososyal sonuçlarla ilişkilidir. Çocuk
doğurmaya yüksek prim verilen toplumlarda çocuğu olmayan kadınlar genellikle dışlanır ve partnerleri
tarafından şiddet eylemleri de dahil olmak üzere önemli sosyal damgalanmaya maruz kalır. Partner
şiddetine maruz kalan infertil bir kadın, genellikle çocuklu kadınlara göre iki kat daha risk altındadır.
Şiddete maruziyet; kadınların sağlığını tehlikeye atar, özgüvenlerini azaltır, kişisel özgürlüklerini
sınırlar bu durum kronik depresyon, sakatlık ve hatta ölümle sonuçlanabilir. Destekleyici bir aile ortamı
ve tatmin edici çift ilişkileri, infertiliteye bağlı psikolojik sıkıntılarla mücadelede kilit faktörlerdir. Kadın
haklarının önemi, infertil kadınların partner şiddeti açısından risk altında olan ve desteğe ihtiyaç duyan
bir grup olduğu düşüncesinden yola çıkarak mevcut derleme çalışması bu konuyu araştırmak amacı ile
yapıldı.
KADIN KAYNAKLI İNFERTİLİTENİN PARTNER ŞİDDETİNE ETKİSİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından en az 12 ay korunmasız cinsel ilişkiden sonra gebe kalamama
olarak tanımlanan infertilite, yüksek prevalansı oranlarına sahip küresel bir halk sağlığı sorunudur
(Roberts, Renati, Solomon, & Montgomery, 2020; Ardabily, Moghadam, Salsali, Ramezanzadeh, &
Nedjat, 2011). DSÖ’nün 16 Ocak 2013 tarihinde yayınladığı istatistiklere göre gelişmiş ülkelerde her
dört çiftten birinin infertilite yaşadığı bilinmektedir (Alirezaei, Ozgoli, & Majd, 2018). Genel olarak
erkek faktörü, kadın faktörü, ortak faktör ve bilinmeyen faktör infertilite vakalarının sırasıyla %30-40,
%40-50, %10-20 ve %5-10’unu oluşturmaktadır (Alirezaei, Ozgoli, & Majd, 2018; Katole, & Saoji,
2019). İnfertiliteye sebep olan faktörlerin başında cinsel işlev bozuklukları gelmektedir. Cinsel işlev
bozuklukları, tipik olarak bir kişinin cinsel olarak yanıt verme veya cinsel zevk alma yeteneğinde klinik
olarak belirgin bir bozukluk ile karakterize edilen heterojen bir grup bozukluktan oluşur (Alirezaei,
Ozgoli, & Majd, 2018). Kadın cinsel işlev bozukluğu, cinsel istek eksikliği, uyarılma bozukluğu,
orgazma ulaşamama, cinsel aktivite ile ağrı veya bu sorunların bir kombinasyonu gibi farklı biçimler
alır. Kadınlarda cinsel işlev bozukluğunun en önemli nedenleri isteksizlik, heyecan bozuklukları,
orgazm olamama, disparoni ve vajinismustur. Aktif ve etkili bir cinsel ilişki doğurganlık şansını
artırabileceğinden, cinsel işlev bozukluğunun infertil kadınlarda doğurgan kadınlardan daha belirgin bir
etkiye sahip olduğuna inanılmaktadır. Cinsel işlev bozukluğu cinsel aktivitenin azalması veya
olmamasından kaynaklı ve infertilite ile ilişkilidir. Aslında cinsel işlev bozukluğu infertilitenin sessiz
ortağıdır. Genellikle infertilitenin tanı ve tedavisi sırasında ortaya çıkarak şiddetlenir ve infertilite
tedavisinin etkinliğini engeller. Çoğunlukla infertil çiftler cinsel ilişkilerinde daha derin bir sorun
aramak yerine infertilite tedavisi ararlar. İnfertil kadınların çoğunun farklı cinsel işlev bozukluklarının
birinden muzdarip olduğu bilinmektedir. Birçok faktör cinsel işlev bozukluğunu etkileyebilir. Fiziksel
faktörler arasında karı kocanın yaşları, vücut kitle indeksi, fiziksel aktiviteler vb. yer alır. Zihinselduygusal faktörler arasında cinsel partner için duygular, cinsel öz-yeterlik, kendine güven, vücudun
zihinsel imajı, cinsel çekim hissi vb. yer alır. Son olarak, sosyal faktörler; bir kadının ve kocasının eğitim
düzeyini, mesleğini, evlilik süresini, eş ilişkilerinin kalitesini, sosyoekonomik durumunu, madde kötüye
kullanımını vb. içerir (Alirezaei, Ozgoli, & Majd, 2018).
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Doğurganlığın sosyokültürel inşası, bireylerin ve toplumların üremeye atfettikleri önemden
kaynaklanmaktadır. Ebeveynlik konusu genellikle kişinin sosyal çevresindeki bireylerin çocuk sahibi
olma beklentilerini, niyetlerini, heyecanlarını ve zorluklarını ifade ettikleri sosyal öğrenme ile ortaya
çıkar. Birçok kültürde çocuk sahibi olmak kişinin ailesi, komşuları, kardeşleri ve akranları tarafından
teşvik edilir. Kişinin sosyal çevresinde doğan her çocuk, aile kurma ihtiyacını tetikler. Buna ek olarak,
ebeveyn tutum ve değerleri de doğurganlık davranışı ve yönelimlerini etkiler. Gebe kalma geciktiğinde,
çevredeki tüm bireyler sosyal baskı, sıkıntı ve hayal kırıklığının önemli ajanları olarak hizmet edebilir
(Patel, Sharma, Kumar, & Binu, 2018; De, Roy, & Sarkhel, 2017). “İşleyen biyolojik ve sosyal saatler”,
“dayanıklılığı ve fiziksel gücün azalması” ve “yumurtalık ve meni rezervlerinin azalmasına bağlı olarak
azalan doğurganlık” gibi kavramlar infertil olma tehdidi oluşturur. Çünkü infertilite, aile kurmanın
olağan normunun dışına çıkanlar için sosyal dışlanmaya, aile içinde hak sahibi rolünün kaybına yol açan
ciddi bir sosyal sorun olarak algılanır. Literatür, çoğu kültürde “çocuksuz olmanın” istenmeyen bir
sosyal rol olduğunu ve infertilitenin “beklenmedik bir yaşam geçişi” olduğunu belirtmektedir (De, Roy,
& Sarkhel, 2017).
Gelişmiş ülkelerde gönüllü çocuksuz statüsü kabul edilir ve bu nedenle birçok kadın infertiliteyi gizli
bir damga olarak yaşarken, gelişmekte olan ülkelerde annelik evlilikle yakından bağlantılı olduğundan
ve evli kadınların ancak çocuk sahibi olmaları durumunda çocuksuz olduklarına inanıldığından bunu
gizlemek zordur (Satheesan, & Satyaranayana, 2018). Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bazı
toplumlarda istem dışı çocuksuzluğun düşük sosyal kabulüne paralel olarak, “infertilite” etiketi acı
verici bir deneyimdir ve çoğu çiftin bu etikete direnmesinin nedenidir. Gelişmekte olan ülkelerde ise
infertilitenin nedeni ne olursa olsun çocuksuzluk etiketi, ataerkil aile yapıları nedeniyle kadınlar için
daha yüksek toplumsal suçlama taşır. Çocuksuzluk, kişisel değer, sosyal güvenlik, statü, cinsiyet
kimliği, aile soyu için bir tehlike olarak deneyimlenebilir, bakım verme geleneklerini engelleyebilir ve
ayrıca yasal anlaşmazlıklara neden olabilir. Ek olarak araştırmalar, sosyal dışlanmanın genellikle
istemsiz çocuksuzluk yaşayanlar tarafından karşı karşıya kaldığını ve infertilitenin sosyal bağları da
bozmasının bir nedeni olduğunu ileri sürmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki toplumların ortak bir
özelliği, evlilik ve çocuk doğurmaya yönelik elverişli ortamdır. Ataerkil ve babasoylu toplumlarda,
çocuklar olduğu için üremeye çok değer verilir. Ailedeki yaşlılar için çocuk temel mutluluk kaynağı,
destek ve kişisel güvenliğin yanı sıra hayatta başarının sembolleridir. Ayrıca, sosyokültürel değerler ve
normlar çoğunlukla daha yüksek doğurganlığa yöneliktir. Böyle bir ortamda çocuksuzluk, “normal
yaşam tarzı”ndan ve “geleneksel biyolojik kalıtım kavramları”ndan sapan bir şey olarak
algılanmaktadır. Çocuksuzluk ve hatta bazen erkek çocuğun olmaması, ön yargı ve kötü niyete davetiye
çıkarmaktadır. “Annelik”, “ev kadını”, “aile mirası” rollerinin aşırı vurgulandığı toplumlarda
doğurganlık, genç kadınların temel ve en önemli rolü olarak kabul edilir. Bu rolün yerine getirilmesi;
kişisel güvenlerini, evlilik bağlarını güçlendirir ve aile, akrabalık bağları içinde onlara belirli bir
özgürlük, güç ve değer sağlar (Patel, Sharma, Kumar, & Binu, 2018).
Erkeklik, kadınlık ve doğurganlık arasında da güçlü bir bağ vardır (Patel, Sharma, Kumar, & Binu,
2018). Toplumlarda doğurganlık bir değer olarak görüldüğünden, infertilite kadınların bireysel ve
toplumsal yeterliliklerini, yani annelik duygularını ve eş değerlerini sorgular; bu nedenle kadının
kocasıyla olan tüm evlilik ve cinsel ilişkilerini de etkiler. Çoğu zaman kadın hamile olmadığında
suçlanır ve bu da zihinsel sağlık sıkıntısı, ayrımcılık, sosyal dışlanma ve terk ile sonuçlanır (Roberts,
Renati, Solomon, & Montgomery, 2020; Sharma, Mahajan, Saraswathy, Puri, & Babu, 2022). Gebe
kalma, hamilelik ve doğum, kadınların öngörülen yaşam yörüngesindeki ana bileşenlerdir. İnfertilite,
yerine getirilmemiş doğurganlığın ıstırabının ve kişinin kendi değerine ve güvenine yönelik meydan
okumaların damgasını vurduğu önemli bir dönüm noktasını temsil eder. Geleneksel ataerkil
toplumlarda, bir kadının statüsü ve değeri ayrılmaz bir şekilde doğurganlığıyla bağlantılıdır (Silwal,
Thapa, 2020; Sharma, Mahajan, Saraswathy, Puri, & Babu, 2022). Bazı toplumlarda, çocuksuzluk
özellikle infertil kadınlar için çok üzücü olabilir, çünkü dinleri ve kültürleri erkeklerin aynı anda birden
fazla karısı olmasına izin verir ve kadının gebe kalamaması onlara yeniden evlenmek için oldukça iyi
bir bahane sağlar (Yusuf, 2016).
Erkeklerin ve kadınların infertiliteye neden olan koşullara sahip olma olasılığı eşit olsa ve herkes
infertiliteye özgü damgalanma ve sıkıntı yaşayabilse de, çok çeşitli sosyokültürel bağlamlardan elde
edilen kanıtlar, infertilite için kadınların daha çok karşı karşıya kaldıkları damgalanma ve suçlama
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yükünü vurgulamaktadır (Tindall, Stoddart, & Callison, 2018; Ardabily, Moghadam, Salsali,
Ramezanzadeh, & Nedjat, 2011; De, Roy, & Sarkhel, 2017). Çiftler çocuk sahibi olamadıklarında veya
gebelik düşükle sonuçlandığında, her zaman bunun için kadınlar aşırı derecede suçlanırlar. Erkeklerle
karşılaştırıldığında, doğum öncesi toplumlardaki subfertil kadınlar genellikle çocuksuzluk için daha
yüksek bir bedel öderler, bu da kişisel özsaygı kaybına ve onlarda fiziksel, duygusal, evlilik, ekonomik
güvensizliğe sebep olur (Patel, Sharma, Kumar, & Binu, 2018).
İnfertilite, daha düşük yaşam kalitesi, evlilikte uyumsuzluk, kadınlar için daha büyük psikososyal
sonuçlarla ilişkilidir. Ek olarak, sosyal desteği zayıf, çocuk sahibi olmak (özellikle erkek çocuk) için
yüksek sosyokültürel baskı, uyumsuz başa çıkma (duygu odaklı/kaçınma), önceki travma veya zihinsel
sağlık bozuklukları ve aşırı ilgili aile üyeleri olan infertil kadınlar, depresyon ve anksiyete de dâhil
yüksek stres riski altındadır. Genellikle çiftlerin evliliğin ilk yılında gebe kalması ve bu olmadığında
önemli ölçüde sosyal baskı ve zorlamayla karşı karşıya kalınır ve bu da infertiliteyle ilgili artan sıkıntıya
neden olur (Roberts, Renati, Solomon, & Montgomery, 2020). Toplumdan, aileden ve arkadaşlardan
beklentiler çifti, özellikle de kadını çok garip bir duruma sokar. Erkeklere genellikle ikinci veya çoklu
evlilik için baskı yapılır ve bu da kadınların psikolojik sorununu daha da artırır. İnfertiliteden muzdarip
bireyler arasında çok yüksek oranda depresyon kaygısı ve stres olduğu bilinmektedir (Yusuf, 2016).
Araştırmalar, çocuğu olmayan kadınların çocuk sahibi olanlara göre daha fazla anksiyete yaşadığı ve
infertil kadınlarda çocuk sahibi olmak için algılanan toplum baskısının stres ile ilişkili olduğunu
göstermiştir (Silwal, Thapa, 2020). Mevcut literatür, infertiliteye sahip kadınlarda normal çifte kıyasla
evlilik uyumunun ve yaşam kalitesinin düşük olduğunu öne sürmektedir (Ozgoli, Sheikhan, Zahiroddin,
Nasiri, Amiri, & Kholosi Badr, 2016). İnfertiliteyle ilgili algı, infertilite nedeniyle kendine veya eşine
baskı yapma ve çocuk sahibi olma isteği, evlilik ilişkisinin kalitesinin düşük olmasının güçlü
yordayıcıları olabilir. Araştırmacılar ayrıca infertilite ile boşanma oranı arasında anlamlı bir ilişkinin
olduğunu ortaya koymuşlardır. Klinik çalışmalar, infertilite ve evlilik kalitesi arasında bir ilişkisi
olduğunu göstermiştir. Evlilik genellikle sadece iki bireyin birleşmesi olarak değil, çiftin aile soyunu
devam ettireceğine dair açık bir beklentiyle iki ailenin birleşmesi olarak görülür. Başlık parasının
uygulandığı durumlarda, evlilik çocuk doğurmadan sona ererse gelinin ailesinin, özellikle kadınlar
üzerinde önemli bir baskı oluşturabilecek olan başlık parasını geri ödemesi beklenebilir (Tindall,
Stoddart, & Callison, 2018).
Normların, kadınların evlilik sözleşmesindeki rollerini yerine getirmeleri için çocuk doğurmanın hayati
bir araç olduğunu dikte ettiği durumlarda, gebe kalamama veya doğum yapmama, yalnızca
damgalamaya ve sözlü tacize değil, aynı zamanda bazı durumlarda fiziksel şiddete de yol açabilir
(Tindall, Stoddart, & Callison, 2018). İnfertil kadınlarda aile içi şiddetin yaygınlığı %34.7’dir
(Sheikhan, Ozgoli, Azar, & Alavimajd, 2014). Çocuk doğurmaya yüksek bir prim verilen toplumlarda
çocuğu olmayan kadınlar genellikle dışlanır ve erkek partnerler tarafından şiddet eylemleri de dahil
olmak üzere önemli sosyal damgalanmaya maruz kalır (Iliyasu, Galadanci, Abubakar, Auwal, Odoh,
Salihu, & Aliyu, 2016). Bir çiftin infertilite durumundan sürekli olarak kadının sorumlu tutulduğu ve
bunun sonucunda sıklıkla sosyal ve ekonomik olarak cezalandırıldığı görülmektedir. Şiddet,
sosyoekonomik veya eğitim düzeylerinden bağımsız olarak dünya çapında milyonlarca “infertil”
kadının yaşamını etkilemektedir (Ardabily, Moghadam, Salsali, Ramezanzadeh, & Nedjat, 2011).
Şiddetin nedenleri öncelikle kadınların infertilitesine bağlı olabilecek aile içi sorunlardır (Sheikhan,
Ozgoli, Azar, & Alavimajd, 2014). Yakın partner şiddeti, yaşanılan ilişki içindeki bireye fiziksel,
psikolojik veya cinsel zarara neden olan herhangi bir davranış olarak tanımlanır. Fiziksel saldırganlık,
psikolojik taciz ve cinsel ilişkiye zorlama eylemlerinin yanı sıra diğer kontrol edici davranışları içerir
(Iliyasu, Galadanci, Abubakar, Auwal, Odoh, Salihu, & Aliyu, 2016). Birleşmiş Milletler Kadına
Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Bildirgesi’nde, “kamusal veya özel hayatta kadınlara fiziksel,
cinsel veya zihinsel zarar veya ıstırap veren her türlü cinsiyete dayalı şiddet eylemini, bu tür eylemlerle
tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma da dahil olmak üzere
kınanmaktadır”. Partner şiddetine maruz kalan infertil bir kadın, genellikle çocuklu kadınlara göre iki
kat daha savunmasızdır. Kadın kaynaklı infertilitesi olan kadınlara karşı yakın partner şiddetinin
yaygınlığı Hong Kong’da %1.8, Türkiye’de %33.6 ve Nijerya’da %41.6 olarak bildirilmiştir (Ardabily,
Moghadam, Salsali, Ramezanzadeh, & Nedjat, 2011). Partner şiddeti kadınların sağlığını tehlikeye atar,
özgüvenlerini azaltır, kişisel özgürlüklerini sınırlar. Şiddete maruziyet; kronik depresyon, sakatlık ve
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hatta ölümle sonuçlanabilir (Iliyasu, Galadanci, Abubakar, Auwal, Odoh, Salihu, & Aliyu, 2016;
Dadhwal, Choudhary, Perumal, & Bhattacharya, 2022).
İnfertilite yaşayan kadının aile içi şiddetle bağlantılı olarak evliliği bitme noktasına gelebilmektedir.
Dolayısıyla infertil kadınların geneli boşanır, ayrılır veya terk edilir. Bu kadınlar aile içi şiddete ek
olarak aile desteğinden de yoksunluk yaşamaktadırlar (Patel, Sharma, Kumar, & Binu, 2018). Yüksek
düzeyde cinsiyet eşitsizliği olan toplumlarında, teşhis ne olursa olsun, kadınlar çocuk doğurmamakla
suçlanır. Kadınlar toplumları içinde damgalanma, sosyal izolasyon ve alay konusu olabilir. Doğurganlık
sorunları da eşler arasında potansiyel bir gerilim kaynağıdır. Bir evlilik çocuksuz kaldığında, partnerleri
tarafından sözlü ve hatta fiziksel olarak şiddete maruz kalabilirler. Sonuçta da kadınlarda kaygı, hüsran,
keder, özgüven eksikliği ve genel bir güçsüzlük duygusu meydana gelir (Dierickx, Rahbari, Longman,
Jaiteh, & Coene, 2018). Bu kadınlar önemli ölçüde yüksek oranda depresyon, anksiyete ve kötü yaşam
kalitesi yaşarlar. Destekleyici bir aile ortamı ve tatmin edici çift ilişkileri, infertiliteye bağlı psikolojik
sıkıntılarla mücadelede kilit faktörlerdir (Dadhwal, Choudhary, Perumal, & Bhattacharya, 2022).
İnfertilite yaşayan tüm bireyler ve çiftler için hedeflenen hizmetlere acil ihtiyacı
vurgulamaktadır. İnfertilitenin olumsuz finansal sonuçları sosyal damgalanmaya, evlilik sorunlarına ve
duygusal zorluklara yol açar. Bu nedenle sağlık sisteminin kapasitesinin hem kadınlarda hem de
erkeklerde doğurganlık sorunlarını önlemek ve tedavi etmek için değil, aynı zamanda özellikle kadınlara
yönelik psikolojik ve duygusal destek sağlamak ve takip etmek için de inşa edilmesi gerekmektedir. Bu
hizmetlerden tüm kadınlar yararlanacak olsa da, maddi ve sosyal kaynakları kısıtlı olan kadınlara
yönelik özel çaba gösterilmelidir (Dierickx, Rahbari, Longman, Jaiteh, & Coene, 2018).
SONUÇ VE ÖNERİLER
İnfertilitenin yüksek oranda damgalandığı bir sosyal çevrede, bu kadınların toplum temelli kadın
dayanıklılık programı olasılığı sunulduğunda yardım arama konusunda kendi içgörülerine sahip
olmaları dikkate değerdir. Şiddet, bir insan hakları sorunu ve kadınların genel yaşam kalitesi olarak,
etkilenenleri belirlemek ve bu kadınlara uygun sağlık ve destek hizmetlerine erişim fırsatı vermek için
infertil kadınlarda şiddeti taramak gereklidir. Sağlık hizmeti sunucularının infertilitesi olan kadınlara
karşı partner şiddeti ve ilişkili risk faktörlerinin önlenmesi için tarama programları uygulaması
önerilmektedir. Bu tür müdahaleler partner şiddeti oranını azaltabilir ve toplumun genel sağlığını
iyileştirebilir. Sağlık çalışanları risk altındaki kadınları belirlemeli onlara uygun bakımın yanı sıra
destekleyici danışmanlık sağlamalıdır. İnfertilitesi olan kadınlara partnerleri tarafından uygulanan şiddet
sonucu psikolojik iyilik hallerini iyileştirmek için infertilite eğitimi ve farkındalığı, fiziksel aktivite ve
aile danışmanlığı gibi konular infertilite tedavisine entegre edilmelidir.
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ÖZET
Turizm endüstrisi dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan ülkelerin ekonomik büyümesinde ve kalkınmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Turizm
endüstrisinin büyümesi çevresel bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar; hava
kirliliği, deniz kirliliği, gürültü kirliliği, doğal kaynakların aşırı tüketimi gibi birçok olumsuz çevresel
sorunu içermektedir. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynayan
sürdürülebilirlik anlayışının önemi, diğer tüm endüstrilerde olduğu gibi turizm endüstrisi için de giderek
artmaktadır. 40000 yıl öncesine ait yerleşim alanlarının bulunduğu Adıyaman, 19 farklı medeniyete ev
sahipliği yapmıştır. Adıyaman, dünyanın sekizinci harikası olarak da kabul edilen, 1988 yılında
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alınmış Nemrut Dağı Milli Parkını bünyesinde
bulundurmasının yanı sıra, 160 adet taşınmaz kültür varlığı ve 223 adet sit alanı ile bir açık hava
müzesine sahip konumundadır. Zengin turizm arz kaynaklarına sahip destinasyonlarda turizm, en
önemli kalkınma araçlarından biri olmaktadır. Bu arz kaynaklarından istenilen ölçüde faydanın elde
edilebilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesinde sürdürülebilir turizm anlayışı önemli bir yere
sahiptir. Turizmin endüstrisini gelişiminde, toplumun etkisi oldukça fazladır. Bu çalışmanın temel
amacı, Adıyaman ilinde ikamet eden vatandaşların sürdürülebilir turizm tutumlarının tespit edilmesidir.
Bu amaçla zengin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ve birçok alternatif turizm türünü (kültür turizmi,
sağlık turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi, su sporları turizmi ve kamp-karavan turizmi gibi) bünyesinde
barındıran Adıyaman’daki vatandaşların sürdürülebilir turizm tutumlarının tespit edilmesi bu
çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Bu amaç ve önem doğrultusunda Adıyaman ili merkezinde ikamet
eden 390 kişiden anket yöntemi ile toplanan veriler ile sürdürülebilir turizm tutumu ölçülmüştür.
Araştırmaya katılan katılımcıların %64,4’ü erkek, %63,3’ü bekar, %45,6’sı 21-30 yaş aralığında,
%48,7’si önlisans mezunu, %41,5’inin aylık geliri 1000TL’den daha az ve %68,5’inin de doğum yerinin
Adıyaman ili olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların ankette yer alan ifadelere vermiş oldukları yanıtlara
bakıldığında en yüksek puan ortalamasının “Turizm çevreyi korumalıdır” (𝑥=4,26±1,14) ve “Toplum
çevresi şu anda ve gelecekte de korunmalıdır” (𝑥=4,26±1,11) ifadelerinin olduğu sonucu elde edilmiştir.
En düşük puan ortalamasının “Turizmin gelişmesi nedeniyle yaşadığım yer aşırı kalabalıklaştı”
(𝑥=3,1±1,31) ile “Yaşadığım yerdeki boş zaman kaynakları (etkinlikleri) turistler tarafından aşırı
kullanılmaktadır” (𝑥=3,1±1,36) ifadelerinin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bulguları
doğrultusunda sonuçlar tartışılmış ve gelecekte bu konuya ilgi duyan araştırmacıları ve destinasyon
yöneticilerine önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Adıyaman, turizm, sürdürülebilirlik, vatandaş tutumu, sürdürülebilir turizm.
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ABSTRACT
The tourism industry is one of the fastest-growing industries in the world. It has a very important place
in the economic growth and development of both developed and developing countries. The growth of
the tourism industry causes some environmental problems. These problems are; it includes many
negative environmental problems such as air pollution, sea pollution, noise pollution, and excessive
consumption of natural resources. The importance of the understanding of sustainability, which plays
an important role in meeting the needs of future generations, is increasing for the tourism industry as
well as for all other industries. Adıyaman, where settlements belonging to 40,000 years ago were found,
hosted 19 different civilizations. Adıyaman is an open-air museum with 160 immovables cultural assets
and 223 protected areas, as well as containing the Mount Nemrut National Park, which is accepted as
the eighth wonder of the world and included in the UNESCO World Cultural Heritage List in 1988.
Sustainable tourism understanding has an important place in obtaining the desired benefit from these
supply sources and transferring them to future generations. The influence of society in the development
of the tourism industry is quite high. The main purpose of this study is to determine the sustainable
tourism attitudes of citizens residing in Adıyaman. For this purpose, it is aimed to determine the
sustainable tourism attitudes of citizens in Adıyaman, which has rich historical, cultural and natural
beauties and many alternative tourism types (such as cultural tourism, health tourism, faith tourism,
nature tourism, water sports tourism and camping-caravan tourism) constitutes importance. In line with
this purpose and importance, sustainable tourism attitude was measured with the data collected from
390 people residing in the city center of Adıyaman. 64,4% of the participants are male, 63,3% are single,
45,6% are between the ages of 21-30, 48,7% are associate degree graduates, 41,5% have a monthly
income of less than 1000TL, and 68,5% them is from Adıyaman. Considering the answers given by the
participants to the statements in the questionnaire, the highest average score is “Tourism should protect
the environment” (𝑥=4,26±1,14) and “The community environment should be protected now and in the
future” (𝑥=4,26±1,11) expressions were obtained. The lowest average score is between “The place
where I live has become overcrowded due to the development of tourism” (𝑥=3,1±1,31) and “The leisure
resources (activities) where I live are over-used by the tourists” (𝑥=3,1±1,36) expressions have been
found. In line with the findings of the research, the results were discussed, and suggestions were made
to future researchers and destination managers who are interested in this subject.
Keywords: Adıyaman, tourism, sustainability, citizen attitude, sustainable tourism
GİRİŞ
Turizm endüstrisi en hızlı büyüyen endüstrilerden biridir. 1980’li yıllarda 277,6 milyon kişi turizm
faaliyetine katılmıştır. Ancak 2019 yılına gelindiğinde 1980 yılına göre 6 kattan fazla bir artış göstererek
1.460 milyon kişiye ulaşmıştır (UNWTO, 1995, 2020). Dünya nüfusunun (2019 yılı) yaklaşık %19’unun
seyahat ettiği ve 1.841 milyar dolarlık (2019 yılı) gelire sahip turizm endüstrisi hem gelişmiş hem de
gelişmek olan ülkelerin ekonomik büyümelerinde ve kalkınmalarında önemi bir yere sahiptir. Turizm
endüstrisinin bu denli hızlı büyümesi çevresel bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu
sorunlar; hava kirliliği, deniz kirliliği, gürültü kirliliği, doğal kaynakların aşırı tüketimi gibi birçok
olumsuz çevresel sorunu içermektedir (Özcan et al., 2016).
1980’li yıllardan sonra artan kitlesel turizm hareketleri sonrasında ülke/bölge ekonomileri için oldukça
önemli bir sektör haline gelen turizm endüstrisinin çevresel etkileri aynı zamanda sürdürülebilirliğin de
turizm destinasyonlarında önem kazanmasına yol açmıştır (Richards & Hall, 2000). Hem ülkelerin
turizm politikaları ve stratejilerinde hem de turizm araştırmalarında önem kazanmaya başlayan
sürdürülebilir turizm kavramı en genel ifadesiyle, tüm turizm faaliyetlerinin çevre ile uyumlu bir hale
getirilmesidir (Zolfani et al., 2015).
Emek yoğun bir sektör olan ve insan etkileşimin yoğun olduğu turizm endüstrisinde sürdürülebilirliğin
gerçekleştirilmesindeki en önemli unsur yerel halktır (Richards & Hall, 2000). Yerel halkın
sürdürülebilirlik tutumu uygulanan ya da uygulanacak sürdürülebilir politika ve stratejilerinin
devamlılığı açısından önemli olmaktadır. Bu bağlamda turizm arz kaynaklarına sahip destinasyonlardaki
yerel halkın sürdürülebilir turizm tutumlarının belirlenmesi oldukça önemlidir.
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Bu çalışmanın temel amacı, Adıyaman ilinde ikamet eden vatandaşların sürdürülebilir turizm
tutumlarının tespit edilmesidir. Bu amaçla zengin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ve birçok
alternatif turizm türünü (kültür turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi, su sporları turizmi
ve kamp-karavan turizmi gibi) bünyesinde barındıran Adıyaman’daki vatandaşların sürdürülebilir
turizm tutumlarının tespit edilmesi bu çalışmanın önemini oluşturmaktadır. Ayrıca, Adıyaman ilinde
ikamet eden vatandaşların sürdürülebilir turizm tutumlarının belirlenmesi, Adıyaman için oluşturulacak
turizm politikalarında sürdürülebilir ögelerin yer alıp almamasının önemini tespit edeceği
düşünülmektedir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Turizm ve Çevre
Turizm kavramının kökenine dair farklı görüşler bulunmasına rağmen genel kanı kavramın Latince
“dönmek” anlamına gelen “tornus” sözcüğünden türetildiğidir (Özcan, 2013). Bilimsel olarak ilk kez
1905 yılında Guyer-Feuler tarafından tanımlanan turizm kavramına yönelik en genel tanım Dünya
Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 1991 yılında yapılmıştır. UNWTO’nun tanımına göre turizm,
“insanların daimî ikamet ettikleri yerlerden ayrılarak iş ya da kazanç elde etme amacı olmaksızın ve bir
yılı aşmayan sürelerle yapmış oldukları seyahat ve konaklama aktivitelerinin tümü” olarak
tanımlanmıştır (Asan, 2020).
Turizmin endüstrisinin gelişmesiyle birlikte turizmin etkilerinin tespit edilmesi hem siyasilerin hem de
araştırmacıların en fazla önem verdiği konuların içerisinde yer almaktadır. Turizm endüstrisinin
etkilerinin belirlenmesine yönelik yapılan ilk çalışmalar 1960’lı yıllarda başlamış ve daha çok turizmin
ekonomik etkileri üzerine odaklanmıştır. Ancak dünyada artan turizm hareketliliği farklı kültür, inanç,
din, dil, geleneklere vb. sahip insanları bir araya getirmiş ve 1970’li yıllardan itibaren turizmin sosyal
ve kültürel etkilerinin de fark edilmesine ve araştırılmasına başlanmıştır (Kim, 2002).
1980’li yıllarda dünyadaki çevre bilincine yönelik hareketliliğin artması ile birlikte turizm endüstrisinin
de çevre ile olan etkileşimi araştırılmaya başlanmıştır (Chiang et al., 2017). Kitlesel turizm hareketliliğin
yoğun olmadığı 1980’li yıllardan önce çevre ile uyumlu bir endüstri olan turizm endüstrisi, kitle
turizminin yaygınlaşmasıyla birlikte destinasyonlarda bazı çevresel sorunların yaşanmasına neden
olmuştur. Ancak turizm endüstrisinin çevre ile olan etkileşimi sadece olumsuz olmamakta aynı zamanda
olumlu çevresel etkilerin de yaşanmasına yardımcı olmaktadır.
Olumsuz çevresel etkiler; hava kirliliği, gürültü kirliliği, nehir ve plajların kirlenmesi, toprak erozyonu,
toprak kirliliği, ormanlık alanların tahrip edilmesi, tarihi ve arkeolojik alanların tahrip edilmesi,
destinasyonlarda aşırı kalabalıklaşma ve trafik problemleri gibi çevresel olumsuzluklara neden
olmaktadır. Turizm endüstrisinin geliştiği destinasyonlarda görülen olumlu çevresel etkiler ise; alt ve
üst yapının gelişmesi, toplumsal çevre bilincinin gelişmesi, tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlerin
restore edilmesi ve korunması, Milli Parkların ve Yaban Hayatı Koruma Alanlarının kurulması ve
denizlerin kirlenmesini engelleyici önemlerin alınması şeklinde sıralanabilir (Mason, 2003; Özdamar,
2019; Özyurt, 2018).
Turizm endüstrisinin olumsuz çevresel etkileri turizmin geliştiği tüm destinasyonlarda görülmektedir.
Ancak olumlu çevresel etkiler ise sürdürülebilirlik bilincinin geliştiği destinasyonlarda görülmektedir.
Sürdürülebilir Turizm
Sürdürebilirlik kavramı ilk olarak 1982 yılında Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) kabul ettiği,
Dünya Doğa Şartı belgesinde tanımlanmıştır. Dünya Doğa Şartı belgesinde kabul edilen
sürdürülebilirlik, yeryüzündeki tüm kaynakların; çevreyi, toplumu ve tüm varlıkların hayatını sıkıntıya
sokmadan, doğal halini bozmadan kullanabilmeyi ön gören bir yönetim şekli olarak ifade edilmiştir
(Aslan Çetin & Gül, 2018). Ancak günümüzdeki genel kabul gören tanımı 1987 yılında Dünya Çevre
ve Kalkınma Komisyonu’nun (WCED) “Ortak Geleceğimiz” raporunda yapılmıştır. Ortak Geleceğimiz
Raporunda sürdürülebilirlik, “bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarına
olanak sağlayacak şekilde karşılamak” şeklinde tanımlanmıştır (Kayıkcı et al., 2019).
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Turizm endüstrisi sürdürülebilirlik geleneklerine en uzun süredir sahip olan endüstriler içerisindedir
(Budeanu et al., 2016). Sürdürülebilir turizm kavramının ortaya çıkmasındaki temel dayanak diğer tüm
endüstrilerde olduğu gibi 1987 yılında kabul edilen “Ortak Geleceğimiz” raporudur (Butler, 1999). 1960
ve 1970 yıllarda turizmin çevreye duyarlı uygulamalarla geliştirilmesi için talepler ortaya çıkmış olsa
da sürdürülebilir turizm kavramı ilk olarak 1980’li yılların sonunda ortaya çıkmıştır (Budeanu et al.,
2016).
Sürdürülebilir turizm için stratejiler ve eylem planlarına yönelik tanım ve ilkeleri Dünya Seyahat ve
Turizm Konseyi (WTTC) tarafından 1998 yılında ilk belirleyen endüstrilerden biridir (WTTC, 1999).
Sürdürülebilir turizm terimi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda ortaya çıkmış ve ekolojik,
sosyo-kültürel ve ekonomik temellere dayandırılmıştır (Torres-Delgado & Saarinen, 2013). Bu açıdan
sürdürülebilir kalkınmanın; bütünsel planlama ve strateji oluşturma, temel ekolojik süreçleri koruma
hem insan mirasını hem de biyolojik çeşitliliği koruma ile üretkenliğin gelecek nesiller için uzun vadede
sürdürülebilme olan dört temel ilkesi sürdürülebilir turizminin şekillenmesinde kullanılmıştır (Lu &
Nepal, 2009).
Sürdürülebilir turizmin kavramı, bir destinasyonda sonsuz bir süre boyunca varlığını sürdürebilecek ve
içinde bulunduğu çevreyi (beşerî ve fiziksel) bozmayacak veya değiştirmeyecek şekilde ve ölçekte
geliştirilen ve sürdürülen tüm turizm faaliyetleridir (Butler, 1999). Ancak sürdürülebilir turizm
kavramının içeriğinin yalnızca çevresel konular ile ilişkilendirilmesi kavramın eksik kalmasına neden
olmaktadır. Sürdürülebilir turizm kavramının aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel konuları,
siyasi gücü ve sosyal eşitliği de içerecek şekilde genişletilmesi gerekmektedir (Lu & Nepal, 2009).
Çünkü sürdürülebilir turizmin amacı, ziyaret edilen destinasyonlarda çevreyi korumak, kültürel
bütünlüğü sürdürmek, sosyal adaleti tesis etmek ve ekonomik faydaları teşvik etmektir. Bununla birlikte,
kısa ve uzun vadede ev sahibi nüfusun yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaçlarının
karşılanmasıdır (Zolfani et al., 2015). İngiliz Turizm Konseyi, bir destinasyonda sürdürülebilir turizmin
yönetilmesi için aşağıdaki amaçları benimsemesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu amaçlar (Torres-Delgado
& Saarinen, 2013):


Turizm destinasyonun sahip olduğu fiziki ve doğal çevreyi korumak,



Turizmin gelişmesinin destinasyonun ekonomisine fayda sağlamak



Yerel topluluğun kültürünü desteklemek şeklinde sıralanmıştır.

Ancak bu amaçları gerçekleştirirken endüstrinin gelişmesinin ve turistlerin ziyaretlerindeki
memnuniyetlerinin engellenmemesi gerekmektedir. Aksi durumda destinasyona olan turizm talebinde
azalmalar meydana gelecektir. Bu açıdan turizm arz ve talebinin dengeli bir şekilde yönetilmesi
gerekmektedir (Torres-Delgado & Saarinen, 2013). Çünkü sürdürülebilir turizmin gelişimi, ekonomik,
sosyal ve çevresel bir turizm destinasyonun oluşturulmasının yanında turist deneyimlerinin de sürekli
geliştirilmesi ile ilişkilidir (Zolfani et al., 2015).
Sürdürülebilir turizm kavramına yönelik yapılan tanımlar gümünüzde de kesinlik kazanmamış olup
eleştirilmektedir. Bunun en temel nedeni sürdürülebilir kalkınmanın sadece bir sektör üzerinden
uygulanmasının eksik kalacağı düşüncesidir (Budeanu et al., 2016; Torres-Delgado & Palomeque,
2014). Çünkü turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetleri gideren diğer tüm endüstrilerin
de sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemeleri gerekmektedir (Pomering et al., 2011). Sürdürülebilir
turizmin asıl görevi büyümeyi sınırlamak değil, büyümeyi turistlere, destinasyon ortamına ve ev sahibi
nüfusa uygun bir şekilde yönlendirmektir. Bununla birlikte, yalnızca teorik olarak sağlam değil, aynı
zamanda pratik olarak da uygulanabilir politikalar ve önlemler geliştirilmelidir (Liu, 2003).
Adıyaman
Biri merkez olmak üzere toplamda dokuz ilçesi bulunun Adıyaman’ın, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sisteminin (ADNKS) 2021 yılı sonuçlarına göre nüfusu 632.148 kişidir. Türkiye’nin Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde yer alan Adıyaman’ın tarihi, yapılan arkeolojik kazılara göre M.Ö. 40.000 yılına
kadar uzanmaktadır. Aralarında Hitit, Asur, Frig, Pers, Makedonya, Kommagene gibi kadim birçok
medeniyetin yanında; Roma, Bizans, Emevi, Abbasi, Hamdani, Eyyubi, Anadolu Selçuklu,

FULL TEXTS BOOK

879

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Memluklular ve Osmanlı gibi modern birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır (Adıyaman
Valiliği, 2022).
Adıyaman’da 160 adet taşınmaz kültür varlığı ve 223 adet sit alanı bulunmaktadır (Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 2022). Dünyanın 8. Harikası olarak da kabul edilen Kommagene Kralı 1. Antikos’un
mezarının yer aldığı Nemrut Dağı Milli Parkı, 1988 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne
dâhil edilmiştir (Karacıl, 2019). Kültür turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, su sporları turizmi, doğa
sporları turizmi ve kap-karavan turizmi gibi alternatif turizm türleri ile zengin turizm arz kaynaklarını
bünyesinde barındırmaktadır (Güven & Kaygın, 2015). Bununla birlikte bir diğer turizm arz kaynağı
olan konaklama tesisi sayılarına bakıldığında 2021 yılında 22 adet Belediye Belgeli, 4 adet Turizm
Yatırım Belgeli ve 15 adet de Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu
tesislerde toplam oda sayısı 1.830 iken toplam yatak sayısı da 3.554’tür (Kültür ve Turizm BakanlığıTesis İstatistikleri, 2021). Talep noktasında Adıyaman ilindeki konaklama tesislerine geliş ve geceleme
sayıları ile ortalama kalış sürelerinin yer aldığı bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Adıyaman İlindeki Konaklama Tesislerindeki 2011-2021 yılları arasındaki Toplam Geliş,
Toplam Geceleme ve Ortalama Kalış Süreleri
Yıllar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Toplam Geliş
73.028
84.669
108.883
85.158
65.979
86.863
140.252
190.962
221.871
132.202
197.282

Ortalama Kalış Süresi
1,27
1,22
1,14
1,66
1,92
1,26
1,59
1,48
1,48
1,84
1,75

Toplam Geceleme
93.004
103.073
123.993
141.124
126.730
109.589
223.626
282.838
328.393
243.639
344.296

Kaynak: (Kültür ve Turizm Bakanlığı-Konaklama İstatistikleri, 2011, 2021)
Grafik 1: Toplam Geliş, Toplam Geceleme ve Ortalama Kalış Süreleri
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Kaynak: Tablo 1’de yer alan veriler kullanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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Tablo 1’de görüldüğü üzere Adıyaman ilindeki konaklama işletmelerini 2011 yılında ziyaret eden kişi
sayısı 73.158 kişi iken 2021 yılında 2011 yılına göre %170 oranında bir artış göstererek 197.282 kişiye
ulaşmıştır. Konaklama işletmelerini ziyaret edenler 2011 yılında toplam 93.004 geceleme yapmış ve
2021 yılında 2011 yılına göre %270 oranında bir artış göstererek toplam 344.296 gecelemeye
ulaşılmıştır. Ortalama kalış sürelerine bakıldığında en yüksek ortalama kalış süresi 2015 yılında 1,92
gün iken en düşük ortalama kalış süresinin 2012 yılında 1,22 gün olduğu görülmektedir. Bununla birlikte
2011-2021 yıllarındaki ortalama kalış süresi ortalamasının 1,51 gün olduğu tespit edilmiştir.
YÖNTEM
Bu başlık; veri toplama aracı ve içeriği, evren ve örneklem, verilerin analizi ve veri çözümleme yöntemi
ile ölçümün geçerliliği ve güvenirliği olmak üzere dört başlık altında incelenmiştir.
Veri Toplama Aracı ve İçeriği
Bu çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmadaki veriler anket toplama yöntemi ile elde
edilmiştir. Çalışmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, Adıyaman’da
ikamet eden vatandaşların demografik ve tanıtıcı bilgilerinin yer aldığı 6 sorudan oluşmaktadır.
Çalışmanın ikinci bölümü ise, Adıyaman’da ikamet eden vatandaşların sürdürülebilir turizm tutumlarını
belirlemeye yönelik 18 ifadeden oluşmaktadır. Bu 18 ifade, Arslan Ayazlar’ın 2017 yılında yayımladığı
“Sürdürülebilir Turizm Tutum Ölçeğinin (Sus-Tas) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması” çalışmasından
alınmıştır (Arslan Ayazlar, 2017). Bu ifadelerin kodlanmasında; “1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2:
Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum” olarak
5’li Likert Ölçeği şeklinde yapılmıştır. Bununla birlikte Aritmetik ortalamaların değişim aralığı (range)
ise şu şekilde hesaplanmıştır.
Değişim Aralığı (“Range”)= 5-1=4
Değişim Aralığı (“Range”)= 4/5=0,80
Bu bağlamda aritmetik ortalamaların yer aldığı aralık değerlerinin hangi seçeneğe isabet ettiği ise Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Aritmetik Ortalamaların İsabet Ettiği Seçeneklerin Aralık Değerlerine Göre Dağılımı
Ağırlık
5
4
3
2
1

Seçenekler
Kesinlikle
Katılıyorum
Katılıyorum
Ne Katılıyorum Ne
Katılmıyorum
Katılmıyorum
Kesinlikle
Katılmıyorum

Aritmetik Ortalamaların
Aralık Değerleri

Sonuç

4.20–5.00

En Yüksek Düzeyde Katılım

3.40–4.19

1.80-2.59

Yüksek Düzeyde Katılım
Yansız/Orta Düzeyde
Katılım
Düşük Düzeyde Katılım

1.00-1.79

En Düşük Düzeyde Katılım

2.60–3.39

Kaynak: Yıldız et al., (2017) ile Olcay et al. (2017)’in çalışmalarından yararlanılarak yazarlar
tarafından oluşturulmuştur.
Çalışmanın Evreni ve Örneklemi
Bilimsel çalışmalarda evren, araştırmacının konusu için veriler elde etmek istediği ve bu elde edeceği
verileri analiz edip, analiz sonuçlarının geçerli olacağı, yorumlanacağı bütün hedef grupları olarak
tanımlanabilir (Büyüköztürk et al., 2014; Punch, 2014). Çalışmanın evrenini Adıyaman ilinde ikamet
eden tüm vatandaşlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda Adıyaman ilinin Merkez ilçesinde ikamet eden
vatandaşların sayısına ulaşılmıştır. 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına
göre Adıyaman ilinin toplam nüfusu 632.148 kişidir (TUİK, 2022). Merkez ilçenin nüfusu 312.207
kişidir (Adıyaman Valiliği, 2022). Bu bağlamda bu çalışmanın evreni 312.207 kişiden oluşmaktadır.
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Özellikle sosyal bilimlerde bazı durumlarda evrenin tamamına ulaşılması hem imkânsız hem de çok
maliyetli olabilmektedir. Bu gibi durumlarda evren içerisinde belirli bir sayıda seçilmiş ve çalışmanın
amacı doğrultusunda verilerin toplandığı gerçek kişi grupları olarak ifade edilen örneklem seçilmektedir
(Güler et al., 2015). Altunışık et al. (2012)’ye göre bu büyüklükteki bir evren için geçerli olan örneklem
büyüklüğü 384 kişidir. Bu çalışmada Adıyaman ilinin merkezinde ikamet eden 390 kişiye anket
uygulanmıştır. Bu açıdan bu çalışma için toplanan 390 örneklem sayısı söz konusu evreni temsil etme
yeterliliğine sahiptir.
Verilerin Analizi ve Veri Çözümleme Yöntemi
Çalışmanın amacı doğrultusunda toplanan verilerin giriş işlemleri yapılmış ve analiz kısmına
geçilmiştir. Öncelikle verilerin analiz edilmesinde parametrik mi yoksa parametrik olmayan testlerin mi
kullanılması gerektiğinin tespit edilmesi amacıyla verilerin normal dağılıp dağılmadığına bakılmıştır.
Normallik testi için uygulanan ilk yöntem olarak Kolmogorov-Smirrnov testine bakılmıştır.
Kolmogorov-Smirrnov testinde, p<0,05 ise veriler normal dağılmamış ve p>0,05 ise veriler normal
dağılmıştır. Kolmogorov-Smirnov Test sonucuna göre Z=0,000 (p<0,05) sonucu elde edilmiş ve
verilerin normal dağılmadığı tespit edilmiştir. Ancak sosyal bilimlerde Kolmogorov-Smirrnov testi tek
başına verilerin normal dağılıp dağılmadığının tespit edilmesi için yeterli olmamaktadır. Bunun için
verilerin çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerlerinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerlerine yönelik (Büyüköztürk, 2009; Örün et al., 2015)
+1 ile -1 arasındaki değere sahip çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerleri için verilerin
normal dağıldığı ifade edilmiştir. Bu amaçla normallik testi için ikinci bir yöntem olarak çarpıklık
(Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerlerine bakılmıştır. Çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis)
değerlerine bakıldığında hem çarpıklık (Skewness) hem de basıklık (Kurtosis) değerlerinin -1 ila +1
aralığında olmadığı görülmüştür. Bu yüzden hem Kolmogorov-Smirnov Testi sonuçları hem de
çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerlerinin -1 ile +1 aralığında olmadığından verilerin
analizinde parametrik olmayan testler tercih edilmiştir.
Ölçümün Güvenirliliği
Güvenirlilik, bilimsel araştırmalarda kullanılan ölçüm araçlarının benzer koşullar ve veriler sonucunda
yapılan ölçümlerde de benzer sonuçların elde edilmesidir. Bu açıdan sosyal bilimler alanında ölçümlerin
güvenirliliğini test etmek amacıyla en fazla kullanılanın yöntem Cronbach’s Alpha (α) katsayısıdır. 1951
yılında Cronbah tarafından geliştirilen bu yöntem, ölçekte yer alan ifadeler arasındaki uyumu yani iç
tutarlılığı ifade etmektedir (İslamoğlu & Alnıaçık, 2016).
Cronbach’s Alpha (α) katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer almaktadır. 1’e yaklaştıkça ölçekteki ifadelerin
iç tutarlığının yüksek, 0’a yaklaştıkça ise ölçekteki ifadelerin iç tutarlığının düşük olduğu sonucu elde
edilir. Bu çalışmada yer alan 18 ifadeye yönelik ölçümün güvenirliliğini belirlemek amacıyla
Cronbach’s Alpha (α) Testi uygulanmış ve Cronbach’s Alpha (α) katsayısının 0,964 olduğu sonucu elde
edilmiştir. İslamoğlu & Alnıaçık (2016)’a göre ölçekte yer alan ifadelerin güvenirliği yüksektir (0,81
<α<100).
BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde elde edilen bulguların analizine yer verilmiştir. Verilerin analizinde ise SPSS
25.0 paket programı kullanılmıştır. Bu bölümde öncelikle çalışmaya katılan katılımcıların demografik
ve tanıtıcı özelliklerine yönelik frekans ve yüzde dağılımına, ardından ölçekte yer alan ifadelerin
aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine yer verilmiştir. Son olarak demografik özellikler ile
sürdürülebilir turizm tutumu arasındaki ilişkiye bakılmıştır.
Çalışmaya Katılan Katılımcıların Demografik ve Tanıtıcı Özellikleri
Katılımcıların demografik ve tanıtıcı özellikleri Tablo 3’te görüldüğü gibidir.
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Tablo 3: Katılımcıların Demografik ve Tanıtıcı Özellikleri
Demografik ve Tanıtıcı Özellikler
Erkek
Kadın
Cinsiyet
Toplam
Evli
Bekâr
Medeni Durum
Toplam
20 ve altı
21-30
31-40
Yaş
41-50
51 ve Üzeri
Toplam
İlköğretim
Lise
Önlisans
Eğitim Durumu
Lisans
Lisansüstü
Toplam
1000 TL ve daha az
1001-3000 TL
3001-5000 TL
5001-7000 TL
Gelir
7001-9000 TL
9000 TL ve daha fazla
Toplam
Adıyaman
Adıyaman Dışından
Memleketiniz
Toplam

Frekans (N)
251
139
390
143
247
390
75
178
60
57
20
390
2
52
190
112
34
390
162
46
45
33
45
59
390
267
123
390

Yüzde (%)
64,4
35,6
100
36,7
63,3
100
19,2
45,6
15,4
14,6
5,1
100
0,5
13,3
48,7
28,7
8,7
100
41,5
11,8
11,5
8,5
11,5
15,1
100
68,5
31,5
100

Katılımcıların demografik ve tanıtıcı özelliklerini belirlenmeye yönelik yapılan analiz sonuçlarına Tablo
3’te yer verilmiştir. Buna göre; katılımcıların %64,4 (251 kişi)’ü erkek ve %35,6 (139)’sı ise kadındır.
Katılımcıların medeni durumlarına bakıldığında; %36,7 (143 kişi)’si evli ve %63,3 (247 kişi)’ü de
bekârdır. Katılımcıların; %19,2 (75)’sinin yaşı 20 ve altı, %45,6 (178 kişi)’sının yaşı 21-30 arasında,
%15,4 (60 kişi)’ünün yaşı 31-40 arasında, %14,6 (57 kişi)’sının yaşı 41-50 arasında ve %5,1 (20
kişi)’inin ise 51 ve daha fazla yaşta olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitim durumlarına
bakıldığında, %0,5 (2 kişi)’i ilköğretim mezunu, %13,3 (52 kişi)’ü lise, %48,7 (190 kişi)’si önlisans,
%28,7 (112 kişi)’si lisans ve %8,7 (34 kişi)’si de lisansüstü eğitim mezunudur. Katılımcıların; %41,5
(162 kişi)’inin geliri 1000 TL ve daha az, %11,8 (46 kişi)’inin geliri 1001-3000 TL arası, %11,5 (45
kişi)’inin geliri 3001-5000 TL arası, %8,5 (33 kişi)’inin geliri 5001-7000 TL arası, %11,5 (45 kişi)’inin
geliri 7001-9000 TL arası ve %15,1 (59 kişi)’inin gelirinin de 9001 TL ve daha fazla olduğu
görülmektedir. Katılımcıların memleketlerine bakıldığında; %68,5 (267)’inin Adıyamanlı ve %31,5
(123)’inin ise doğum yerinin Adıyaman’dan farklı bir il olduğu görülmektedir.
Katılımcıların Sürdürülebilir Turizm Tutum Düzeylerine Yönelik Buldular
Bu bölümde sürdürülebilir turizm tutuma yönelik elde edilen verilerin aritmetik ortalaması ve standart
sapma değerleri hesaplanmıştır. Aritmetik ortalamalarının isabet ettiği seçenek ve sonuç kısmı her ifade
için ayrı ayrı verilmiştir. Tablo 4’de sürdürülebilir turizm tutuma yönelik aritmetik ortalama ve standart
sapma değerleri yer almaktadır.
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Sonuç (Katılım
Düzeyi)

Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum
Kesinlikle
Katılıyorum

En
Yüksek
En
Yüksek
En
Yüksek
En
Yüksek

1,16

Katılıyorum

Yüksek

4,11

1,19

Katılıyorum

Yüksek

4,10

1,10

Katılıyorum

Yüksek

Standart Sapma

İfadeler

No

Aritmetik
Ortalamanın İsabet
Ettiği Seçenek

Aritmetik Ortalama

Tablo 4: Katılımcıların Sürdürülebilir Turizm Tutumlarına Yönelik Aritmetik Ortalama ve Standart
Sapma Değerleri

Çevresel Sürdürülebilirlik
1

Doğanın çeşitliliğine değer verilmeli ve doğa
korunmalıdır.

4,22

1,22

2

Turizm çevreyi korumalıdır

4,26

1,14

4,21

1,16

4,26

1,11

4,18

3
4
5

Uygun bir turistik gelişim her zaman doğal
habitatı korumalıdır.
Toplum çevresi şu anda ve gelecekte de
korunmalıdır.
Turizmde söz sahibi olanlar çevresel koruma
için çabalarını artırmalıdırlar

Uzun Dönem Planlama
6
7

Turizm gelişim planları sürekli bir şekilde
güncellenmelidir.
Turizm endüstrisi gelecek için
planlanmalıdır.

Algılanan Ekonomik Faydalar
8
9

Turizmin yerel halkın ekonomik durumu için
faydalı olduğuna inanıyorum.
Turizm, yerel ürünler için yeni pazarlar
oluşturur

4,08

1,15

Katılıyorum

Yüksek

3,98

1,15

Katılıyorum

Yüksek

Ziyaretçi Memnuniyeti Saplama
10
11
12

Turistik işletmeler ziyaretçilerin
memnuniyetinde sorumluluk almalıdır.
Turizm endüstrisi ziyaretçilerine iyi kalitede
turistik deneyimler sunmalıdır
Ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak turistik
işletmelerin sorumluluğundadır.

4,06

1,16

Katılıyorum

Yüksek

4,05

1,64

Katılıyorum

Yüksek

3,83

1,24

Katılıyorum

Yüksek

Toplum Katılımını Maksimize Etme
13

14

Bireylerin özgeçmişlerine bakılmaksızın
toplumdaki herkes turizm kararlarına dâhil
edilmelidir
Turizmi geliştirme yönetimine toplumdaki
tüm bireyler tarafından tam katılımın
sağlanması gerekmektedir.

3,53

1,29

Katılıyorum

Yüksek

3,63

1,22

Katılıyorum

Yüksek

Algılanan Sosyal Maliyetler
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15

Turizmin gelişmesi nedeniyle yaşadığım yer
aşırı kalabalıklaştı.

3,10

1,31

16

Yaşadığım yerdeki boş zaman kaynakları
(etkinlikleri) turistler tarafından aşırı
kullanılmaktadır.

3,10

1,36

Ne Katılıyorum
Ne
Katılmıyorum
Ne Katılıyorum
Ne
Katılmıyorum

Yansız/
Orta
Yansız/
Orta

Toplum Merkezli Ekonomi
17
18

Turistik işletmelerde çalışanların en az yarısı
bölgedeki toplumdan sağlamalıdır.
Bölgede yaşayanlar turizmin faydalarından
eşit şekilde yararlanmalıdır.

3,63

1,22

Katılıyorum

Yüksek

3,89

1,17

Katılıyorum

Yüksek

Tablo 4’e göre katılımcıların sürdürülebilir turizm tutum ifadelerine bakıldığında en yüksek puan
ortalamasına sahip ifadeler; “Toplum çevresi şu anda ve gelecekte de korunmalıdır” x=4,26±1,11,
“Turizm çevreyi korumalıdır” x=4,26±1,14, “Doğanın çeşitliliğine değer verilmeli ve doğa
korunmalıdır” x=4,22±1,22 ve “Uygun bir turistik gelişim her zaman doğal habitatı korumalıdır”
x=4,21±1,11 ifadeleridir. En düşük puan ortalamasına sahip ifadeler ise “Turizmin gelişmesi nedeniyle
yaşadığım yer aşırı kalabalıklaştı” x=3,10±1,31 ve “Yaşadığım yerdeki boş zaman kaynakları
(etkinlikleri) turistler tarafından aşırı kullanılmaktadır” x=4,22±1,22 ifadeleridir.
Demografik ve Tanıtıcı Özellikler ile Sürdürülebilir Turizm Tutum Arasındaki İlişkiye Yönelik
Bulgular
Bu bölümde demografik ve tanıtıcı özellikler ile sürdürülebilir turizm tutum arasındaki ilişkiler
hesaplanmıştır. Sürdürülebilir turizm tutumun belirlenmesi amacıyla elde edilen veriler normal dağılım
göstermediğinden demografik ve tanıtıcı özellikler ile sürdürülebilir turizm tutum arasındaki ilişkiye
parametrik olmayan testler uygulanmıştır. Demografik ve tanıtıcı özelliklerinin iki değişkenli (cinsiyet,
medeni durum ve memleket) grupları için Mann-Whitney U Testi, üç veya daha fazla değişkenli (yaş,
eğitim ve gelir) grupları için ise Kruskal Wallis Testi uygulanmıştır.
Medeni Durum İle Sürdürülebilir Turizm Tutum Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik
Bulgular
Tablo 5: Medeni Durum İle Sürdürülebilir Turizm Tutum Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye
Grup Sıra Ortalaması
Faktörler
1.Fatör: Çevresel
Sürdürülebilirlik
2. Faktör: Uzun Dönem
Planlama
3.Faktör: Algılanan Ekonomik
Faydalar
4.Faktör: Ziyaretçi
Memnuniyeti Saplama
5.Faktör: Toplum Katılımını
Maksimize Etme
6.Faktör: Algılanan Sosyal
Maliyetler
7.Faktör: Toplum Merkezli
Ekonomi

Evli

Bekâr

MannWhitney U
Testi

188,41

199,61

16646,000

-0,988

0,323

201,94

191,77

16739,500

-0,898

0,369

203,10

191,10

16573,500

-1,051

0,293

190,53

198,38

16949,500

-0,676

0,499

189,90

198,74

16860,000

-0,758

0,448

165,60

212,81

13385,000

-4,025

0,000

185,63

201,21

16249,500

-1,338

0,181

Z

P

Tablo 5’de medeni durum ile sürdürülebilir turizm tutum alt boyutları arasındaki ilişkiye yönelik
gerçekleştirilen Mann-Whitney U Testi sonucunda “algılanan sosyal maliyetler” alt boyutu ile medeni
durum değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın ortaya çıktığı görülmüştür. Bekâr katılımcıların
“algılanan sosyal maliyetler” boyutuna evli katılımcılara göre grup sıra ortalama değerlerinin daha
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yüksek olduğu tespit edilmiştir. “Algılanan sosyal maliyetler” alt boyutundaki hangi ifadelerin farklılık
gösterdiğine ilişkin bulgular Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: Algılanan Sosyal Maliyetler Alt boyutundaki İfadeler İle Medeni Duruma İlişkin Bulgular

6.Faktör: Algılanan
Sosyal Maliyetler

Faktör İfadeler
Turizmin
gelişmesi
nedeniyle yaşadığım
yer aşırı kalabalıklaştı.
Yaşadığım yerdeki boş
zaman
kaynakları
(etkinlikleri) turistler
tarafından
aşırı
kullanılmaktadır.

Medeni
Durum

N

Evli

143

Bekâr

247

Grup Sıra MannOrtalama Whitney U Z
Testi
Değeri
170,59
14098,000
-3,396
209,92

Evli

143

165,70

Bekâr

247

212,75

13399,000

-4,064

P

0,001

0,000

Tablo 6’da görüldüğü üzere hem “Turizmin gelişmesi nedeniyle yaşadığım yer aşırı kalabalıklaştı”
ifadesinde hem de “Yaşadığım yerdeki boş zaman kaynakları (etkinlikleri) turistler tarafından aşırı
kullanılmaktadır” ifadesinde medeni duruma göre anlamlı bir farklılığın olduğu ve bu farklılığın bekâr
katılımcılar lehine olduğu görülmektedir.
Yaş İle Sürdürülebilir Turizm Tutum Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular

3,097
4
0,542

2,228
4
0,694

3,659
4
0,454

7.Faktör: Toplum
Merkezli
Ekonomi

1,642
4
0,801

6.Faktör:
Algılanan Sosyal
Maliyetler

3,651
4
0,455

3.Faktör:
Algılanan
Ekonomik
Faydalar
4.Faktör:
Ziyaretçi
Memnuniyeti
Saplama
5.Faktör: Toplum
Katılımını
Maksimize Etme

2. Faktör: Uzun
Dönem Planlama

Ki-Kare
df
Sig. (Anlamlılık Değeri)

1.Fatör: Çevresel
Sürdürülebilirlik

Tablo 7: Yaş İle Sürdürülebilir Turizm Tutum Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular

20,405
4
0,000

2,858
4
0,582

a Kruskal Wallis Test
b Grouring Variable: d2
Tablo 7’de yaş ile sürdürülebilir turizm tutum alt boyutları arasındaki ilişkiye yönelik gerçekleştirilen
Kruskal Wallis Testi sonucunda “algılanan sosyal maliyetler” alt boyutu ile yaş değişkeni arasında
anlamlı bir farklılığın ortaya çıktığı görülmüştür. “Algılanan sosyal maliyetler” alt boyutundaki hangi
değişkenlerin farklılık gösterdiğine ilişkin bulgular Tablo 8’de gösterilmiştir.
Tablo 8: Algılanan Sosyal Maliyetler Alt boyutundaki İfadeler İle Yaş Değişkenine İlişkin Bulgular

6.Faktör: Algılanan
Sosyal Maliyetler

20 ve altı
21-30
31-40
41-50
51 ve üzeri
Toplam

75
178
60
57
20
390

219,67
211,57
165,92
154,28
168,08

Tablo 8’de görüldüğü üzere “algılanan sosyal maliyetler” alt boyutundaki farklılığın hangi yaş
aralığında olduğu analiz edilmiştir. Analiz sonucunda 20 ve altı yaş aralığındaki katılımcıların diğer yaş
gruplarına göre “algılanan sosyal maliyetler” alt boyutunda olumlu ve yüksek düzeyde görüş sahibi
oldukları görülmektedir.
Eğitim İle Sürdürülebilir Turizm Tutum Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular
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8,521
4
0,075

6,016
4
0,198

2,015
4
0,733

7.Faktör: Toplum
Merkezli
Ekonomi

6,429
4
0,169

6.Faktör:
Algılanan Sosyal
Maliyetler

3.Faktör:
Algılanan
Ekonomik
Faydalar
4.Faktör:

6,949
4
0,139

Ziyaretçi
Memnuniyeti
Saplama
5.Faktör:
Toplum
Katılımını
Maksimize Etme

2. Faktör: Uzun
Dönem Planlama

Ki-Kare
df
Sig. (Anlamlılık Değeri)

1.Fatör: Çevresel
Sürdürülebilirlik

Tablo 9: Eğitim İle Sürdürülebilir Turizm Tutum Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular

24,206
4
0,000

3,516
4
0,474

a Kruskal Wallis Test
b Grouring Variable: d2
Tablo 9’de eğitim ile sürdürülebilir turizm tutum alt boyutları arasındaki ilişkiye yönelik gerçekleştirilen
Kruskal Wallis Testi sonucunda “algılanan sosyal maliyetler” alt boyutu ile eğitim değişkeni arasında
anlamlı bir farklılığın ortaya çıktığı görülmüştür. “Algılanan sosyal maliyetler” alt boyutundaki hangi
değişkenlerin farklılık gösterdiğine ilişkin bulgular Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10: Algılanan Sosyal Maliyetler Alt boyutundaki İfadeler İle Eğitim Değişkenine İlişkin Bulgular
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

6.Faktör: Algılanan
Sosyal Maliyetler

2
52
190
112
34
390

32,75
178,32
216,69
190,25
130,24

Tablo 10’da görüldüğü üzere “algılanan sosyal maliyetler” alt boyutundaki farklılığın hangi eğitim
düzeyinde olduğu analiz edilmiştir. Analiz sonucunda önlisans mezunu olan katılımcıların diğer eğitim
düzeyi gruplarına göre “algılanan sosyal maliyetler” alt boyutunda olumlu ve yüksek düzeyde görüş
sahibi oldukları görülmektedir.
Gelir İle Sürdürülebilir Turizm Tutum Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular

2. Faktör: Uzun
Dönem Planlama

3.Faktör: Algılanan
Ekonomik Faydalar

4.Faktör: Ziyaretçi
Memnuniyeti
Saplama

5.Faktör: Toplum
Katılımını
Maksimize Etme

6.Faktör: Algılanan
Sosyal Maliyetler

7.Faktör: Toplum
Merkezli Ekonomi

Ki-Kare
df
Sig. (Anlamlılık
Değeri)

1.Fatör: Çevresel
Sürdürülebilirlik

Tablo 11: Gelir İle Sürdürülebilir Turizm Tutum Alt Boyutları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular

11,285
5

8,864
5

5,415
5

9,042
5

4,150
5

24,676
5

7,991
5

0,046

0,115

0,367

0,107

0,528

0,000

0,157

a Kruskal Wallis Test
b Grouring Variable: d2
Tablo 11’de gelir ile sürdürülebilir turizm tutum alt boyutları arasındaki ilişkiye yönelik gerçekleştirilen
Kruskal Wallis Testi sonucunda “çevresel sürdürülebilirlik” ve “algılanan sosyal maliyetler” alt
boyutları ile gelir değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın ortaya çıktığı görülmüştür. “Çevresel
sürdürülebilirlik” ve “algılanan sosyal maliyetler” alt boyutlarındaki hangi değişkenlerin farklılık
gösterdiğine ilişkin bulgular Tablo 12’de gösterilmiştir.

FULL TEXTS BOOK

887

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Tablo 12: Çevresel Sürdürülebilirlik ve Algılanan Sosyal Maliyetler Alt Boyutlarındaki İfadeler İle
Gelir Değişkenine İlişkin Bulgular

1.Fatör: Çevresel
Sürdürülebilirlik

6.Faktör: Algılanan
Sosyal Maliyetler

1000 TL ve daha az
1001-3000 TL
3001-5000 TL
5001-7000 TL
7001-9000 TL
9000 TL ve daha fazla
Toplam
1000 TL ve daha az
1001-3000 TL
3001-5000 TL
5001-7000 TL
7001-9000 TL
9000 TL ve daha fazla
Toplam

162
46
45
33
45
59
390
162
46
45
33
45
59
390

203,65
151,29
212,41
184,86
185,53
208,24
221,79
195,65
208,11
141,82
172,14
161,41

Tablo 12’de görüldüğü üzere “çevresel sürdürülebilirlik” ve “algılanan sosyal maliyetler” alt
boyutlarındaki farklılığın hangi gelir düzeyinde olduğu analiz edilmiştir. Analiz sonucunda 3001-5000
TL arasında geliri olan katılımcıların diğer gelir düzeyi gruplarına göre “çevresel sürdürülebilirlik” alt
boyutuna ve 1000 TL ve daha az gelire sahip katılımcıların diğer gelir düzeyi gruplarına göre “algılanan
sosyal maliyetler” alt boyutuna olumlu ve yüksek düzeyde görüş sahibi oldukları görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bir destinasyonda turizm endüstrisinin gelişmesi bölgenin ekonomisi sosyo-kültürel yapısı ile fiziki ve
doğal çevresi üzerinde bazı etkileri de beraberinde getirmektedir. Ancak bu etkiler hem olumlu hem de
olumsuz olabilmektedir. Bu açıdan yerel halkın turizm endüstrisine dair tutumları destinasyondaki
turizm faaliyetlerinin gelişlimi ve geleceği için önem arz etmektedir. Sürdürülebilir turizmde amaç,
destinasyondaki tüm turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir ögeler içermesi ve destinasyonun sahip olduğu
turizm arz kaynaklarının gelecek nesillerin de kullanmasına imkân sağlamasıdır. Bu açıdan bir
destinasyondaki yerel halkın sürdürülebilir turizm turumun belirlenmesi destinasyondaki turizm
faaliyetlerinin devamlılığının ve olumsuz etkilerinin ne ölçüde toplumsal etkilere neden olduğunun
tespit edilmesi açısından önemli olmaktadır.
Bu çalışma, Adıyaman ili merkezinde ikamet eden vatandaşların sürdürülebilir turizm tutumlarının
tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Adıyaman ili merkezinde ikamet eden 390
vatandaş anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların sürdürülebilir turizm tutumlarının en
yüksek olduğu ifadelerin “çevresel sürdürülebilirlik” alt boyutundaki ifadelere yönelik olduğu tespit
edilmiştir. Sürdürülebilir turizm tutumlarına yönelik en düşük ifadelerin “algılanan sosyal maliyetler”
alt boyutundaki ifadelere yönelik olmuştur. Çalışmada kullanılan ölçeğin alındığı Arslan Ayazlar
(2017)’ın Didim örnekleminden elde ettiği sonuçlarda da “çevresel sürdürülebilirlik” alt boyutu en
yüksek puan aralığına ve “algılanan sosyal maliyetler” ise en düşük puan aralığına sahip olduğu tespit
edilmiştir. Bu açıdan çalışmanın ölçeğin aldığı örneklem ile bu çalışmanın verilerinin elde edildiği
örneklemin sonuçları benzerlik göstermektedir.
Yapılan analiz sonucunda cinsiyet ve memleket değişkeni ile sürdürülebilir turizm tutum ölçeğinin alt
boyutları arasında herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Medeni durum, yaş ve gelir değişkenleri ile
sürdürülebilir turizm tutum ölçeğinin alt boyutları arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir.
Medeni durum değişkeni ile algılanan sosyal maliyetler, yaş değişkeni ile algılanan sosyal maliyetler ve
gelir ile çevresel sürdürülebilirlik ve algılanan sosyal maliyetler alt boyutları arasında anlamlı farklılığın
olduğu diğer alt boyutlar arasında anlamlı farklılıkların olmadığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada örneklem seçimi olarak Adıyaman ili merkezinde ikamet eden vatandaşlar tercih
edilmiştir. Sonraki çalışmalarda ilçelerde ikamet eden vatandaşların da dâhil edildiği bir çalışmanın
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gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte Adıyaman ilinde faaliyet gösteren turizm
işletmelerinin hangi sürdürülebilir pazarlama uygulamaları tercih ettiklerinin belirlenmesi
önerilmektedir.
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ÖZET
Engellilik ülkemizde ve dünyada önemli bir sosyal sorun olarak görülmektedir. Çünkü engelli bireyin
toplumsal yaşama katılması, istihdam edilmesi, eğitimden eksiksiz bir şekilde yararlanması kısacası
fırsat eşitliği içerisinde yaşaması devletlerin sorumluluğundadır. Konunun bir başka boyutu da engelli
nüfusunun hiç de azımsanmayacak seviyelere ulaşmasıdır. Yapılan son çalışmalara göre dünya
nüfusunun %15’i engelli bireylerden oluşmaktadır. Bulundukları sosyal konum itibariyle toplumun
diğer kesimlerine göre daha kırılgan oldukları göz önüne alındığında bu “engelli azınlığı” nın oldukça
ciddi bir sayı olduğu görülmektedir. Önceleri dünya genelinde ayrımcılık, dışlanma ve toplumla
bütünleşememe gibi sorunlarla karakterize edilen engellilik günümüzde daha çok erişilebilirlik,
istihdam, eğitim hakkı gibi sosyal sorunlarla anılmaktadır. Özellikle İskandinav refah devletlerinin bu
konuda 2. Dünya Savaşı sonrası büyük bir dönüşüm yaşadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı
İskandinav ülkelerinden Norveç, İsveç ve Danimarka ülkelerinin engellilik politikalarının
değerlendirilmesidir. Bu ülkeler, 2015 yılında OECD ülkeleri arasında engelli politikalarına yönelik en
çok harcamayı yaptıklarından dolayı araştırmamıza dâhil edilmiştir. İskandinav ülkelerinin engelli
politikalarında ve engellilere yönelik hizmetlerinde pek çok ortak nokta tespit edilmiştir. Sosyal
hizmetlere erişim konusunda evrensellik ilkesi bunlardan ilkidir. İsveç’te engellilik yardımları için gelir
tespiti şartı yoktur. Refah seviyesi yüksek olarak bilinen Norveç’te ise istihdam ön plana çıkarılmış ve
engelli birey için hem çalışıp hem de engelli ödeneği almanın önü açılmıştır. Danimarka engellilik
alanındaki politikalarda özellikle istihdama önem vermekte ve aktif engelli oranının Avrupa Birliği
ortalamasının üzerinde olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra Danimarka’da
belediyeler engelli bireylere bakım konusunda ön plana çıkmaktadır. Bakım yükünü hafifletmek için
çalışmalar yürüten belediyeler engelli yakınlarına tatil veya dinlenme amacıyla destek olmakta,
bakmakla yükümlü oldukları engellilere geçici süreliğine bakım vermektedir. Sonuç olarak bu üç ülke
için 1900’lerin sonlarından itibaren engelli politikaları açısından bir reformun söz konusu olduğu
söylenebilir. 1990’larda engelli bireylerin topluluk yaşamına tam katılımı sağlanmış 2000’lerin
başlarında ise engellilik politikaları sosyal düzenlemelerin bir parçası haline gelerek mevzuattaki yerini
özellikle ayrımcılık yapmama ve erişilebilirlik konularında bulmuştur.
Anahtar Kelimeler: engellilik, sosyal politikalar, refah devletleri, İskandinav ülkeleri

ABSTRACT
Disability is seen as an important social problem in our country and in the world. Because it is the
responsibility of the states to participate in social life, to be employed, to fully benefit from education,
in short, to live in equality of opportunity. Another dimension of the issue is that the disabled population
has reached a significant level. According to recent studies, 15% of the world's population consists of
people with disabilities. Considering that they are more fragile than other segments of the society due
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to their social position, this "disabled minority" seems to be a very serious number. Disability, which
was characterized by problems such as discrimination, exclusion and inability to integrate with the
society, is now more commonly referred to with social problems such as accessibility, employment and
the right to education. It is seen that Scandinavian welfare states in particular have undergone a great
transformation in this regard after the Second World War. The aim of this study is to evaluate the
disability policies of Scandinavian countries Norway, Sweden and Denmark. The main reason for
choosing these countries is that they are the countries that spend the most on disability policies among
OECD countries in 2015. Many common points have been identified in the disability policies and
services of the Scandinavian countries for the disabled. The principle of universality in accessing social
services is the first of these. There are no income determination requirements for disability benefits in
Sweden. In Norway, which is known for its high level of welfare, employment was highlighted and the
way for disabled individuals to both work and receive disability benefits was paved. Denmark attaches
particular importance to employment in policies in the field of disability and is among the countries
where the rate of active disability is above the European Union average. In addition, municipalities in
Denmark come to the fore in caring for people with disabilities. Working to alleviate the burden of care,
municipalities support their relatives with disabilities for vacation or rest, and provide temporary care
to their dependents. As a result, it can be said that there has been a reform in terms of disability policies
for these three countries since the late 1900s. In the 1990s, the full participation of persons with
disabilities in community life was ensured, and in the early 2000s, disability policies became a part of
social arrangements and found their place in the legislation, especially in the issues of nondiscrimination and accessibility.
Keywords: disability, social policies, welfare countries, Scandinavian countries
GİRİŞ
Geçmişten günümüze sağlıklı olmak ve beden bütünlüğünü korumak toplumda normal kabul edilen bir
varsayım haline gelmiştir. Bu sebeple engellilik 20.yüzyılın başlarına kadar sosyal dışlanma, ayrımcılığa
maruz kalma, etiketlenme ve insan haklarından yararlanamama gibi kavramlarla birlikte anılmıştır.
Engellilik tarihi incelendiğinde Avrupa’da belli bir süre engellilere karşı olumsuz tutumlar sergilendiği
göze çarpmaktadır. Toplumda bir tehdit olarak görülen engellilere yönelik çok sert uygulamalar söz
konusu olmuş ve bazı tedbirlerle birlikte toplumdan ayıklanmaları gündeme gelmiştir. Ancak sayıları
günden güne artan engellilerin sosyal ihtiyaçları ve toplumda söz hakkına sahip olma oranları da buna
paralel olarak artmıştır. 2010 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan ve global anlamda
en geniş çaplı araştırma olarak kabul edilen Dünya Sağlık Araştırmasına göre 15 yaş ve üstü engelli
nüfusu %15,6 olarak belirlenmiştir. Bu da dünya genelinde yaklaşık olarak bir milyar engelli nüfusun
yaşadığını göstermektedir. Bu sayı birçok şey ifade etmekle birlikte konunun en önemli yönü bu gruba
götürülecek hizmetlerin çeşitliliği ve söz konusu hizmetlerin ihtiyaca ne oranda cevap verdiği
noktasında ortaya çıkmaktadır. Engelli bireyler genel itibariyle istihdam, sağlık, eğitim gibi temel insan
haklarından diğer bireylere göre eşit oranda faydalanamayan grubu ifade etmektedir.
Engellilikte fırsat eşitliğinin sağlanmasında özellikle istihdam konusu üzerinde durulmaktadır ve
gelişmiş bazı ülkelerde kurum bakımından yararlanan engelli sayısı yok denecek kadar azdır. Norveç’te
engellilere ilişkin istatistikler incelendiğinde 2018 yılında çalışma çağındaki nüfusun istihdam oranı
%74 olarak hesaplanırken engelli bireyler arasında bu oran %44 olarak kaydedilmiştir (Statistics on
disabilities in Norway, 2018). İsveç ve Danimarka’da da durum bundan farklı değildir. İsveç’te 2021
yılı verilerine göre engelliler arasında istihdam oranı %71 iken nüfusun geri kalanında %79’dur
(Statistics Sweden, 2021). Danimarka’da ise 2018 yılı Avrupa Birliği Gelir ve Yaşam Koşulları
İstatistiklerinden elde edilen verilere göre ülkede bulunan engellilerin %60,9’u istihdama katılmaktadır.
Bu oranın aynı zamanda Avrupa Birliği’nde yer alan ülkelerin engelli istihdamının %10 üzerinde olduğu
ifade edilmektedir (Bengtsson, 2021). İskandinav ülkelerindeki engelli nüfusunu istihdama dâhil etme
çabası erişilebilirlik bağlamında birçok alan için söz konusu olmaktadır.
İskandinav sosyal refah devletlerinin temel ilkelerinden evrensellik ve kapsayıcılıktan hareketle tam
bağımsız engelli bireyleri desteklemek amacıyla istihdam dışındaki alanlarda da ciddi çalışmalar
yürütülmektedir. Engelli bireylere ayrımcılıkla ilgili mevzuatlar, hizmetlerin niteliği bakımından
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koordinasyonun sağlanması, bütünleştirici eğitime önem verilmesi bunlardan bazılarıdır. Bununla
beraber bu ülkelerde sivil toplumun günlük yaşamdaki yeri en az kamu hizmetleri kadar önemli bir yer
kaplamaktadır. Bu ülkelerde özellikle engellilerin, haklarını araması konusunda sivil toplum
kuruluşlarının etkin rol oynadığı görülmektedir.
Bu çalışmada İskandinav ülkelerinden İsveç, Norveç ve Danimarka’nın engellilere yönelik sosyal
politikaları incelenecek ve sosyal refah devleti anlayışıyla günümüzde engellilere karşı nasıl bir tutum
geliştirdikleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmanın amacı üç ülkenin engelli politikalarını
değerlendirip ihtiyaca ne ölçüde cevap verdiklerini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda literatür taraması
sonucunda engelliliğin bu ülkelerde gelişimi ve günümüzdeki durumu incelenecektir.
1.

Engellilik

Engellilik, kavram olarak en basit tabiriyle uzuv eksikliğinden dolayı işlevlerini eskisi gibi yerine
getirememeyi ifade etmektedir. DSÖ engelli olma durumunu “yeti yitimi” şeklinde açıklamaktadır.
Örgüt, engelli bireye günlük faaliyetlerini yerine getirmesinde eksiklik yaşayan kişi olarak yaklaşmıştır
ve engelliliği noksanlık, maluliyet ve özürlülük kavramları üzerinden sınıflandırmıştır. Birleşmiş
Milletler (BM) ise kişinin özel ve toplumsal yaşamında bireysel olarak yapması gerekenleri, doğuştan
veya sonradan herhangi bir kısıtlılıktan dolayı yerine getirmeyen birey olarak tanımlamıştır (Koca,
2010). Ülkemizde 2005 yılında kabul edilen ve engellileri pek çok açıdan ele alıp sosyal politikaların
oluşturulmasının önünü açan 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da engellilik kavramı
tanımlanırken önce özürlü ifadesi kullanılmış daha sonra engelli kavramıyla değiştirilmiştir. Buna göre
engelli, “fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma
diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından
etkilenen bireyi ifade etmektedir” (Engelliler Hakkında Kanun, 2005). Bu tanımlara bakıldığında
hepsinde ortak olan noktanın bireyin bağımsız hareket etmesinin önünde bir engelinin olduğu ve bu
sebeple topluma tam katılıma konusunda dezavantajlı bir konumda yer aldıkları sonucuna
ulaşılmaktadır. Özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde topluma tam katılamama sonucunda
ayrımcılık ve etiketlenmeye maruz kalan bu grup için olumsuz hayat tecrübeleri yaşamlarının her
noktasında onları takip etmektedir. Bu da zaten engeli olan bireyin hayatında yeni bir bariyer
oluşturmakta ve diğer bireylerle eşit şartlarda yaşama olanağını ortadan kaldırmaktadır.
Bir başka engelli tanımlamasında engellilik algısına vurgu yapılmıştır. Bireyin kendini farklı
durumlarda engelli olarak algılayabileceğini belirten bu tanımlamayla kişinin engelli grubuna
girebilmesi için kendini engelli olarak hissetmesi gerekmektedir. Özetle kişinin içinde bulunduğu
koşullar, refah seviyesi gibi öznel durumlar engel durumunu belirlemektedir (Akt. Çılğın, 2021: 133).
Bu tanımlama günümüz dünyasında ülkeler arası eşitsizliğin engellilik tanımında bile karşımıza çıktığını
göstermekte ve engelli nüfusu belirlenirken birçok etkenin söz konusu olduğunu açıkça işaret
etmektedir.
1.1.

Engelliliğe İlişkin Modeller

Engellilik konusuna geçmişten günümüze kadar farklı perspektiflerden bakılmıştır. Bu sebeple
engelliliğin o dönemde nasıl algılandığını açıklamak için bazı modeller ortaya çıkmıştır. En eski model
olan ahlaki model, ilk çağlarda engellilerin ve onların birlikte yaşadığı ailelerin toplumdan dışlanması
gerektiğini vurgulamaktadır. Geleneksel model olarak da bilinen bu modele göre engelli birey işlediği
bir suçtan dolayı Tanrı tarafından cezalandırılan kişidir (Alkan Meşhur, 2017: 1519).
Tıbbi modelde engelli olma durumu tıpla ilişkilendirilip “normal” bedene ulaşılması için tedavi
alternatifleri üzerinde durulmuştur (Yardımcı, 2015: 10). Bu model engellilerin sosyal hareketliliğini
yok saymakta ve bireylerin sosyal çevrelerinden gelen ayrımcılık, dışlanma gibi engellemelere karşı
örgütlenmeleriyle ilgilenmemektedir. Bireylerin yalnızca rehabilite edilmesi ve normal bedene ulaşma
kaygısıyla hareket edilmesi gerektiği savunulmaktadır. Sonuç olarak insan sosyal bir varlıktır ve sosyal
çevresinden ayrı düşünülemez. Bu model engellinin sosyal konumunu göz ardı ettiği için eleştirilmiştir
(Burcu, 2015: 325).
Sosyal model günümüz engellilik anlayışına yaklaşarak tıbbi modelin bireyselci yaklaşımına karşı
çıkmak için oluşturulmuştur. Modelin ortaya çıkışı ABD ve İngiltere’deki engelli hareketi aktivistlerinin
tıbbi modele karşı çıkmasıyla olmuştur. Onlara göre engelliliği ortaya çıkaran temel sebep
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örgütlenmenin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu modeli savunanlara göre yaşamın her alanında
erişilebilirlik sağlanırsa engellilikle ilgili sorunlar da ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla sosyal model,
engelliliği tıbbi bir terim olarak görmez daha ziyade örgütlenme ve siyasetle ilişkilendirir (Yardımcı,
2015: 11). Kısaca bu model, engelliliğin ortaya çıkmasını toplumsal sebeplere bağlamakta, engelli
bireylerin örgütlenmelerinin güçlü olması durumunda engelliliğin olumsuz etkilerinin azalacağını
savunmaktadır.
1.2.

Engelliliğin Tarihsel Gelişimi

Engellilik uzun yıllardır birçok açıdan ele alınmakla birlikte bu çalışmada engellilik tarihini açıklamak
için Orta Çağ, Sanayi Devrimi ve günümüzdeki engellilik anlayışı şeklinde bir sınıflamaya gidilmiştir.
Orta Çağ’da engellilere karşı acımasız yaklaşımlar söz konusudur. Bu dönemde engellilere, herhangi bir
olumsuzluk durumunda gözden çıkarılması gereken grup olarak bakılmıştır. Bilimin söz konusu
olmadığı bu çağda ahlaki model benimsenmiş batıl inançların da etkisiyle engelli bireylere çeşitli
işkenceler uygulanmıştır. Akıl hastaları ve bedensel kusurları olan insanlara kötü anlamlar yüklenmiş
ve kötü ruhlarla bağdaştırılmıştır. Ciddi ikna çalışmaları yürüten dönemin ileri gelenleri tüm çalışmalara
rağmen bedeni terk etmeyen kötü ruhların bireyi cezalandırmak için gönderildiklerine inanmışlardır.
Bunun yanında kötü ruhların bulaşıcı olduklarına kanaat getirmişler ve çevresindeki insanlara
bulaştırmamaları için bu kişilerden kaçmışlar veya bu kişileri öldürmüşlerdir (Metzler, 2006: 11-13).
Engellilerin istihdam alanlarının da bu dönemde –doğal olarak- oldukça sınırlı olduğu görülmektedir.
Genel olarak ya insanları eğlendirmeyi amaç edinmişler ya da dilencilik yaparak hayatlarını
kazanmışlardır. Hatta dilencilik Orta Çağ’da öyle büyümüştür ki engelliler arasında birincil iş kolu
olarak görülmüş ve engelli dilencilerin dayanışması için loncalar kurulmuştur. Buna ek olarak
engellilerin bağımsız yaşaması söz konusu bile olmamış özellikle zihinsel rahatsızlıkları olanlar ve
epilepsi hastaları çeşitli hastanelerde ve hapishanelerde kilitli tutulmuşlardır. Deri hastalığı olarak
bilinen cüzzam hastaları ise diğer insanlardan yalıtılmış bir şekilde kamplarda yaşamaya zorlanmışlardır
(Jaeger ve Bowman, 2015: 29).
Orta Çağ’da engellilerin kendi kendine yetememesi, çevresinden ve kiliseden baskı görmesi sebebiyle
dilenen engellilerin sayısında artış yaşanmıştır. Bu artışa karşılık olarak İngiltere’de birden fazla
yoksulluk yasası çıkarılmıştır. Bunların içinden herkesçe bilinen 1601 yılında Kraliçe 1. Elisabeth
döneminde çıkarılan Yoksulluk Yasası’nda engellilerle ilgili hükümlere yer verilmiştir (Çetin, 2016:
179).
Sanayi Devrimi’yle birlikte engellilerin hayatını zorlaştıran başka etmenler oluşmuş, rekabetin ve
fabrikalaşmanın arttığı bu dönemde engelliler için bakımevleri konusu gündeme gelmiştir. Bunun yanı
sıra sanayileşmeyle birlikte gelen işgücüne verilen önem engellilerin iş hayatına katılamamasına sebep
olmuştur (Çetin, 2017: 93). Üretimde aktif rol alabilecek engelliler, yaşadıkları engel sebebiyle
dışlanarak piyasadan uzaklaştırılmışlardır (Özgökçeler ve Alper, 2010: 36).
Sanayi Devrimi’nin ardından 19. yüzyılın sonlarına kadar engelliler için devletler tarafından farklı
destek politikaları yürürlüğe girmiştir. Engellilere ve yoksullara ücretsiz tedavi desteği, haklarının
korunması gibi politikalar güden ülkeler bu desteğini bireyleri çalışma yaşamına dâhil ederek devam
ettirmiştir. Bu dönem kapitalizmin etkilerinin dezavantajlı gruplar üzerinde çok sert bir şekilde
hissedildiği bir dönem olmuştur. Çünkü bu gruba pozitif ayrımcılık tanınmamış, diğer işçilerin maruz
kaldığı olumsuz koşullar engelli ve yoksul gruba da yaşatılmıştır (Çarkçı, 2011: 18).
Sanayi Devrimi’nden sonra ortaya çıkan refah devletlerinde cömert politikalarla dezavantajlı gruplar
görünür kılınmıştır. Birçok ülkede farklı şekillerde ortaya çıkan refah devletlerinin İskandinav
ülkelerindeki en dikkat çeken özelliği ülkede yaşayan bütün bireylere devlet tarafından istihdam
hakkının kesin olarak verilmesidir. Bunun yanında Almanya, sosyal refah anlayışını sosyal sigorta
kavramıyla ilişkilendirirken ABD yalnızca emeklilik sistemiyle ilişkilendirmiştir (Erdal, 2012: 22).
2. Dünya Savaşı’ndan sonra engelli bireyler arasında örgütlenmeler ve engelli hareketleri başlamıştır.
Özellikle 1960’larda engelliler eşit muamele ve eşit fırsatlar için diğer azınlık gruplarla birlikte hareket
ederek güçlerini birleştirme fırsatı bulmuştur. Halkın tepkisiyle karşılaşsa da hak savunucuları mevcut
politikalara meydan okumaya devam etmiştir. Böylece aktivistler karşılaştıkları sorunları yerel düzeyde
çözmek için bazı girişimlerde bulunmuşlardır. Zamanla bu harekete engelli bireylerin ebeveynleri de
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katılmış ve çocuklarının diğerleri gibi okula gidip topluma katılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Bunların sonucunda 1973 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Rehabilitasyon Yasası kabul edilmiş
ve ilk defa engellilerin hakları bir yasayla koruma altına alınmıştır (Malik, 2018).
Günümüzde ise engelliler konusu bir insan hakları mevzusu olarak görülmektedir. Birçok uluslararası
mevzuatla haklarının sınırları belirlenmiş ve korunmuştur. Özellikle gelişmiş ülkeler, sayıları her gün
biraz daha artan bu gruba yönelik sosyal model yaklaşımı temelinde başta erişilebilirlik konusu olmak
üzere çeşitli konularda politikalar üretme gayretindedir. Sonuç olarak 20. yüzyılın sonlarında engelli
aktivizminin ortaya çıkması ve engellilik algısının değişmesiyle bireylerde farkındalık gelişmiştir.
Benzer bir durumun günümüz modern dünyasında da olacağı ve hatta daha gelişmiş bir engellilik
algısının oluşacağı düşünülmektedir (Çetin, 2017: 116).
2.

İskandinav Refah Devleti Modeli

Refah devleti genel ve en basit tanımıyla ülkede yaşayan vatandaşlarına ekonomik, sosyal vb. ihtiyaçları
karşılamaya yönelik asgari düzeyde hizmet götürme amacı taşıyan devlet modeli olarak bilinmektedir
(Gümüş, 2018: 34). Refah devletiyle ilgili yapılan tanımlamalara bakıldığında Briggs’ e göre bir refah
devleti piyasa güçlerini kasıtlı olarak en az üç yönde değiştirmek için kullanan devlettir. Bunlardan ilki,
bireylere ve ailelere çalıştıkları işlerinin veya mal varlıklarının değerinden ayrı olarak en az bir gelir
garantisi sunmaktır. İkincisi bireylerin ve ailelerin karşılaşacağı sosyal olumsuzlukları (hastalık, yaşlılık,
ölüm vb.) azaltıp geleceğe karşı güven sağlamaktır. Refah devletinin bu özelliğiyle bireysel ve aile
krizlerine yol açan sebeplerin önüne geçmesi beklenmektedir. Üçüncüsü ise ayrım gözetmeksizin bütün
bireylere üzerinde anlaşmaya varılmış var olan belirli sosyal hizmet seçeneklerinin en iyisini sunmaktır
(Briggs, 1961: 228). Esping Andersen ise refah devletlerini üçlü bir sınıflamaya ayırmış ve refah
devletlerinin birbirinden farklı olduğunu belirtmiştir. Ona göre refah devletleri liberal refah rejimi,
muhafazakâr refah rejimi (korporatist) ve sosyal demokrat diğer bir deyişle İskandinav refah rejimi
şeklinde üçe ayrılmaktadır. Anglo Amerikan ülkelerinde hakim olan liberal modelde devlet, piyasanın
sebep olabileceği olumsuz etkilere karşı tampon görevi üstlenmektedir ve bu ülkeler genellikle klasik
yoksulluk yasasıyla bağdaştırılmaktadır. Muhafazakar refah rejimlerini benimseyen ülkeler Kıta
Avrupası olarak bilinmekte ve bu ülkeler refah rejimlerini sigorta ve gelir testine dayandırmaktadır. Bu
ülkeler liberal refah rejimini benimseyen ülkelere göre sosyal riskleri azaltmaya yönelik önlemler alsa
da sosyal eşitsizlikler yine de mevcuttur. Son olarak bu çalışmanın konusunu da oluşturan sosyal
demokrat refah rejimleri Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygınlık göstermektedir. İskandinav modeli olarak
da bilinen bu modelde sağlık vb. gibi sosyal ihtiyaçlar piyasa ilişkilerinden ayrı tutulmaktadır. Genel
itibariyle evrensellik ilkesine bağlı kalınmakta ve böylece eşitsizlikler en aza indirilmeye çalışılmaktadır
(Özdemir, 2004: 95-96). Her ülkenin kendi koşullarının, toplumsal yapısının ve geleneklerinin farklı
olması sebebiyle refah devletlerinin oluşma zamanları arasında büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Fakat alan yazın taramasında genel olarak Sanayi Devrimi sonrasında refah devletlerinin oluşmaya
başladıkları görülmüştür.
Buradan hareketle İskandinav refah devletlerini açmak gerekirse bu devletler vatandaşlarına geniş
sosyal haklar tanıyan ve bu hakları tanırken evrenselci tutum sergileyen devletlerdir. Bu ülkelerde statü
farkı gözetilmez aksine herkesin eşitliği vurgulanır. Bu sebeple Kıta Avrupası’ndan farklı olarak bütün
vatandaşlara yüksek gelir güvencesi sağlamak ve yeniden dağıtım oldukça önemlidir. Sosyal korumaya
yüksek seviyelerde harcama yapan bu ülkelerde tam istihdam politikası güdülmektedir (Myles ve
Quadagno, 2015: 40). İskandinav refah devleti modelinde okul çağındaki küçük çocukları olan bekar
ebeveynler, yaşça büyük olan işçiler veya engelliler gibi toplumda savunmasız olarak bilinen gruplar
için sosyal içermeyi en üst seviyeye çıkarıp dışlanmayı en aza indirmek hedeflenmektedir. OECD
ülkeleri arasında Belçika ile birlikte çocuk yoksulluğunu en aza indiren İskandinav ülkelerinde önleyici
yatırımlar yapılmakta ve dezavantajlı gruplara yönelik cömert politikalar uygulanmaktadır (Andersen,
2003: 14).
2.1.

İsveç’te Engellilere Yönelik Politikalar

İsveç’te yerel yönetimler ve hükümet dezavantajlı gruba hizmet götürme noktasında ortak hareket
etmektedir. Bu konuda ülkede “Belirli İşlevsel Bozuklukları Olan Kişilere Yönelik Destek ve
Hizmetlere İlişkin İsveç Yasası” (LSS) bulunmaktadır. Bu yasa bilişsel ve fiziksel bozuklukları olan
kişilere yardım ve bakım sağlamayı amaçlamaktadır (Boren ve diğerleri, 2016: 51). Bu kapsamda engeli
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bulunan 65 yaşın altında hayatını devam ettirebilmek için bir asistana ihtiyaç duyan bireylere yardım
tazminatı yerel yönetimlerin sorumluluğunda ödenmektedir.1 Evde bakım hizmetinin farklı bir boyutu
olarak kabul edilen bu yasayla engelli birey devletten asistan isteyebilir ve bu asistandan evde, iş yerinde
veya birey dışarda ihtiyaçlarını giderirken destek vermesi beklenmektedir. Bu uygulama devlet destekli
olup engelli bireyden herhangi bir ücret talep edilmemektedir (Vardar, 2015).
Ülkede bulunan Belediye Sağlık ve Bakım Hizmetleri vb. ile İlgili Kanun’a göre bedensel ve psikolojik
rahatsızlıkları bulunanlardan madde bağımlılığı ve sosyal sorunları bulunan kişilere kadar bütün engelli
gruplarını kapsayacak şekilde belediye öncülüğünde hizmetler verilmektedir. Bunlardan biri de evde
bakım hizmetidir ve bu hizmeti verecek kişi belli eğitimlerden geçtikten sonra engelli bireye 24 saat
bakım vermektedir (Health and Care Services Act, 2011).
Ülkede engellilik politikalarının yasal dayanağını oluşturan bir başka unsur 31 Mayıs 2000 yılında kabul
edilen “Hastadan Yurttaşa” isimli (“Från patient till medborgare”) eylem planıdır. Bu planın ve İsveç
engelli politikalarının temel amacı engellilerin sosyal hayata tam katılımını sağlayan bir toplum inşa
etmektir. Engellilik bakış açısını toplumdaki tüm sektörlere yayıp engellilere yönelik ayrımcılığı ortadan
kaldırmak bu eylem planının özünü oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu plan İsveç’in ayrımcılığı ortadan
kaldırma amacına nasıl ulaşacağına yönelik ulusal bir planının olduğunu da göstermektedir. Sonuç
olarak İsveç’te engelli bireye sadece bakım perspektifinden bakılmamaktadır. Bunun yanı sıra işgücü
politikası, bütünleştirici eğitim, çalışma hayatına erişim, sağlık hizmetlerinden tam yararlanma gibi
çeşitli alanlarda engellilerin varlığı yasal bir zemine dayandırılmıştır.2
İsveç Hükümetinin engellilere yönelik çeşitli istihdam programları bulunmaktadır. 2013 yılında kamuda
iş deneyimi programı uygulamaya konulmuştur ve 2013-2015 yılları arasında programdan yararlanan
kişi sayısı 536 olarak kaydedilmiştir (Arbetsförmedlingen Annual Report, 2015: 101). Bunun yanı sıra
ülkede Samhall AB isimli devlete ait bir limited şirket bulunmaktadır. Bu şirketin amacı engelli bireyleri
rekabetçi piyasanın olumsuz etkilerinden korumaktır ve bu doğrultuda engelli bireyler yeteneklerine ve
taleplerine göre istihdam edilmektedir.3
Ülkede 1 Ocak 2009’da yeni Ayrımcılık Yasası yürürlüğe girmiştir. 7 yasal konuyu tek bir düzlemde
toplayan bu yasayla cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, engellilik, din, etnik köken ve diğer inançlar gibi
durumlarda ayrımcılığa karşı mücadele etmek amaçlanmaktadır (Government Offices of Sweden,
2009).
2.2.

Norveç’te Engellilere Yönelik Politikalar

Norveç’in kadın, çocuk, yaşlı ve engelli gibi konularda sosyal politika yaklaşımı diğer İskandinav
ülkelerinde olduğu gibi kapsayıcılık temel alınarak gerçekleştirilmektedir. Yerel yönetimler, sivil
toplum kuruluşları ve kamunun bu gibi sosyal konularda eşitsizlikleri azaltmaya yönelik çabaları
mevcuttur.
Ülkede bulunan Belediye Sağlık Hizmetleri Yasası zorunlu sağlık yardımından ayrım gözetmeksizin
tüm vatandaşların yararlanabileceğini söylemektedir. Buna paralel olarak Norveç Hükümeti engelli ve
yaşlıların olabildiğince evde yaşamalarını desteklemekte ve yerel yönetimlerin evde bakım hizmetleri
vermesini sağlamaktadır (Gülaldı, 2009: 5).
Bakım hizmetlerinin yanında engelli bireylerin aktif iş yaşamına dâhil edilmesi için bazı stratejiler
oluşturulmuştur. Bu stratejilerin genel amacı istihdam öncesi eğitimdir. Bu yöntemle engelli bireyler
çalışmadan önce iş yaşamına hazırlanmak için eğitim görmektedirler. Diğer bir yöntemde ise “Arbeid
Med Bistand” denilen girişimle engelli bireylerin mesleki koçları, oluşturulan program kapsamında iş
hayatında onlara destek olmaktadır. Bunlara ilaveten Norveç’te “Norveç Engelliler İçin Devlet
Konseyi” yer almakta, toplumda yer alan bütün engelliler için düzenlemeler ve kanun önerilerinde
bulunmaktadır (Ertem, 2010).

1

(https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387 Erişim Tarihi: 25.06.2022).
2
3

http://www.marschen.se/docs/fran_patient_till_medborgare_kort.pdf Erişim Tarihi:26.06.2022
https://samhall.se/om-samhall/faq/ Erişim Tarihi:26.06.2022
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Norveç’te sivil toplum ve gönüllülük esasına dayanan çalışmalar yaygın olarak görülmektedir. Buna
dayanarak ülkede “big brother” isimli bir sistemle gönüllülerin cüzi bir ücret karşılığında engelli
bireylere arkadaşlık ettiği görülmektedir (Özgöbek, 2004; akt. Albayrak ve Birinci, 2017: 78).
Norveç’te engelli olmak çalışmanın önünde bir engel gibi görünmemektedir. Bu doğrultuda engellilik
ödeneği alırken, engelli birey yetenekleri dâhilinde mümkün olduğu kadar çalışabilmektedir.4
2.3.

Danimarka’da Engellilere Yönelik Politikalar

Danimarka engellilerin ihtiyaçları doğrultusunda uygun olan düzenlemeleri sağlayan sağlık hizmetleri,
sosyal hizmetler ve barınma sektörü arasında gelişmiş bir koordinasyonla karakterize olmuş bir ülkedir
(Dünya Engellilik Raporu, 2011). Verilen hizmetlerin kökeni çok eskiye dayanmakla birlikte 1990’larda
engellilik politikalarının temeli atılmaya başlanmıştır. Bu dönemde sosyal yardım ve rehabilitasyon
yardımı şeklinde iki farklı kavram ortaya çıkmış ve rehabilitasyon yardımı alması uygun görülen
engellilere gelir testi yapılmamıştır (Bengtsson, 2000: 367-368). Yine aynı dönemlerde engelliler adına
önemli gelişmeler yaşanmış ve engelli temsilcilerinden oluşan Danimarka Engellilik Konseyi
kurulmuştur. Bununla birlikte engellilerin yaşadıkları sorunları daha fazla gündeme getirmek ve devletle
iş birliği halinde çalışmak amaçlanmıştır (Dolu, 2019: 111).
1998 yılında Sosyal Hizmetler Yasası kabul edilmiş ve kurumsal bakımdan ziyade engellilerin boş
zaman faaliyetlerini değerlendirebileceği ve evde bakımın desteklendiği modele geçilmiştir
(Consolidation Act on Social Services, 1998).
2008 yılına gelindiğinde İş Piyasası’nda Eşit Muamele Yasası kabul edilmiş ve bireylerin engellilikle
ilgili yaşadıkları ayrımcılıklarla ilgili hükümlere yer verilmiştir (Consolidation On Prohibition Of
Discrimination On The Labor Market, 2008). 2013 yılında ise engellilerle ilgili ayrımcılık konusu iş
yaşamıyla sınırlandırılmayıp daha kapsamlı hale getirilmiş ve Ulusal Engellilik Eylem Planı
geliştirilmiştir. Herkes için bir toplum sloganıyla oluşturulan bu plan dâhilinde eğitim ve öğretim,
istihdam, yenilikçi çözümler, yeni teknoloji ve gelişmiş erişilebilirlik konuları üzerinde durulmuştur
(Disability Policy Action Plan, 2013).
Ülkede gerçekleştirilen engellilik politikaları genel bağlamda engelli maaşı, engelli çocuğu olan
ebeveynlere sağlanan ödenek, erken emeklilik, konutların erişilebilir şekilde düzenlenmesi için sağlanan
ödenekler çerçevesinde geliştirilmiş ve en yaygın politika olan engelli maaşında kişi herhangi bir gelir
testine tabii tutulmamaktadır. Fakat bununla beraber engelli maaşı almak için kişinin sadece engelli
olması yetmemekte kişinin çalışma becerisini kalıcı olarak kaybetmiş olması şartı aranmaktadır
(Bengsston, 2017).
İsveç ve Norveç ülkelerinde olduğu gibi Danimarka’da da belediyeler engellilik alanında aktif rol
almaktadır. Engelli bireye bakım veren kişinin olmaması durumunda kişiye geçici ya da kalıcı süreliğine
bakım verilmesi belediyelerce üstlenilmiştir (Sosyal Hizmetler Yasası, 94. madde). Buna ek olarak
engelli kişiye ve ailesine belediye tarafından danışmanlık hizmetinin verilmesi de söz konusudur (Sosyal
Hizmetler Yasası, 10. madde).
3.

Güncel Değişimler

İsveç Hükümeti, Eylül 2021’de engellilik politikalarının düzenli takibi için on yıllık bir strateji
benimsemiştir. Bu stratejide, erişilebilir bir toplum için sosyal sektörlerin ortak sorumluluğu
vurgulanmaktadır. Dolayısıyla bu stratejide bir dizi devlet kurumunun, belediyelerin ve sivil toplum
örgütlerinin rollerine değinilmiştir. Son dönemlerde İsveç’in gündeminde olan temel konu, hizmetlerin
herkese ulaştırılması ve çalışmaların toplumdaki ihtiyaç çeşitliliğine dayandırılmasıdır. Dolayısıyla
engelliliğin, kişinin sosyal konumundan kaynaklanan dezavantajları şiddetlendireceği belirtilmektedir.
Bu nedenle bu stratejiyle engellilik politikasının; cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ve sosyal
sürdürülebilirlik ile bütünleşerek yetkililerin çalışmalarının kalitesini derinleştirebileceğine ve
iyileştirebileceğine inanılmaktadır. İsveç Hükümeti bu stratejiyle pek çok konu üzerinde durmuştur.
4

https://www.norden.org/en/info-norden/disability-benefit
norway#:~:text=To%20be%20eligible%20for%20disability,immediately%20before%20you
%20became%20ill Erişim Tarihi: 26.06.2022
FULL TEXTS BOOK

898

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Engellilerin seyahat ve ulaşım konusunda büyük zorluklarla karşılaştığını dile getiren yetkililer Covid19 pandemisinin engellilerin toplu taşımaya erişimini olumsuz etkilediğini de eklemiştir. Ülkede yapılan
bir ankete göre engelli bireylerin kendi başlarına toplu taşımaya ulaşamaması sebebiyle eskisinden daha
az seyahat ettikleri ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte hükümet izlediği stratejide engellilerin barınma
ihtiyacının ve onlara özel olarak düzenlenmiş konut eksikliğinin varlığından söz etmekte ve ülkenin
kalkınması için bu tip konutlara gereken önemin verileceğini eklemektedir (Strategi för systematisk
uppföljning av funktionshinderspolitiken, 2021).
Norveç’te ise günümüzde engellilerle ilgili yapılan son çalışmalara bakıldığında genellikle engellilerin
toplumdaki dezavantajlı gruplar içerisinde fırsatlara erişme bağlamında diğer gruplarla eşit olmadıkları
vurgulanmaktadır. Pandemiyle birlikte bu eşitsizliklerin daha da arttığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda
Norveç Hükümeti, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’yle de uyumlu olan ve önümüzdeki
yıllarda yürürlüğe girecek bir kalkınma stratejisi oluşturmuştur. Stratejinin temel amacı engellilerin
sosyal hayata toplumdaki diğer bireyler gibi tam, eşit ve kendi şartlarına göre katılımını sağlamaktır
(Government.no, 2022). Bunun yanı sıra 2019 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi’nin
yayınladığı rapora göre Norveç’in özellikle 2015 sonrasında bilgi ve iletişim teknolojisi üzerinde
çalıştığı belirtilmiştir. Ayrıca sosyal içermeyi çok önemseyen hükümet, eğitim politikasını farklı
geçmişleri ve ihtiyaçları olan çocukların bir arada eğitim alması üzerine temellendirmeye başlamıştır
(United Nations, 2019).
Son olarak Danimarka’da engelliliğe yaklaşımın söylem düzeyinde dahi büyük bir gelişim gösterdiği
söylenebilir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde “engelli” (disability) kelimesi yerine “aktivite
sınırlaması olan bireyler” (individuals with activity limitations) teriminin kullanıldığı görülmektedir. Bu
da engellileri topluma katma konusundaki değişimlerin dilde başladığının güzel bir örneğidir. Bunun
yanı sıra günümüzde Danimarka, engellilik konusunda her şeyden önce istihdam konusuna ağırlık
vermekte ve özellikle engellilikte cinsiyete dayalı ayrımcılığı sıfıra indirmeyi amaçlamaktadır. Ülkede
bulunan Engelliler Kurulu Covid-19 pandemisi dolayısıyla yaşanan eve kapanmaların ve evden
çalışmaların engellilerin yaşamını olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Hükümet de istihdamda eşit fırsatlar
yaratmak için çeşitli projeler yürütmektedir. Bu projelerden biri Uzmanlar (Specialists)’dır. Bunun
temel amacı zihinsel engelli grubunda değerlendirilen otizmli bireylere iş sağlamaktır ve projeye göre
bu kişilere belli eğitimlerden sonra engelli yeterlilik kartı verilmektedir. Bu kart istihdam sağlayacak
kurumun işini kolaylaştırarak engelli bireyin değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır (Bengtsson, 2021).
SONUÇ
Engelliler yaşamın her döneminde toplumda ayrımcılığa maruz kalan, ötekileştirilen veya yetersiz
görülen bireyler olmuşlardır. Günümüzde engellilik algısı geçmişe göre olumlu anlamda değişse de
gelişmemiş ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkede engeli nedeniyle ikinci sınıf vatandaş muamelesi
gören bireylerin sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğu söylenebilir. Özellikle hizmetlere erişme
konusunda sorunlar yaşayan engelliler, iş yaşamına katılma, sosyalleşme, evde bakım gibi pek çok
alanda sorunlar yaşamaktadır. Bu çalışmada engellilerin günümüzdeki durumu İskandinav ülkeleri
bağlamında değerlendirilmiştir. Hizmetlerini, sınıflar arası ayrım gözetmeksizin herkese eşit bir şekilde
dağıtan bu ülkelerde engellileri hayatın her alanında görmek mümkündür. Mevcut çalışmada İsveç,
Norveç ve Danimarka ülkelerinin engellilik politikaları incelenmiş ve üç ülke arasında bazı
benzerliklerin olduğu görülmüştür.
Yapılan çalışma neticesinde incelenen üç ülke için yerel yönetimlerin engellilik çalışmalarında aktif rol
alması, engelli istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması, erişilebilirlik ve ayrımcılıkla
mücadele edilmesi gibi konuların üzerinde sıkça durulduğu anlaşılmaktadır. Özellikle engellilerin
istihdama dâhil edilerek toplumla bütünleşmelerini sağlamak bu ülkelerde güncelliğini koruyan bir
politikadır. İstihdam politikaları incelediğinde engelli bireyleri sadece işe yerleştirmek değil aynı
zamanda onların yeterliliklerinin ve taleplerinin de göz önünde alındığı görülmektedir. Bu da engelli
bireylerin kendilerini toplumun diğer üyeleri gibi hissetmeleri açısından oldukça önemlidir. Ayrıca söz
konusu ülkelerin istihdama yönelik koruyucu önleyici politikalar geliştirdiği söylenebilir. Norveç’in
istihdam öncesi engelli bireylere mesleki koç atayarak bireyin çalışma hayatında karşılaşacağı
sorunların önceden belirlenmesi buna örnek olarak verilebilir. Öte yandan birey istihdam edilirken
engelli ödeneğinden de yararlanabilmekte ya da engelli ödeneği alırken bireylerde herhangi bir gelir
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şartı aranmamaktadır. Bu da İskandinav refah devletlerinin evrensellik ilkesine uygun bir şekilde
politika geliştirdiklerini göstermektedir.
Diğer önemli politika ise engelli bireylerin evde bakımının desteklenmesidir. Bu konuda incelenen üç
ülke de son yıllarda kurum temelli bakım hizmetinden vazgeçerek evde bakım sistemine yönelik
politikalar geliştirmektedir. Örneğin Danimarka belediyeler aracılığıyla evde bakımı destekleyerek
bakım veren kişinin olmaması durumunda geçici ya da kalıcı olarak bakım hizmeti vermektedir. İsveç
ve Norveç’te de evde bakım hizmetleri belediyelerce desteklenmektedir. Evde bakım, engellinin aile
sıcaklığında yaşamını devam ettirmesi bakımından önem arz etmektedir. Ülkeler de hem bakımın
niteliğini arttırmak hem de ekonomik sürdürülebilirliği gerçekleştirmek amacıyla bu tür bakımı teşvik
etmektedir.
Bunların yanı sırsa bahsi geçen üç ülke engellilere yönelik eylem planları geliştirmektedir. Bu planların
temel amacı engellilerin yaşadıkları ayrımcılıkları en aza indirmek ve toplumla bütünleşmelerini
sağlamaktır. Son olarak günümüzde pandemiyle birlikte bazı eylem planları gündeme gelmiştir.
Bunların temelde pandeminin engelli bireyler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma yönünde olduğu
görülmektedir. Yapılan araştırmalar Covid-19 pandemisiyle engellilerin toplu taşımaya erişiminin
kısıtlandığını ortaya koymuştur. Buna istinaden engellilerin seyahat ve ulaşım gibi temel haklardan
yararlanamadığı görülmüştür. Dolayısıyla günümüzde oluşturulan stratejiler pandemiyle ilişkilendirilip
erişilebilirlik konusu üzerinde durularak gerçekleştirilmektedir.
Özetle İskandinav refah devletleri politikalarını uygularken sınıflar arası eşitliği gözetmekte ve
dezavantajlı grupları topluma daha fazla dâhil etmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu refah
devletlerinin en büyük amacının sıfır işsizlik olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda engelliler için
istihdam fırsatları yaratılmakta, iş ve sosyal yaşamlarında onları ayrımcılığa karşı koruyan yasalarla
desteklemektedirler. Günümüzde İskandinav ülkelerinde erişilebilirlik üzerinden ilerleyen engelli
hizmetleri gelişmişliğin ve teknolojinin etkisiyle farklı alanlarda da kendine yer bulmaktadır.
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ÖZET
Türkiye'de üretilen kültür mantarının miktarı her geçen gün önemli ölçüde artsa da, yaklaşık 40 farklı
mantar türünün doğadan toplanarak tüketildiği bilinmektedir. Bu nedenle, bilinçli tüketimin
sağlanabilmesi açısından doğal olarak yetişen ve halk tarafından sıklıkla tüketilen mantarların kimyasal
bileşiminin ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması son derece önemlidir.
Bu çalışmada, doğal olarak yetişen ve yenilebilen bazı mantar türlerinin (Laccaria laccata, Lactarius
semisanguifluus ve Lepista personata) metanol özütlerinin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi
amaçlandı. β-karoten/linoleik asit test sisteminde, 20 mg/L derişimde diğer mantar örneklerine oranla
Laccaria laccata (%90,17) en yüksek aktivite sergiledi. DPPH sisteminde, derişimin artmasıyla birlikte
metanolik ekstraktların süpürücü etkileri de arttı. Laccaria laccata için 4 mg/mL derişimde şelatlama
etkisi %99,01 idi. Lactarius semisanguifluus (0,66 mg kuersetin ekivalent/g özüt) en yüksek toplam
flavonoid içeriğine sahipken, Laccaria laccata (7,29 mg gallik asit ekivalent/g özüt) toplam fenolik
içerik açısından en zengin mantar türü olduğu tespit edildi.
Deneysel sonuçlar, burada değerlendirilen mantar türlerinin antioksidan aktivite açısından güvenle
tüketilebileceğini göstermektedir. Öte yandan bu mantarların biyolojik aktivitesinin bilinmesiyle bilinçli
tüketimin oluşmasına katkı sağlanmış olacaktır.
Anahtar kelimeler: Laccaria laccata, Lactarius semisanguifluus, Lepista personata, yenilebilir
mantar, antioksidan aktivite.

ABSTRACT
Although the amount of cultivated mushrooms produced in Turkey increases significantly every day, it
is known that about 40 different mushroom species are collected from nature and consumed. For this
reason, it is extremely important to investigate the chemical composition and biological activities of
mushrooms that grow naturally and are frequently consumed by the public in order to ensure conscious
consumption.
In this study, it was aimed to determine the antioxidant activities of methanol extracts of some naturally
grown and edible mushroom species (Laccaria laccata, Lactarius semisanguifluus and Lepista
personata). The methanolic extracts of the mushrooms were analyzed for their antioxidant activities in
different test systems including β-carotene/linoleic acid, 1.1-diphenyl-2- picrylhydrazyl (DPPH) free
radical scavenging, and metal chelating activities in addition to their total phenolic and flavonoid
contents. In β-carotene/linoleic acid test, Laccaria laccata (90.17%) showed the highest activity at 20
mg/L concentration compared to other mushroom samples. In DPPH system, the scavenging effects of
methanolic extracts increased with the concentration. Chelating effect was 99.01% at 4 mg/mL
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concentration for Laccaria laccata. While Lactarius semisanguifluus had the highest total flavonoid
content, Laccaria laccata (0,66 mg quercetin equivalent/g extract) was the mushroom species richest in
total phenolic content (7.29 mg gallic acid equivalent/g extract).
Experimental results indicate that the mushroom species evaluated here can be consumed safely for
antioxidant activity. Experimental results show that the mushroom species evaluated here can be safely
consumed. On the other hand, knowing the biological activity of these mushrooms will contribute to the
formation of conscious consumption.
Keywords: Laccaria laccata, Lactarius semisanguifluus, Lepista personata, wild edible mushroom,
antioxidant activity
GİRİŞ
Antioksidatif özelliklere sahip yeni ürünlerin araştırılması çok aktif bir araştırma alanıdır. Mantarlar,
eşsiz ve ince lezzetleri nedeniyle yüzyıllardır çorba ve soslarda yiyecek ve gıda aroması malzemesi
olarak kullanılmıştır. Son zamanlarda, istenmeyen yan etkilerden yoksun olmakla birlikte, fonksiyonel
gıdalar ve fizyolojik olarak faydalı ilaçların kaynağı olarak çekici hale gelmiştir (Sadler, 2003). Ticari
mantarların besin değerleri ve tat bileşenleri kapsamlı bir şekilde incelenmiştir (Yang vd., 2001, 2002).
Son zamanlarda, ticari mantarların antitümör, antiviral ve immünomodülatör tedaviler gibi çeşitli
tedavilerde tıbbi olarak aktif olduğu bulunmuştur (Wasser ve Weis, 1999). Tıbbi mantarların geleneksel
oryantal terapilerde yerleşik bir kullanım geçmişi vardır. Japonya, Çin, Kore ve diğer Asya ülkelerindeki
modern klinik uygulamalar, mantar türevli preparatlara güvenmeye devam etmektedir. Mantarlar, özel
koku ve dokuları nedeniyle doğu kültüründe uzun yıllardır çay ve besleyici gıda olarak kullanılmaktadır
(Manzi vd., 1999). Yeni terapötik alternatifler aranırken yapılan çalışmalar neticesinde birçok mantar
türü üzerinde çalışmış ve antioksidatif, antikanserojenik, anti-inflamatuar, immünosupresör ve
antibiyotik gibi değişken terapötik aktiviteler tespit edilmiştir (Gursoy vd., 2009; Longvah ve Deosthale,
1998; Sarikurkcu vd., 2008; Zengin vd., 2015).
Mantarlar fenolik bileşikler, poliketidler, terpenler ve steroidler dahil olmak üzere çeşitli ikincil
metabolitleri biriktirir. Fenolik bileşiklerin LDL oksidasyonunun inhibisyonunda antioksidan aktiviteye
sahip olduğu bulunmuştur (Teissedre ve Landrault, 2000). Asya kültüründe yaygın olarak tüketilen bazı
yaygın yenebilir mantarların, toplam fenolik içerikleri ile iyi korelasyon gösteren antioksidan aktiviteye
sahip olduğu bulunmuştur. Son zamanlarda mantarlar, mantarlarda bulunan alacalı asit ve diboviquinone
gibi iyi bir protein ve fenolik antioksidan kaynağı olarak kabul edilmektedir (Bahadori vd., 2019;
Cheung vd., 2003; Gursoy vd., 2009; Sarikurkcu vd., 2008; Yalcin vd., 2020; Zengin vd., 2016).
Son yıllarda, gıda ve gıda aroması endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan sentetik antioksidanların
kullanımının yan etkileri nedeniyle bazı istenmeyen rahatsızlıklar gelişmiştir. Bu durum bilim
adamlarını yeni antioksidan ajanların iyi kaynakları olan çeşitli bitkilerden yeni antioksidan maddeler
aramaya zorlamıştır. Bu çalışmada, doğal olarak yetişen ve yenilebilen bazı mantar türlerinin (Laccaria
laccata, Lactarius semisanguifluus ve Lepista personata) metanol özütlerinin antioksidan aktivitelerini
belirlendi. Bu bağlamda antioksidan aktivite analizleri β-karoten renk açılım, DPPH radikal süpürüm ve
metal şelatlama testleri kullanılarak tespit edildi. Ayrıca özütlerin toplam fenolik ve flavonoid içerikleri
de analiz edildi. Tüm antioksidan test sistemlerinden elde edilen verilerin bir bütün halinde birbirleriyle
kıyaslanabilmesi için RACI (relative antioxidant capacity index) analizi de gerçekleştirildi.
YÖNTEM
Mantar Örneklerinin Toplanması ve Tanımlanması
Detayları Tablo 1’de verilmiş olan olgunlaşmış yenilebilir bazı mantar örnekleri 2021 yılında
toplanmıştır. Mantar türlerininin mikroskobik ve makroskobik özellikleri dikkate alarak tanımlanması
işlemi Prof. Dr. Mehmet Halil SOLAK tarafından gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Mantar Örneklerine ait Genel Bilgiler
Mantar Adı

Familya

Hydnangiaceae
Laccaria laccata
(Scop.: Fr.) Berk.
& Br.
Russulaceae
Lactarius
semisanguifluus
R. Heim &
Leclair
Tricholomataceae
Lepista
personata (Fr.)
Cooke

Toplanma
yeri
Isparta, Eğirdir,
Çayköy

Toplanma
zamanı
28.10.2021

Herbaryum Habitat
No
S.2374
Çamlık

Isparta, Eğirdir,
Çayköy

28.10.2021

S.2385

Çamlık

Antalya, Kemer,
Çamyuva Mevkii

31.01.2021

S.3296

Çamlık

Metanol Özütlerinin Hazırlanması
Toplanan örnekler öncelikle doğrudan güneş ışığı almayan, nem oranının düşük ve hava akımının iyi
olduğu bir ortamda kurutulacaktır. Daha sonra öğütülmüş mantar örneklerinden 5’er gramlık miktarlar,
24 saat süresince 100 ml metanol (MeOH) içinde maserasyona tabi tutuldu (Sarikurkcu vd., 2008).
Maserasyon işlemi iki kez daha tekrarladıktan sonra, elde edilen özütler birleştirilecek ve düşük basınçlı
vakum altında konsantre edildi. Hazırlanan özütler, analizler yapılana kadar +4 °C'de muhafaza edildi.
-Karoten-Linoleik Asit (-Carotene Bleaching) Model Sistemiyle Toplam Antioksidan
Aktivitenin Belirlenmesi
Antioksidan aktivite, linoleik asit oksidasyonundan ileri gelen konjuge dien hidroperoksitlerin ve uçucu
organik bileşiklerinin inhibisyonunun ölçülmesine dayanan β-karoten-linoleik asit sistemiyle belirlendi
(Dapkevicius vd., 1998). β-karoten çözeltisi, 1 mg β-karotenin 2 ml kloroformda çözülmesiyle
hazırlandı. Bu çözeltiye 50 µg linoleik asit ve 400 mg Tween 20 ilave edildi. Kloroform döner
buharlaştırıcıda buharlaştırıldıktan sonra 200 ml hava geçirilmiş destile su ile karıştırıldı. Bu
emülsiyonunun 2,5 mililitresi 0,4–2,0 mg/ml derişimdeki özütlerin 0,5 mililitresine ilave edildi. Kontrol
için test tüpüne özüt yerine 0,5 ml metanol konuldu. Emülsiyon test tüplerine ilave edilir edilmez
spektrofotometre kullanılarak başlangıç absorbansları 490 nm’de ölçüldü. Tüpler 50 C’de inkübasyona
bırakıldı. β-karotenin rengi kayboluncaya kadar inkübasyona devam edildi (120 dakika). β-karoten renk
açılım oranı (R), 1 eşitliğine göre hesaplandı:
R = ln (a/b)/t

(1)

Burada; ln: doğal logaritma, a= başlangıç absorbansı, b= 120 dakika inkübasyondan sonraki absorbans.
Antioksidan Aktivite (AA) ise 2 eşitliğine göre hesaplandı:
AA = [(Rkontrol – Rörnek) / Rkontrol] x 100

(2)

Serbest Radikal Giderim Aktivitenin Belirlenmesi
Özütlerin serbest radikal giderim aktiviteleri 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH.) serbest radikali
kullanılarak belirlendi (Cuendet vd., 1997; Sarikurkcu vd., 2008). DPPH’ın 0,4 mM’lık metanolik
çözeltisinin 1 ml’si, özütlerin 1 ml (0.2–0.8 mg/ml)’si ile karıştırıldı ve oda sıcaklığında 30 dakika
inkübasyondan sonra 517 nm de absorbansları ölçüldü. Örneklerin absorbans değerleri boş kontrole
karşı (1 ml metanol) değerlendirildi. Serbest radikal giderim aktivitesi aşağıdaki eşitlik kullanılarak
hesaplandı:
İnhibisyon (%) = [(Akontrol–Aörnek)/Akontrol] x 100
Burada; Akontrol kontrolün absorbansı ve Aörnek örneğin absorbansıdır.
Elde edilen sonuçlar IC50 cinsinden ifade edildi. Bu değer, %50 etkinlik sağlayan örnek
konsantrasyonunu temsil etmektedir.
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Şelatlama Kapasitesinin Belirlenmesi
Özütlerin Fe2+ iyonlarını şelatlama kapasiteleri Dinis vd. (1994) yöntemine göre belirlendi. İçerisinde 2
ml özüt çözeltisi (0.25 mg/ml) bulunan test tüplerine 2 mM 0.05 ml FeCl2 çözeltisi ilave edildi. Tepkime
0.2 ml 5 mM ferrozin ilavesiyle başlatıldı. Karışım karıştırıldıktan sonra oda sıcaklığında 10 dakika
inkübasyona bırakıldı ve daha sonra 562 nm’de absorbans ölçümü yapıldı. Ferrozin-Fe2+ oluşum
inhibisyonu (%)aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplandı:
Metal şelatlama kapasitesi (%) = [(Akontrol–Aörnek)/Akontrol] x 100
Burada; Akontrol kontrolün absorbansı ve Aörnek örneğin absorbansıdır. BHT, kuarsetin ve α-tokoferol
pozitif kontrol olarak kullanıldı.
Elde edilen sonuçlar IC50 cinsinden ifade edildi. Bu değer, %50 etkinlik sağlayan örnek
konsantrasyonunu temsil etmektedir.
Toplam Fenolik Bileşik Miktarının Belirlenmesi
Özütlerin toplam fenolik bileşik miktarları Folin-Ciocalteu Reaktifi kullanılarak belirlendi (Sarikurkcu
vd., 2008). Toplam fenolik bileşik analizi için, örnek çözeltisi (0.25 ml) seyreltilmiş Folin-Ciocalteu
reaktifi (1.0 ml, 1:9) ile karıştırılacak ve kuvvetlice çalkalanacaktır. 3 dk sonra Na2C03 çözeltisi (0.75
ml,% 1.0) ilave edilecek ve örneğin absorbansı, oda sıcaklığında 2 saat inkübasyondan sonra 760 nm'de
ölçüldü. Toplam fenolik bileşik içeriği gallik asit eşdeğerleri olarak ifade edildi.
Toplam Flavonoit Bileşik Miktarının Belirlenmesi
Özütlerin toplam fenolik bileşik miktarları Gursoy vd. (2009) yöntemi kullanılarak belirlendi. Örnek
çözeltisi (1.0 ml) MeOH içinde aynı hacimde alüminyum triklorür (%2.0) ile karıştırılacaktır. Benzer
şekilde, AlCl3 içermeyen MeOH’a (1.0 ml) örnek çözeltisi (1.0 ml) ilave edilerek kör hazırlanacaktır.
Numune ve körün absorbansı, oda sıcaklığında 10 dk inkübasyondan sonra 415 nm'de ölçüldü. Körün
absorbansı örneğinkinden çıkarıldı. Toplam flavonoid içerik kuersetin eşdeğeri cinsinden ifade edildi.
İstatistiksel Analizler
Sonuçların bilimsel tutarlılığını artırmak için tüm testler en az 5-6 kez tekrarlanacaktır. Sonuçlar
ortalama değer ve standart sapma (ortalama ± SD) olarak verilecektir. Veriler arasındaki istatistiksel
benzerlikleri/farklılıkları saptamak için ANOVA (tek yönlü varyans analizi), Tukey’s honestly
significant difference post hoc test (α = 0.05) (SPSS v. 22.0) analizleri uygulanacaktır.
Bununla birlikte antioksidan aktivite testlerinin her birinden elde edilen veriler bilimsel açıdan farklı
değerler ihtiva ettiğinden, bunları doğrudan birbirleri ile kıyaslamak mümkün değildir. Bu nedenle,
sonuçları karşılaştırılabilir bir forma dönüştürmek için RACI analizi gerçekleştirildi. RACI değerleri
hesaplanırken, ilk olarak her test için numunelerin ortalama ve standart sapma değerleri belirlendi.
Numunelerin ham verileri ortalama değerlerden çıkarıldı ve her numune için standart sapmaya
bölünerek RACI değeri elde edildi. Bu işlem her test için ayrı ayrı uygulandı. Toplam RACI değerleri,
ilgili örneğin (fenolik ve flavonoid dahil) tüm antioksidan testlerinden elde edilen ortalama değerleri
dikkate alınarak hesaplandı (Sun ve Tanumihardjo, 2007).

BULGULAR
Mantar örneklerinin maserasyon ile elde edilen metanol özütlerinin özüt verimleri Şekil 1’de verilmiştir.
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38,13
Verim (%)

40
25,41

30

22,36

20
10
0
Laccaria laccata

Lactarius semisanguifluus

Lepista personata

Şekil 1. Mantar örneklerinin özüt verimleri
Metanol özütlerinin 20 mg/ml derişimdeki β-karoten-linoleik asit sistemdeki toplam antioksidan
aktiviteleri ve 2 mg/ml derişimdeki standart olarak kullanılan BHT’nin aynı sistemdeki aktivitesi Şekil
2’de verilmiştir.

120

İnhibisyon (%)

96,17

90,20

89,25

96,17

Lactarius
semisanguifluus

Lepista personata

BHT

90
60
30
0
Laccaria laccata

Şekil 2. Mantar örneklerinin β-karoten-linoleik asit sistemdeki antioksidan aktiviteleri
Farklı derişimlerdeki metanol özütlerinden ve standartlardan elde edilen DPPH radikal giderim ve demir
(II) iyonları şelatlama testlerine ait %50 inhibisyon sağlayan özüt derişimleri (IC50) sırasıyla; Şekil 35’te verilmiştir.
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Derişimi (IC50: mg/ml)
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Laccaria laccata

Lactarius semisanguifluus
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Derişimi (IC50: µg/ml)

Şekil 3. Mantar örneklerinin DPPH radikal süpürüm aktiviteleri

24
18,84
16
9,94
8

3,31

0
BHT

Quercetin

Tocopherol

Şekil 4. Standart antioksidanların DPPH radikal süpürüm aktiviteleri

Tocopherol

0,28

Quercetin

0,87

BHT

0,33
1,53
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0,98

L. semisanguifluus
L. laccata

0,42
0,0

0,5

1,0
Derişim (IC50: mg/ml)

1,5

2,0

Şekil 5. Metanol özütlerinin ve standartların demir (II) iyonları şelatlama aktiviteleri
Metanol özütlerinin içerdiği fenolik bileşik miktarları miligram gallik asit ekivalent (GAEs) olarak
FCR reaktifi kullanarak belirlendi ve her bir özütün 1 gramında bulunan fenolik bileşik miktarı, standart
gallik asit grafiğinden (Şekil 6) elde edilen eşitlik kullanılarak belirlendi. Sonuçlar Şekil 7’de verilmiştir.
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A = 3,0439 [mg gallik asit] + 0,0031
R² = 0,9993
0,3

0,2

0,1

0
0

0,03

0,06
Derişim (mg gallik asit)

0,09

0,12

Şekil 6. Standart gallik asit derişim-absorbans grafiği

Toplam fenolik içerik (mg GAEs/g özüt)

8

7,29
6,14

5,71

Lactarius semisanguifluus

Lepista personata

6

4

2

0
Laccaria laccata

Şekil 7. Metanol özütlerinin toplam fenolik içerik miktarları
Ayrıca özütlerin içerdiği toplam flavonoit bileşik miktarları da standart kuarsetin grafiğinden (Şekil 8)
elde edilen eşitlik kullanılarak belirlendi. Sonuçlar Şekil 9’de verilmiştir. Tüm antioksidan testlerden
elde edilen sonuçlar kullanılarak hesaplanan bağıl antioksidan kapasite indeksleri (RACI) değerleri
Şekil 10’da verilmiştir.
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Absorbans (415 nm)
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Şekil 8. Standart kuarsetin derişim-absorbans grafiği
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Şekil 9. Metanol özütlerinin toplam flavonoit içerik miktarları
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Şekil 10. Mantarların metanol özütlerinin bağıl antioksidan kapasite indeksleri
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Isparta ve Antalya yörelerinde doğal olarak yetişen ve halk tarafından sıklıkla tüketilen üç farklı mantar
örnekleri 2021yılında toplandı ve öncelikli olarak botanik tanımları yapıldı. Daha sonra her bir mantar
örneği gölgede kurutulduktan sonra belli bir tane boyutuna getirilerek maserasyon ile mantar özütleri
hazırlandı. Şekil 1’de görüldüğü gibi, Mantarlar arasında en yüksek özüt verimi, L. personata (%38,13)
türünden elde edilmiştir. Bu özüt verimlerini sırasıyla; L.semisanguifluus (%25,41) ve L. laccata
(%22,36) takip etmiştir.
Antioksidan aktivitenin belirlenmesinde çok sayıda yöntem ve modifikasyonlar önerilmiştir. Toplam
antioksidan aktivite, metal şelatlama, DPPH radikal süpürüm, indirgeme gücü ile süperoksit anyon
radikal, hidroksil radikal ve hidrojen peroksit gibi aktif oksijen türlerinin yok edilmesi aktiviteleri çok
yaygın olarak kullanılmaktadır (Kim vd., 2001). Bu çalışmada ise, metanol özütlerinin toplam
antioksidan aktiviteleri -karoten-linoleik asit model sistemiyle, radikal süpürüm aktivite DPPH
yöntemiyle ve metal şelatlama aktivite ise demir (II) iyonları şelatlama testleriyle gerçekleştirildi. Buna
ilaveten özütlerin toplam fenolik ve flavonoit bileşik miktarları da tespit edilmiştir.
Özütlerin farklı derişimlerinin toplam antioksidan aktiviteleri -karoten-linoleik asit model sistemde
belirlendi ve standart antioksidan olan BHT ile kıyaslandı. Şekil 2’de görüldüğü gibi, bu test sisteminde,
Laccaria laccata, Lactarius semisanguifluus ve Lepista personata mantarlarının 20 mg/ml derişimdeki
metanol özütleri sırasıyla; %96,17, %90,20 ve %89,15 toplam antioksidan aktivite göstermiştir.
Özellikle Laccaria laccata özütünün 2 mg/ml derişimdeki standart antioksidan olan BHT
(%96,17)’ninki ile aynı olduğu görülmektedir.
Özütlerin serbest radikal giderim aktivitesinin, özüt içerisindeki antioksidan bileşiklerin hidrojenlerini
verebilmelerine ve bu bileşenlerin yapısal konformasyonuna bağlı olduğu bilinmektedir (Fukumoto ve
Mazza, 2000). DPPH. serbest radikali, aşağıdaki tepkime gereği kararlı diamagnetik bir molekül
olabilmek için antioksidan türlerdenelektron yada hidrojen radikalini kolaylıkla alabilmektedir (Soare
vd., 1997).
DPPH. + A-H  DPPH-H + A.
Her bir mantar örneğinin metanol özütlerinin DPPH radikal süpürüm aktiviteleri farklı derişimler için
ayrı ayrı belirlenerek bu derişimlerden %50 inhibisyon sağlayan özüt derişimleri tespit edilmiştir (Şekil
3). Laccaria laccata, Lactarius semisanguifluus ve Lepista personata mantarlarının IC50 değerleri
sırasıyla; 4,02, 2,31 ve 1,24 mg/ml olarak belirlendi. Mantarlar arasında en yüksek aktivite Lepista
personata’ya aittir. Ancak bu aktiviteler standart antioksidanlar olan BHT (18,81 µg/ml), kuarsetin (3,31
µg/ml) ve tokoferolün (9,91 µg/ml) aktivitelerinden oldukça düşüktür (Şekil 4).
Geçiş metallerinin radikal oluşumlarını katalitik olarak başlattığı ileri sürülmüştür. Şelatlama yeteneğine
sahip türlerin canlı sistemlerde geçiş metallerini stabilize edebildikleri ve radikallerin oluşumunu inhibe
etme kapasitesine sahip oldukları bilinmektedir. Bunun doğal sonucu olarak radikallerin neden olduğu
olumsuzlukları en aza indirmiş olurlar. Bu nedenle, mantarların metanol özütlerin antioksidan
aktivitelerini daha iyi değerlendirebilmek için Fe2+ iyonlarını şelatlama yetenekleri de belirlendi. Şekil
5’te görüldüğü gibi Lepista personata metanol özütünün (IC50: 0,42 mg/ml) Fe2+ iyonlarını şelatlama
yeteneği en yüksek olarak tespit edilmiştir ve bu değerin kuarsetininkinden (IC50: 0,87 mg/ml) daha
yüksek BHT (IC50: 0,30 mg/ml) ve α-tokoferolünkinden (IC50: 0,28 mg/ml) ise daha düşük olduğu
görülmüştür.
Fenolik ve flavonoit türü bileşikler içerdikleri hidroksil grupları nedeniyle radikal yok etme
yeteneklerine sahip olan çok önemli bileşenler olarak bilinmektedirler (Hatano vd., 1989). Bu nedenle
fenolik ve flavonoit türü bileşiklerin doğrudan doğruya antioksidan aktiviteye katkıda bulunabileceği
söylenebilir (Duh vd., 1999). Polifenolik bileşikler, potansiyel bir antioksidan olduğu için antioksidan
aktivite belirlemede, bu bileşiklerin miktarlarının bilinmesi oldukça önemlidir. Özütlerin 1 gramında
bulanan fenolik bileşik miktarı, standart gallik asit grafikten (Şekil 6) elde edilen aşağıdaki eşitlikle
hesaplanmıştır:
A= 3,0439 (mg gallik asit) – 0,0031
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Şekil 7’de görüldüğü gibi, metanol özütleri arasında fenolik bileşik miktarı en yüksek mantar Laccaria
laccata (7,29 mg gallik asit/g özüt) iken, en düşük ise; Lepista personata (5,71 mg gallik asit/g özüt)
mantarıdır.
Yine özütlerin 1 gramında bulanan flavonoit bileşik miktarı, standart kuarsetin grafikten (Şekil 8) elde
edilen aşağıdaki eşitlikle hesaplanmıştır:
(R2: 0,9986)

A= 30,166 (mg kuarsetin) + 0,0148

Mantar örneklerinin toplam flavonoit bileşik miktarları büyükten küçüğe doğru Lactarius
semisanguifluus > Lepista personata > Laccaria laccata olarak ve sırasıyla; 0,66; 0,32 ve 0,29 mg
kuarsetin/g özüt şeklinde sıralanmaktadır (Şekil 9).
Bu çalışmada değerlendirilen ve halk tarafından sıklıkla tüketilen Laccaria laccata, Lactarius
semisanguifluus ve Lepista personata mantarlarının metanol özütlerinin antioksidan aktivitelerinin
belirlenmesinde uygulanan test yöntemi sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, Şekil 10’da verilen
RACI değerlerinden de açıkça görüleceği üzere Laccaria laccata mantarının her ne kadar standart
antioksidanlardan düşük olsa da diğer mantarlara oranla oldukça yüksek antioksidan aktiviteye sahip
olduğu söylenebilir. Özütlerde %0,57 ile %73 arasında değişen oranlarda fenolik bileşik bulunması bu
aktivitelerin ana etkenlerindendir. Fenolik bileşik miktarları mantarlar arasında RACI değerlerine
parelel olarak Laccaria laccata > Lactarius semisanguifluus > Lepista personata olarak sıralanmaktadır.
Benzer sıralama hem toplam antioksidan ve serbest radikal giderim aktivitelerde hem de demir (II)
iyonları şelatlama testinde gözlenmektedir. Buradan da her üç test sistemi ile fenolik bileşik miktarları
arasında pozitif bir korelasyonun olduğu söylenebilir. Literatürde de bazı araştırmacılar tarafından böyle
bir korelasyonun var olduğunu rapor edilmiştir (Andarwulan vd., 1999; Gursoy vd., 2009; Sarikurkcu
vd., 2015; Sarikurkcu vd., 2008; Tsaliki vd., 1999).
Sonuç olarak in vitro yapılan tüm analiz sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, Isparta ve Antalya
yörelerinde yetişen ve halk tarafından sıklıkla tüketilen Laccaria laccata, Lactarius semisanguifluus ve
Lepista personata mantarlarının metanol özütlerinin önemli bir antioksidan aktiviteye sahip oldukları
söylenebilir. Antioksidan analiz sonuçlarında da açıkça görüldüğü gibi yapılan tüm testlerde Laccaria
laccata mantarının etkili olduğu belirlenmiştir. Bu mantarın sentetik antioksidanların olumsuz yan
etkilerine alternatif doğal yeni ajanları içerdiği söylenebilse de hem bu mantar hem de diğer mantar
özütlerindeki bu aktivitelerden sorumlu bileşenlerin neler olduğu belli değildir. Ayrıca in vitro şartlarda
yapılan bu test sistemlerinde etkili görülen mantar örneklerinin in vivo yapılan testlerde de etkili olup
olmayacağı açık değildir. Bu sebeple daha sonraki araştırmalarda in vivo çalışmaların da yapılarak bu
çalışmadaki in vitro sonuçlarla birlikte değerlendirilmesi önerilmektedir.
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ABSTRACT
This article highlights the origin of the Koitoors (the Gonds) of the most ancient Koyamoorideep
(Gandodeep) by abstracting information from various sources of written documents, books, published
research papers of scholars, academicians and prevailing verbal narratives, legends, songs in the
indigenus Koya people and analyzing them in the context of human origin. Muthawapoy (Chief
preceptor) Rupolang Pahandi Pari Kupar Lingo’s work and role in establishing of social code of conduct,
Gotul and Punem (Punem= Pu+nem= true- marg; system based on the nature and its knowledge),
relevance of Amoorkot, Penkmerhi, Narmada dhoda and pious land Kachargarh, Gondia, Maharashtra
in shaping of human- life, development of culture and civilization in the Indian sub-continent prior to
the Indus Civilization.
Key words: Koitoor, Koyamoorideep, Gond, Gandodeep, Gotul, Kupar Lingo, Pataang.
Approach / Methodology: Researcher has gathered both qualitative & quantitative data and
information, based on field work as well.
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Introduction:
It becomes normally easy to estimate the origin and fix a time frame logically based on the oral legends
and prevailing tradition of the Koitoors (natural off-springs born of the womb of the mother) in Indian
sub-continent, even if not very briefly or exactly, at least approximately. The Koitoors’ pre-historic
ancient muthawapoy (chief preceptor) Pahandi Pari KuparLingo’s code of social conduct, Institution of
Gotul, and Punem were established, in relation to the very ancient history of the Koitoors (Gonds) in
the Koyamoorideep. Sambhoo-Gavaracouple was somewhere in the middle of the line of the eightyeight kings who ruled from Penkmerhi (Pachmarhi), during this middle couple,‘Lingo’ lived, all in the
pre- Aryan era.1RupolangPahandi Pari Kupar Lingo was born in the family of Gand Chief ‘Pulshiv’ of
Purvakotgandrajya during the period of Sambhoo-Gavara in very ancient time, many thousand years
ago from today.2 According to Michael Witzel’s categorization of the world mythologies, its
denominations have lent it racial and cultural significance.3 The origin of the indigenous population has
always been an issue of debate among the anthropologists and historians of the world. Latest genetic
studies have thrown light that the deep rooted Indian haplo-groups are present everywhere, irrespective

1

Paul, Anuradha (2013), The Gonds Genesis History and Culture, National Book Trust, India, pp. 1.
Kangali, Moti Rawen (2011), 4th edition, Pari Kupar Lingo Gondi Punem Darshan, Ujjwal Society,Nagpur. pp.
4.
3
Witzel, E.J. Michael (2012), The Origin of the World Mythologies, Oxford and New York. Pp. 279-356.
2
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of the indigenous gondola (tribe), community (caste in Indian perspective) or language
differentiation.4&5

Fig 1 (from left hand side): In harappan seal deity sitting, bearing Seeg Mohur (Horned crest) on the
head, and upper portion of the seal, message written in Indus script which has been deciphered by Dr
Kangali with help of root morphemes of Koiyan / Gondi language which means ‘Aal Koya Pari Pahandi
Muthwapoy Aand’ from right to left direction, in English it means ‘This is Koya Pari Pahandi Chief
Preceptor’. In the middle, Great Gondi linguist and natural philosopher Pari Kupar Lingo is sitting on
tiger’s skin who is bearing Trident Crest on his head symbolizing ‘Moond Shool Sarri’ (Trident /Trishul
Marg), ancient yoga gesture is shown by right hand and sacred Gondi Punem symbol is held in left hand
by him, which is displayed in right side.
The researches have demonstrated beyond a shadow of doubt that the Brahmans were not the indigenous
population (aborigines) of India, at some remote period of antiquity, probably more than three thousand
years ago, the Aryan progenitors of the today’s Brahmin race descended upon the plains of India from
the regions lying beyond the Indus, the Hindoo-Kush and other adjacent connecting tracts. Dr. Pritchard,
the Ethnologist opined that they were off-shoots of the great Indo-European race, from whom the
Persian, Medes, and other Iranian nations in Asia and principal nations in Europe like-wise are
descended. The affinity persisting between the Zend, the Persian and Sanskrit languages, as also between
all the European languages, rightly indicates to a common source of origin.6
It seems also more than possibility that the root cradle of this race being an arid, sandy and mountainous
region, and one bad calculated to afford them, the sustenance which their increasing scarcities needed,
they branched off into colonies, East and West. The enoughfertility of the soil in India, its rich
productions, the well-known and talked about riches of its people, and other innumerable gifts which
this favored land enjoys, and which have more tempted the lust of Western nations, absolutely no doubt,
attracted the Aryans, who marched to India not as simple emigrants with peaceful intentions of
colonization, but as conquerors. They seem to have been a race obsessed with very high notions of self,
exceedingly cunning, arrogant and staunch. Such self-gratulatory, pride-flattering epithets as ‘Arya’,
4

Chaubey, G. (2010), The Demographic History of India: A Perspective Based on Genetic Evidence,
Universitatis, Estonia, Ph.D. Thesis, pp. 9-81. (http:// hdl.handle.net/10062/15240), Genetic Affinities of the
Central Indian Tribal Populations ( www.plosone.org), February 2012,Vol 7 Issue 2, e32546.
5
Metspalu, M., Kvisild, T., Metspalu, E., Parik, J., Hudjashov, G., et al (2004), Most of the Extant mtDNA
Boundaries in South and Southwest Asia were likely shaped during the initial settlement of Eurasia by
anatomically modern human. BMC Genet 5: 26.

Phooley, Joteerao, ‘Gulamgiri’ translated by Dr. Vimalkirti (2018), seventh edition, SamyakPrakashan, New
Delhi, p. 3.
6
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‘Bhudev’ etc., with which they designated themselves, ensure us in our opinion of their primitive
attribute, which they have, preserved up to the present time, with perhaps, little change for the better. 7
The aborigine whom the Aryans subjugated or displaced, seem to have been a hardy, strong, and brave
people from the determined front which they offered to these interlopers. Such opprobrious
(disrespectful) terms as Shoodra ‘insignificant’, Mahaari ‘the great foe’, Antyaj, Chandaal etc. with
which they designated them, obviously show that originally they offered the greatest resistance in their
power to their establishing themselves in this country, and hence the highest aversion and hatred in
which they are held.8
From many customs traditionally handed down to us as well as from the imaginary mythological legends
scripted very much later on, in the sacred books of the Brahmins, it is evident that there had been a fierce
and hard struggle for dominance between the two races. The wars of Dev and Daitya or the Rakshas,
about which number of fictions are found scattered over the sacred books of Brahmins, have definitely
a reference to this primeval struggle. The original inhabitants with whom these earthborn Gods, the
Brahmins, fought, were properly termedRakshas,that is the protector of the land. The incredible and
silly legends regarding their form and shape are no doubt mere chimeras (female monsters), the fact
being that these people were of superior stature and hardy make. Under such leaders Indra, Brahma,
Parashuram and others the Brahmins waged very long lasted wars against the indigenous inhabitants.
They eventually succeeded in establishing their supremacy and subjugating the aborigines to their entire
control.9 In Gondwana, to whom, is called, the land of the Gonds, the sciences of geology, archaeology,
anthropology and history aligned the aboriginal in Indian culture to the nineteenth-century quest to
locate a pro-Indianness that discovered affinity with the British colonizing mission in both its
metaphysical and material domains. In the historical research, deep past or primitivism of landscapes
has appeared romantic. The primevalism of the great forests of Bialowieza, Simon Schama showed, was
shattered first by the Aryan Puritanism of Nazi Germany and then by the statist forestry of the Soviet
Union, reducing them to a natural landscape, vacuum of cultural values.10 Brilliantly compelling though
it is, Schama’s work has a literal tone to it: that landscapes have been historically provided with deep
historical meanings, suggested against the mechanical and industrial view of nature and in the process,
Schama’s work assumes a romantic vision of nature.

7

Ibid, pp. 4
Ibid, pp. 4

8

9

Ibid, pp. 5
Schama,Simon (1995, London), Landscape and Memory, pp. 37-74
(https://academic.oup.com/past/article-abstract/242/1/119/5298761), ‘Gondwana and the Politics
of Deep Past’.
10
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Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

ABSTRACT
Problem statement. At the current stage of the development of the economy, one of the main and most
important warehouses is gender equality, which is universally recognized as the unchanging value of
international trade and one of the fundamental rights of people.
Today, in a number of countries, the system of food regulation has become more stringent control over
the establishment and regulation of laws and normative legal acts that require gender equality. The
districts of the rich countries began to pursue an active policy on the labor market, solving the problems
of gender inequality within the framework of more broad tasks for the security of economic growth,
which led to the expansion of employment, as well as to the security of new employment and tourism,
and the development of employment
In this hour, the need for the security of gender equality is recognized on a global scale, as it is necessary
for the mind to become developed, the speed of the scale in the vigilance of women and people, and the
advancement of equal life for all. Prote, not marveling at the verse, a number of problems in the
development of the current gender policy in the sphere of practice do not cease to exist.
Analysis of the rest of the research and publications. At the moment, the problematic aspects of gender
equality and the legal security of women and people in the sphere of practice are known in the scientific
practice of such scientists as N. Bolotina, V. Vlasov, I. Kiselyov, E. Kulakovskaya, O. Lipovskaya, E.
Mezentseva, V. Mozhayev, R. Rzhanitsyna, G. Chanisheva, I. Chutkova, I. Shamshina, O. Yaroshenko.
The legal aspects of gender equality in Ukraine are also covered in studies by T. Melnyk, O. Rudneva,
and M. Buromensky, in which scholars note the unequal representation of women and men in politics,
analyze mechanisms for ensuring equal rights and opportunities for men and women internationally.
Problems of gender discrimination are analyzed in the works of E. Libanova, O. Grishnov, V. Novikov,
O. Makarov, M. Baksakova, T. Zhurzhenko, E. Plisovsky, G. Gerasimenko.
The purpose of the article is to consider the essence of gender equality in the field of labor relations and
gender in general, and analyze existing approaches to understanding this concept and outline the
principles of legal equal rights and opportunities for women and men in the performance of their duties.
regarding its improvement.
Presentation of the main material of the study. Gender is a system of relationships and interactions that
form a fundamental component of social ties. This system is quite stable and at the same time changeable
and is the basis of social stratification of society on the basis of gender and hierarchy of its members. It
is this system of relations, rooted in culture, allows you to create an idea of "male" and "female" as
categories of social order, to empower some (usually men) and subordinate others (women) [1, p.161].
Gender equality should be defined as the goal of equality between women and men, which stems from
the belief in the injustice of many forms of gender inequality. The UN has identified gender equality as
a goal for human rights, especially women's rights, not men's rights, and economic development. It equal
treatment of men and women. For example, remuneration for work of equal value, equal number of men
and women among the beneficiaries, equal distribution of budget and other resources for the activities
of men and women [2, p. 11].
That is, we can conclude that when we talk about gender equality as a social phenomenon, we mean that
everyone, both men and women, have equal opportunities for employment and self-realization in various
fields, taking into account their needs, and no one has the right to be restricted due to gender differences.
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Scientist Kurinko RM identified in his handbook for employers what these equal opportunities mean for
women and men. And yes, equal employment opportunities are:
1) equal treatment in the workplace (equal employment policy means fair treatment of everyone who
has a job or is trying to find it);
2) emphasis on the personal qualities of the employee (the best job for the best candidate);
3) causal mechanism to increase productivity and competitiveness;
4) promoting the active involvement of employees (this requirement contributes to the successful
implementation of management plans, which, in particular, is the overall quality management);
5) the appropriate way of business planning (equal employment policy sets clear goals and breaks down
barriers to employment and maximum productivity);
6) connection with all aspects of employment, including the search for candidates, wages and other
benefits, career growth and working conditions;
7) a solution, not a problem (equal employment policy is a way used around the world to solve problems
related to the causes of discrimination) [3, p. 10].
L.S. Rzhanitsyna rightly points out that it is impossible to talk about the real development of mankind
without taking into account the gender factor. Especially since women in almost all countries make up
half or even more of the population. At the same time, today they are deprived of many opportunities in
economic and political life, compared to men. Due to stereotypes about men and women in society,
gender inequality persists [4, p. 30].
In 2009, the International Labor Organization (ILO) and the Delegation of the European Union to
Ukraine launched a joint project "Equality of Women and Men in the World of Labor". Gender equality
and women's empowerment are key components of the ILO's work, in terms of wages and incomes,
working hours, maternity, health and safety, and a combination of work and family responsibilities.
Their main approach was based on an argument based on protection of rights and ensuring economic
efficiency.
The above-mentioned project stressed the need to intensify measures to implement gender policy in the
field of labor relations and focused on practical measures to eliminate discrimination in the field of labor
on the grounds of sex.
According to the ILO, gender equality at work is not only a question of human rights and justice for
workers, it is also a healthy argument for employers and a key factor in ensuring economic growth and
poverty reduction at the national level.
In addition, many governments have developed and are pursuing active labor market policies based on
the provisions of the project, addressing gender inequalities in the context of the overall goal of
economic growth leading to increased employment and the promotion of viable enterprises. ILO
expertise and experience allowed some improvement in the empowerment of women through research,
services and advocacy in lifelong learning and training, improving entrepreneurial skills, and access to
microfinance and credit systems [5].
Also, in 2018, the ILO's historical report entitled "Working for a Better Future" was published. This
report calls for a program of transformation to ensure gender equality in the future.
"Women still have to adapt to the world of work created by men for men," said a statement from the
ILO Global Commission on the Future of Labor, which prepared a new ILO report.
The Commission recommends strengthening the position of women, expanding their representation and
strengthening women's leadership. It calls on governments, employers 'and workers' organizations to
actively seek and support the expansion of women's representation. Also, in November 2018, the
IndustriALL Executive Committee approved recommendations for increasing women's participation.
And In their opinion, women's participation is not only attendance at meetings, but also the right to vote
and participation in decision-making [5].
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Speaking about Ukraine and its position on the support of gender policy, it should be noted that in recent
years Ukraine has introduced the most important foundations of the legislative and institutional
framework to promote equality between women and men and address gender discrimination. However,
women are still at risk of various forms of discrimination and gender inequality due to insufficient
national experience in implementing legislation in this area. Discrimination in employment and gender
bias are factors that often limit women's access to better paid, more prestigious jobs and reinforce
existing inequalities [7, p. 1].
In addition to changes in legislation in Ukraine in recent years, various initiatives (mainly from
international and non-governmental organizations) can be identified to combat discrimination in the
labor market and other areas, such as the abolition in 2018 of the List of Prohibited Occupations for
Women. approved by the Ministry of Health and operating for 25 years, launching the STEM Girls
initiative, supporting small business owners through trainings and grants, holding a HeForShe congress
and the Happiness in Four Hands information campaign explaining why gender equality is as important
for men as it is for women [8].
However, the most important role in the legal provision of gender equality in Ukraine is still assigned
to the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On Ensuring Equal Rights and Opportunities for
Women and Men" dated 08.09.2005 № 2866-IV [9], the State Program for Equal Rights and
Opportunities for Women and men for the period up to 2016 from 26.09.2013 № 717 [10].
The Law of Ukraine “On Ensuring Equal Rights and Opportunities for Women and Men” (hereinafter the Law) stipulates that equal rights for women and men are the absence of restrictions or privileges
based on gender, and gender equality is equal legal status for women and men and equal opportunities
for its implementation. In addition, it is determined that equal opportunities for women and men are
equal conditions for the realization of equal rights for women and men [9].
That is, we conclude that the Law considers the implementation of gender approaches as a holistic
process and strategic guideline. It can be said that the most important significance of this Law is that it
legally provides for: harmonization and harmonization of national legislation on gender issues with
international legal acts; legislative recognition of the existence of gender discrimination in the country
in all spheres of social life and the need to prohibit it as a phenomenon that hinders social progress;
ensuring equal rights and opportunities for women and men as a special area; recognition of gender
policy as state and determination of directions; emphasizing the role and importance of providing real
opportunities for gender equality; defining a mechanism for ensuring equal rights and opportunities for
women and men: systems of bodies, institutions and organizations empowered to ensure equal rights
and opportunities for men and women [11, p. 18].
Also, according to this Law, the employer is obliged to provide women and men with equal rights and
opportunities in employment, promotion, advanced training and retraining. He is also obliged to:
• provide women and men with the opportunity to combine work with family responsibilities;
• equal pay for women and men with the same qualifications and working conditions;
• take measures to create safe working and living conditions;
• take measures to prevent cases of sexual harassment [9].
It should be noted that the Law meets European standards in the field of gender policy and promotes
Ukraine on the path of gender integration. However, in order to improve the implementation of its rules,
which are mainly declarative in nature, it would be appropriate to provide legal liability for failure to
comply with its provisions, both by employers and third parties [12, p. 16].
In the field of labor, gender equality is still hampered by a number of problems, one of which is the
significant gender gap in the number and quality of jobs, measured by access to employment
opportunities, wages, social protection and occupational segregation.
Considering the problematic aspects of gender equality in Ukraine, you can look at the peculiarities of
earnings depending on gender, as there is also no everything is smooth. Thus, in Ukraine, women, on
average, receive 22% less than men [13, p. 74]. This phenomenon is called the pay gap between women
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and men - one of the most common forms of discrimination in the labor market, which implies that, on
average, men receive 10-40% more than women (depending on the country).
Also, the problem can be considered that although the national labor law prohibits unreasonable refusal
to hire; Criminal liability is provided for unreasonable refusal to enter into an employment contract with
a pregnant woman or a woman with a child under the age of three, but the mechanism for providing
evidence in these situations has not been developed. There is no judicial practice of establishing the fact
of discriminatory actions against women in employment and promotion, there are no such sanctions and
incentives for the employer that would encourage him to maintain gender equality in labor relations [14,
p. 9].
Thus, in Ukraine there is progress in the implementation of the principle of gender equality in the
workplace. This is evidenced by the existing legal framework, established institutions, the
implementation of gender measures. However, despite the existence of legislation, control over gender
discrimination, budget funding, the level of advocacy work with the population can be assessed as
insufficient. This assessment also applies to the current practice of protection against gender
discrimination through the judiciary, as the consideration of applications and complaints of cases of sex
discrimination and the analysis of gender imbalances in the staff of organizations were also infrequent.
Conclusion. The crucial role in eliminating discrimination and ensuring gender equality in the workplace
should be given to the state, which can contribute to the goal of preventing gender inequality only by
implementing and adhering to its social strategy of gender equality and relevant gender equality
legislation.
We believe that it is necessary to continue to reform the legislation on women's labor protection in line
with the gender policy of the ILO, ie it is necessary adopt acts that are more adapted to the modern
approach to equality, such as those that include principles that apply equally to men and women.
Also, in order to achieve a high level of gender equality in the labor market, the main direction of public
policy in the legislative sphere should be overcoming gender stereotypes, prejudice against the
consolidation of a particular field of activity for women or men, creating favorable conditions for work
and family life. .
Thus, issues related to gender discrimination in the field of labor should be addressed by governments
and line ministries in conjunction with employers' associations and trade union committees. in country.
The implementation of these steps will contribute to the process of forming skilled human capital in the
labor market, not protected by gender barriers, based on equal competitiveness of men and women, longterm economic development.
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ABSTRACT
The deep learning algorithms have enormously improved the performance of computer vision problems
because of the significant advancements in graphics processing technologies. Deep learning models
require many training samples and high computational resources. In the past few years, radiological
image acquisition technologies (Magnetic resonance imaging, Positron emission tomography,
Advanced computed tomography, and more) have improved in terms of resolution and image quality.
Despite advancements in hardware, medical image processing, and training, deep learning models
consume many potential resources. Moreover, the input features' dimension also significantly increases
the computational cost. This paper implements the dimensionality reduction technique, Principal
Component Analysis (PCA), to reduce the number of input pixel dimensions for detecting Alzheimer's
disease from Brain MRI image data. The Proposed framework has four main parts after collecting the
dataset. The first part is data pre-processing. The second part is extracting the most uncorrelated and
nonredundant features from the Brain MRI images using the PCA. The third part is implementing the
three Convolutional Neural Networks (CNN), among which PCA-CNN is a proposed CNN architecture
implemented first. Furthermore, the state-of-art CNN networks, viz. InceptionV3 and Xception are
implemented using the transfer learning technique. The last part is evaluating the results obtained and
comparing them with the PCA-CNN model based on average accuracy, precision, recall, F1 Score, and
AUC Score from the stratified five-fold cross-validation for a more robust generalization of the final
model. The observed results show that the PCA-CNN with fewer input features and parameters
performed significantly better than the InceptionV3 and Xception models for the data under
investigation.

I.

INTRODUCTION

Deep learning (Lecun et al., 2015) is a highly sophisticated technology that has become a massive trend
in the healthcare industry. Various deep learning algorithms have shown potential success in classifying
natural images. For the past few years, deep learning has been successfully used in many computeraided diagnostic systems such as Magnetic resonance, X-ray, Computed Tomography, and Ultrasound
being the famous examples. These advanced diagnostics systems help identify, segment, and classify
various disease patterns. Moreover, therapies and treatments are recommended based on the predicted
disease stages. In this work, the Brain MRI dataset was used to detect and predict Alzheimer's disease,
a common form of dementia. Alzheimer's disease is a fatal neurodegenerative and irreversible disease
that affects patients over the age of 65 years and causes them difficulties in the thinking process and
finding words resulting in losing their memory (Lama et al., 2017). Patients with Alzheimer's disease
suffer from changes in behavior in their daily activity. Eventually, the brain volume decreases
dramatically, affecting most brain functions and leading to death. Therefore, an early diagnosis of
Alzheimer's can ensure proper treatment and care as there is no cure for it.
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The limited and higher volume of feature representation is a significant difficulty for the early diagnosis
of dementia using various classification methods (Sudharsan & Thailambal, 2021). The Convolutional
Neural Network can derive deep features from the training data. However, the extracted image feature's
dimension increases dramatically with the number of layers. To resolve this (Ma & Yuan, 2019) used
deep learning to extract image features and then applied PCA to achieve dimensionality reduction.
Ahmad & Dar, 2018, applied PCA to detect Alzheimer's disease stages on 100 images. Many reported
works of literature (Aderghal et al., 2018; Cole et al., 2019; Islam & Zhang, 2018; Simon et al., 2019)
had used transfer learning techniques to detect Alzheimer's disease. This paper implements PCA, the
dimensionality reduction technique, to reduce the number of input pixel dimensions for detecting
Alzheimer's disease from Brain MRI image data. The proposed framework first constructs the number
of principal components from the initial input features. Then, the constructed principal components are
then used as input to the proposed PCA-CNN model. The performance of the two state-of-art CNNs,
InceptionV3 (Szegedy et al., n.d.) and Xception (Chollet, n.d.) models, is compared with the proposed
PCA-CNN. The PCA significantly reduces the initial dimension of the input image. Thus, PCA-CNN
requires significantly less computational resources and reduces the computational cost compared to the
deep InceptionV3 and Xception models implemented using the transfer learning technique (Zhuang et
al., 2020). In the transfer learning method, the feature extraction layers are not trained from scratch. The
only top layer called the problem-specific layer is trained. The problem-specific layer includes one
global average pooling layer, one dense layer, and the classification layer.
The remainder of the paper is as follows: Section 2 presents the problem statement and the proposed
framework. Section 3 presents the simulation study and the experimental results. Section 4 concludes
the work.
II.

PROBLEM STATEMENT

This work implements three CNN networks, viz. PCA-CNN, InceptionV3, and Xception model for
detecting Alzheimer's disease and classifying them as demented or non-demented. PCA-CNN has one
convolutional layer with 32 filters of size (3,3), input shape is (36,36,1) followed by one max-pooling
of size (1,1), one flatten layer, one dense layer with 16 nodes, and last, the classification layer. The
InceptionV3 (Szegedy et al., n.d.) is a pretrained CNN network trained over the ImageNet database that
contains 1000 categories such as a mouse, keyboard, pencil, animals, and more. It is 48 layers deep. The
Xception (Chollet, n.d.) model is an extension of the Inception model that includes depthwise separable
convolutions in the place of Inception modules. The Xception model is 71 layers deep and trained over
the ImageNet database for 1000 categories. The proposed framework has six phases, as shown in Figure
1.
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Figure 1: Flow Diagram for the Classification Framework
In the first phase, a Brain MRI dataset is collected from a publically available data source Kaggle
(https://www.kaggle.com/). The Brain MRI images are 3D images. The MRI technique employs
powerful magnets to produce a magnetic field. The magnetic field forces protons to align with the field
in the body. Through the patient’s body when the radiofrequency current is pulsed, the protons get
stimulated. After turning off the radiofrequency, the MRI sensors detect the energy released. Thus, the
MRI technique generates high-resolution images. There is a different technique for the 2D image patch
conversion from 3D images, called squeeze and excitation (SE) (Hamghalam et al., 2020). The collected
Brain MRI image data for detecting Alzheimer's disease is a pre-processed dataset in the jpg file format.
The dataset contains 6400 images, where 3200 images are for healthy persons and 3200 images for
unhealthy persons detected with Alzheimer's disease. The healthy Brain MRIs can be seen in figure 2
and figure 3 shows the unhealthy Brain MRIs.
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Figure 2: Healthy Brain MRIs

Figure 3: Unhealthy Brain MRIs

The second phase corresponds to data cleaning and data normalization. The third phase is for
dimensionality reduction. The PCA algorithm reduces the input pixel dimension of the Alzheimer's
disease data. In this phase, the larger input pixels are transformed into a smaller set of input pixels that
consists of complete information from the larger dataset. Thus, the smaller dataset requires less
computational resources and is easier to train and visualize. The principal components are constructed
from the linear combination of the initial pixels to squeeze the maximum possible image pixel
information into the first component, then the remaining maximum image pixel information into the
second, and so on until the given number of principal components. From the initial 10000 input image
pixels, as the input image dimension is (100,100,1), 1296 principal components were constructed,
containing 98% of data variance. The fourth phase is the data partition to implement stratified five-fold
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cross-validation (Zeng & Martinez, 2000). It is a powerful method that divides the data into five folds
with equal samples of healthy and unhealthy images. Thus, each image sample is used exactly once for
the model training and validation giving a low-variance estimate of the model performance. The fifth
phase is model training, where the proposed PCA-CNN model is trained over the reduced number of
principal components. The last phase is the model evaluation. The performance of the proposed PCACNN was compared with Xception and InceptionV3 models based on the average accuracy, precision,
recall, F1 score (Sokolova et al., 2006), and AUC score (Hajian-Tilaki, 2013) from the stratified fivefold cross-validation.

III.

SIMULATION STUDY

The simulation study was performed using a GPU system (version K80, T4, and P100) with 52 GB of
RAM using Python 3.7.13. PCA was implemented to view the patterns and correlations between the
image pixels and eliminate the non-contributing pixels.
Table 1 shows that the first principal component explains 22.77% of the variance in the input data. The
first 2 principal components explain 33.64% of the variance, the first 80 principal components explain
70.91% of the variance, and so on. It can be observed that the only first 640 principal components
explain 95.38% of the variance in the input data. Furthermore, it can be inferred that only 4.62% of the
variance in the data is explained by the remaining principal components.
Table 1: Cumulative Variance Explained by Principal Components
First PC

22.77%

First 2 PCs

33.64%

First 3 PCs

41.72%

First 10 PCs

52.63%

First 20 PCs

57.45%

First 40 PCs

63.33%

First 80 PCs

70.91%

First 160 PCs

79.84%

First 320 PCs

88.72%

First 640 PCs

95.38%

It can be inferred from Figure 4, that after the first 600 principal components, the remaining principal
components contribute significantly less. It can be seen that the cumulative variance explained graph
becomes approximately straight after 600 principal components. From figure 5 and figure 6, it can be
clearly observed that the first 10 principal components are contributing more than 50% of the overall
variance in the input data. Moreover, as the number of principal components increases, the percent of
explained variance becomes smaller and smaller.
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Figure 4: The Cumulative Explained Variance for First 1296 Principal Components

Figure 5: Variance Explained by First 1296 Principal Components
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Figure 6: Variance Explained by First 40 Principal Components

Table 2 shows the performance comparison between different classifiers for Alzheimer’s disease
detection. The PCA-CNN architecture has one convolutional layer with 32 filters of size (3,3), input
shape is (36,36,1) followed by one max-pooling of size (1,1), one flatten layer, one dense layer with 16
nodes, and last, the classification layer. The PCA-CNN is trained for 30 epochs with an adam optimizer
with a learning rate of 0.0001. The InceptionV3 and Xception are implemented using a transfer learning
method that is trained for 50 epochs and with an adam optimizer, with a learning rate of 0.0001. The
batch size is taken 32 for all three models.
The values for all five measured metrics, viz. accuracy, precision, recall, F1 score, and AUC score, are
mean values from the stratified five-fold cross-validation. The F1 score is a weighted average score of
precision and recall. The value of the F1 score is preferred over the precision and recall values. The
AUC score is the area under the receiver operating characteristic curve that illustrates the discriminative
ability of the binary classifier at different thresholds. It is observed that there is a significant difference
between the number of input features of classifiers. The state-of-the-art pre-trained CNN networks
InceptionV3 and Xception have many features. The proposed PCA-CNN reports a significantly smaller
number of features consistently performing best for all measured metrics among the remaining two
classifiers. Thus, PCA-CNN proves to be a better classifier for Alzheimer’s disease detection with a
reduced number of features and better parameter scores.
Table 2:
The Performance Comparison Between CNN Classifiers
Classifier

#Features

Input
Dimension

Accuracy

Precision

Recall

F1 Score

AUCROC

InceptionV3
Xception

150528
150528

224x224x3
224x224x3

0.8426
0.8130

0.8128
0.8343

0.8912
0.7840

0.8499
0.8068

0.8426
0.8130

PCA-CNN

1296

36x36x1

0.9802

0.9778

0.9827

0.9803

0.9802
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IV.

CONCLUSION

This work is implemented on a Brain MRI dataset for Alzheimer’s disease detection using three CNN
architectures PCA-CNN, InceptionV3, and Xception. The PCA algorithm is used to reduce the
dimensionality of the input image pixels. The PCA-CNN is implemented with the selected principal
components, and results are compared with the transfer learning performance of InceptionV3 and
Xception. For the robust generalization of final results, a stratified five-fold cross-validation method is
implemented. The PCA-CNN with a fewer number of input features and parameters performed
significantly better than the remaining two for the data under investigation.
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AZERBAYCAN'DA TARIMSAL İHRACAT PERSPEKTİF GELİŞİM YÖNLERİ ÜZERİNE
BAZI KONULAR
AZƏRBAYCANDA KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARININ IXRAÇININ PERSPEKTIV
INKIŞAF ISTIQAMƏTLƏRINƏ DAIR BƏZI MƏSƏLƏLƏR
SOME TOPICS ON AGRICULTURAL EXPORT PERSPECTIVE DEVELOPMENT DIRECTIONS
IN AZERBAIJAN
Hasanova Matanat Samık Gızı
Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi (UNEC) Doktora öğrencisi

ÖZET
Modern koşullarda acil sorunlardan biri, tarım sektörünün rekabet gücünü ve aynı zamanda köyün
sosyal gelişimini artırabilecek gerçek yöntemlere dayalı yeni tarım politikası kavramları ve
önceliklerinin geliştirilmesidir. Bu hedeflere ulaşmak, ekonominin lokomotif sektörü olan tarım
sektörüne güçlü bir yatırım girişi ve modernizasyonu olmadan mümkün değildir. Aynı zamanda, tüm
bunlar etkili bir devlet düzenlemesi ve tarımın desteklenmesi için gerekli koşullardır. Makale,
yukarıdakileri dikkate alarak tarım alanında yapılan çalışmaları, bu çalışmaların ülkenin ihracat
potansiyelini araştırıyor ve genellemeler yapıyor. Aynı zamanda bu alandaki teorik yaklaşımlar, dış
deneyim, tarım sektörünün gelişmesinin ülkenin gıda güvenliğine katkısı vb. yansıyan.
Anahtar Kelimeler: tarım, Gıda güvenliği, bağlamında tarım politikasının ana yönleri
XÜLASƏ
Müasir şə¬raitdə aktual problemlərdən biri aqrar sektorun rəqabət¬qabliy¬yətliyinin yüksəldilməsini,
həmçinin kəndin sosial inkişafını təmin edə bilən və real metodlara əsaslanan aqrar siyasətin yeni
konsepsiya və prioritet¬lərinin işlənib hazırlanmasıdır. Bu hədəflərə nail olunması iqtisadiyyatın aparıcı
sa¬həsi olan aqrar sektora güclü investisiya axını olmadan və onu moderinləşdirmədən mümkün
deyildir. Eyni zamanda bütün bunlar kənd təsər¬rüfa¬tının səmərəli dövlət tənzim¬lənməsinin və
dəstəklənməsinin zəruri şərtləridir.
Qeyd edilənləri nəzərə alaraq məqalədə kənd təsərüfatı sahəsində görülmüş işlər, bu işlərin ölkənin
ixracat imkanları tədqiq edilmiş və ümumiləşdirmələr aparılmışdır.
Işdə eyni zamanda bu sahədə nəzəri yanaşmalar , xarici olkə təcrübələri, aqrar sahənin inkişafının ölknin
ərzaq təhlukəsizliyinə verdiyi töhfə və s. öz əksinin tapmışdır.
Açar sözlər: kənd təsərüfatı Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi konteksində aqrar siyasətin əsas
istiqamətləri

ABSTRACT
One of the urgent problems in modern conditions is the development of new agricultural policy concepts
and priorities based on real methods that can increase the competitiveness of the agricultural sector as
well as the social development of the village. Achieving these goals is not possible without a strong
investment inflow and modernization in the agricultural sector, which is the locomotive sector of the
economy. At the same time, all these are necessary conditions for effective state regulation and support
for agriculture. Considering the above, the article explores the studies in the field of agriculture, the
export potential of these studies and makes generalizations. At the same time, theoretical approaches in
this field, foreign experience, the contribution of the development of the agricultural sector to the food
security of the country, etc. reflected.
Keywords: agriculture, food security, main aspects of agricultural policy in the context
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GİRİŞ
Modern koşullarda acil sorunlardan biri, tarım sektörünün rekabet gücünü ve aynı zamanda köyün
sosyal gelişimini artırabilecek gerçek yöntemlere dayalı yeni tarım politikası kavramları ve
önceliklerinin geliştirilmesidir. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 6 Aralık 2016 tarihli
Kararnamesi ile onaylanan “Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Tarımsal Ürünlerin Üretimi ve İşlenmesine
İlişkin Stratejik Yol Haritası”, AEC'nin ülkemizdeki yakın, orta ölçekli kalkınma hedeflerini de
içermektedir. ve uzun vadeli. kararlı. Bu hedeflere ulaşmak, ekonominin lokomotif sektörü olan tarım
sektörüne güçlü bir yatırım girişi ve modernizasyonu olmadan mümkün değildir. Aynı zamanda, tüm
bunlar etkili bir devlet düzenlemesi ve tarımın desteklenmesi için gerekli koşullardır. Bütün bunlar,
ihracat potansiyeli, tarım sektörünün dengeli bir dış ekonomik stratejisinin geliştirilmesi ve
uygulanması, devlet düzenlemesine sistematik bir yaklaşım ve yabancıların desteklenmesi dikkate
alınarak, ülkenin ekonomik bölgelerinin dış ekonomik faaliyete geniş katılımından kaynaklanmaktadır.
ekonomik aktivite, ülkenin ihracat parametrelerini iyileştirme ihtiyacını ve bu sorunları çözmenin
aciliyetini göstermektedir. Tarımsal üreticilerin nispeten düşük gelirlerinin nedeni, gıda ürünlerine olan
talebin tüketici gelirleri düzeyine oranının düşük esnekliğidir. Bu olgu, tarım sektöründeki üretim
faktörlerinin esnekliğinin düşük olması ve bunun da fiyat istikrarsızlığına yol açması ve tarım
üreticilerinin durumunu kötüleştirmesi ile doğrulanmaktadır. [Smirnov OI, 2020]. Bütün bunlar,
tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi ve düzenlenmesi alanında devlet müdahalesi ihtiyacına yol
açmaktadır.
Literatür incelemesi Programın tarım üreticilerini destekleyecek şekilde sınırlandırılması, uluslararası
pazar farklılıklarının azaltılmasına ve ihracat sübvansiyonları sürecinin kontrol altına alınmasına
yardımcı olacaktır. Uluslararası kuruluşlar, uluslararası ticaretin düzenlenmesi ile ilgili uluslararası
ilişkilerde önemli bir rol oynayabilir. Tarım sektörüne verilen destek düzeyini önemli ölçüde azaltmak
mümkün değildir. Çünkü her eyaletteki tarım politikasının yönü ve stratejisi, ülkedeki iç ekonomik
sorunlarla bağlantılı olarak belirlenmektedir. "İhracat odaklı kalkınma, ülkenin dünya ekonomisine
katılımının ana yönlerinden biridir. İhracata yönelik üretim, ülkenin dünya pazarındaki rekabetçi
konumunu güçlendirir ve ülke için güvenilir bir para kaynağı oluşturur" (Sarsembekova SE.2015) . EN
Antamoshkin'e göre, "modern tarım politikası, nesnel ekonomik yasaların gereklerine uygun olarak
tarımsal-sanayi kompleksinin etkin gelişimi için ekonomik taktiklerin ve stratejilerin geliştirilmesi ve
uygulanması ile ilişkilidir" [Antamoshkina EN 2017]. Dış ticaretten elde edilen gelirin dağılımı
teorisinin savunucuları, dış ticaretin devletin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisine ilişkin farklı
değerlendirmelere sahiptir. Stolper, belirli malların fiyatı artarsa, ticaretin ülkenin ekonomik büyümesi
üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyordu. Rybchinsky'ye göre, üretim faktörleri kullanılarak
üretilen malların ihracatındaki artış, halihazırda diğer alanlarda kalkınmanın yavaşlamasına neden
olmakta ve bu da ekonomik büyümeyi engellemektedir. Fransız fizikçi okuluna göre, tarım ve ticaret
devletin iki zenginlik kaynağıdır. Her halükarda ticaret ve sanayi üretimi tarımın kollarıdır. Her iki alan
da yalnızca tarım yoluyla var olur. Tarım, sanayiye hammadde ve ticarete mal sağlar. Ticaret ve sanayi,
kârını, her yıl harcayarak ve tüketerek zenginliğini yenileyen tarıma geri verir [Potapova IS.
2008].Alman proteksionisti F.List hesab edirdi ki, kənd təsərrüfatı və sənaye ticarətin maraq və
ehtiyaclarına deyil, ticarət kənd təsərrüfatının və sənayenin maraq və ehti¬yaclarına uyğun
tənzimlənməlidir. [Потапова И.С, 2008].
Amerikalı iktisatçı J. Galbraith'e göre, devletin rolünün çok geniş olduğu bir ekonomik faaliyet alanı
vardır. Bu nedenle, tarıma devlet müdahalesi gereklidir. Devletin düzenleyici işlevi, tarım ürünlerinin
fiyat düzeyini desteklemek ve sübvanse etmektir. C. Galbraith'e göre, bu tür önlemlerin yokluğunda
tarımsal üretim hacmi yeterli olmayabilir ve fiyat seviyesi yüksek olabilir [Rayner A.J., Ingersent K.A.,
Hine R.C. 2008]. Bazı ekonomistlere göre, tarım ürünlerinde uluslararası ticaret, korumacılık ve ihracat
sübvansiyonlarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Özellikle tarım üreticilerine yönelik gelir destekleme
politikalarının yaygınlaşması, dünya pazarındaki fiyatları zayıflatmaktadır [Rayner A.J., Ingersent K.A.,
Hine R.C., 1993]. Gıda güvenliği, ulusal güvenliğin önemli bir parçasıdır. Devletin, nüfusun normal
işleyişini sağlayacak düzeyde yiyecek sağlama yeteneği olarak görülmelidir. Nüfusun sağlığını korumak
ve iyileştirmek için, bileşimi ulusal özellikler dikkate alınarak farklılık gösteren besleyici yiyecekler
sağlamak gerekir. Ülkenin gıda güvenliği için gerekli bir koşul gıda bağımsızlığıdır. Ülkenin sosyoekonomik kalkınmasının gerekliliklerinden biri olan yerel tarım-sanayi kompleksi pahasına gıda
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talebinin büyük bir kısmının karşılanmasını öngörmektedir. Bu nedenle, ekonomik güvenliğin ayrılmaz
bir parçası olarak gıda güvenliği düzeyi, ekonomik kalkınmanın önemli bir göstergesidir [Myakinnikova
NA, 2014]. Tarım, ekonominin çoğu sektöründen doğrudan üretim kaynakları elde eder. Aynı zamanda
ekonominin çoğu sektörü, özellikle nüfusun tamamı her gün tarım ürünlerine ihtiyaç duymaktadır.
Tarımın birçok zorluk ve tehditle karşı karşıya kalan son derece riskli bir faaliyet olduğu göz önüne
alındığında, birçok araştırmacı gıda güvenliğini ülkenin ulusal ve ekonomik güvenlik sisteminin
ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Bazı yazarlara göre gıda güvenliğinin sağlanması, kamu
güvenliği ve devletin milli savunması kadar önemlidir [Muratov N. V., 2016]. Gıda güvenliğinin modern
dünyada ülkenin ekonomik güvenlik sistemindeki yeri ve rolü, gıda üretimi ve tüketiminin nicel
göstergeleri, tarımı destekleme ve teşvik etme önlemleri, ithalata bağımlılık derecesi vb. ile belirlenir.
aracılığıyla belirlenir. Gıda güvenliğinin ülkenin ekonomik güvenlik sistemindeki yerini ve rolünü
netleştirmek için, ekonomik kalkınmanın bir sonucu olarak, tarımı desteklemek ve teşvik etmek için bir
dizi ekonomik önlem olarak kabul edilmektedir. Çalışma, gıda güvenliğinin yeri ve rolünün, tek tek
ülkelerin ekonomilerinin özellikleri ve doğal-coğrafi koşullar dikkate alınarak belirlendiğini,
oluşturulduğunu ve değerlendirildiğini göstermektedir.
Analiz
Azerbaycan'ın tarım sektörü, nüfusa kaliteli gıda ürünleri sağlama konusunda büyük bir potansiyele
sahiptir. Ülke topraklarının 4772.9 bin hektarı tarımdır. 1 Km kareye 113 kişi, 100 hektar kullanılabilir
araziye 206 kişi ve kişi başına 0.49 hektar tarım arazisi düşmektedir. Ülkede ekilen alan 1959,100 hektar
olup, kişi başına 0,2 hektardır. 2019 ile karşılaştırıldığında, ekonomik kategorilere göre karşılaştırılabilir
fiyatlarla 2020'deki tarımsal üretimin fiziksel hacim endeksi, mahsul ürünleri için %100.8 ve
hayvancılık ürünleri için %103.1 dahil olmak üzere genellikle %102.0 idi. 2010 yılına kıyasla 2020
yılında bu rakam bireysel girişimciler, aile çiftçileri ve haneler için %43.7 iken, tarımsal işletmeler ve
diğer kuruluşlar için büyüme oranı yaklaşık 2,8 kat olmuştur. 2015 yılında ülkede faaliyet gösteren
tarımsal işletme sayısı 1.659 adet, 2020 yılında ise 1.096 adet [http://www.stat.gov.az/] olmuştur. Tarım
sektöründe büyüme hızı yüksek olmasına rağmen, Azerbaycan için çok önemli bir sosyo-ekonomik
konu olan kişi başı tarımsal üretim yılda 840 manat, ayda 70 manat, günde 2.33 manat civarındadır. .
Tarımın kapsamlı bir ekonomik model temelinde gelişmesine ve ekonominin daha karlı bir sektörü
haline gelmemesine rağmen, geçtiğimiz dönemde Azerbaycan tarım sektörü istikrarlı bir gelişme trendi
izlemiş ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynamıştır.
2020 yılında tarım, ormancılık ve balıkçılıkta toplam mal ve hizmet üretimi 2010 yılına göre 2,2 kat
artarken, 2019 yılına göre bu artış %7,6 oldu. 2020 yılında ülkenin ara tüketiminde tarım, ormancılık ve
balıkçılığın ara tüketiminin payı 2010 yılına göre %9,7'den %10,5'e yükselmiştir. Karşılaştırılan
dönemde bu sektörün toplam mal ve hizmet üretimindeki payı %7,1'den %8,7'ye, tarım, ormancılık ve
balıkçılığın ülke katma değeri içindeki payı ise %5,9'dan %7'ye yükselmiştir. Tarım, ormancılık ve
balıkçılıkta katma değerin ülke GSYİH'sı içindeki payı %5,5'ten %6,9'a yükseldi.2020 yılında bu
göstergelerin payı 2019'a göre arttı. Böylece ülkenin toplam mal ve hizmet üretiminde bu sektörün payı
%7,4'ten %8,7'ye, katma değerin ülke katma değeri içindeki payı %6,3'ten %7,7'ye, özel değerin GSYİH
içindeki payı ise %7,7'ye yükselmiştir. ağırlığı %5,7'den %6,9'a yükseldi. Genel olarak, 2010-2020
yıllarında bu göstergelerin dinamiklerinde gözlemlenen eğilim, 1. sütundaki grafikte daha açık bir
şekilde gösterilmektedir.
Cədvəl 1. 2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatının inkişafını xarakterizə
edən göstəricilər
2011

2015

2017

2018

2019

2020

Kənd təsərrüfatının ümumu məhsulu, mln. manat
o cümlədən:

4525,2 5635,3 6580,0 7010,0 7836,7 8428,9

Bitkiçilik məhsulları

2339,8 2761,1 3019,0 3186,0 3751,2 4028,4

Heyvandarlıq məhsulları 2185,4 2874,2 3561,0 3824,0 4085,5 4400,5
Kənd təsərrüfatı müəssisələri mln. manat
o cümlədən:

236,0
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Bitkiçilik məhsulları

82,2

Heyvandarlıq məhsulları 153,8

132,5

238,5

262,1

321,0

438,3

277,6

406,9

398,8

392,2

396,2

Fərdi sahibkar, ailə kəndli və ev təsərrüfatları, mln. manat
o cümlədən:

4289,2 5225,2 5934,6 6349,1 7123,5 7594,4

Bitkiçilik məhsulları

2257,6 2628,6 2780,5 2923,9 3430,2 3590,1

Heyvandarlıq məhsulları 2031,6 2596,6 3154,1 3425,2 3693,3 4004,3
Kənd təsərrüfatı, meşə təsər-rüfatı və balıqçılıq sahəsinin əlavə dəyəri, mln. manat
3944,1 4174,8 4669,6

2643,5 3359,4

Kənd təsərrüfatı, meşə təsər-rüfatı və balıqçılıq sahə¬sin¬də məşğul əhalinin sayı, min nəfər
1698,4 1752,9 1769,3 1777,7 1771,9

1657,4

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq əsas kapitala yönəldilmiş inves-tisiyanın həcmi, mln. manat
437,3 355,4 617,8 764,4 769,5 520,6

Kaynak: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi
Bireysel girişimciler, aile köylüleri ve haneler daha da gelişmiş ve hem bitkisel hem de hayvansal
ürünlerin üretiminde önemli rol oynamışlardır. Böylece 2011 yılında bitkisel üretimin %52,6'sı,
hayvansal üretimin %47.4'ü ve 2020 yılında sırasıyla %47,3'ü, %52,7'si bu yapıya düşmüştür.
Görüldüğü gibi, bu dönemde bitkisel ve hayvansal üretimin çoğu bireysel girişimcilere, aile çiftçilerine
ve hanelere düştü. Ülkenin tarım sektöründe faaliyet gösteren her iki tür ekonomik kuruluşun üretim
hacminin değerlendirilmesi, yapısal farklılıklarının önemi, tarımdaki değişim sürecinin dinamikleri,
ekonomik bölgelerdeki sosyo-ekonomik kalkınmanın belirli özelliklere sahip olduğu sonucuna varmak
izin verir. 2011 yılında tarım, ormancılık ve balıkçılığın gayri safi yurtiçi hasılası tarımla uğraşan kişi
başına 1595 manat, 2020 yılında ise 4756,9 manat olmuştur.
2011-2020 yıllarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde tarım ürünleri üretimi, bin, ton
Məhsulun adı

2011

2015

2017

2018

2019

2020

1.Dənlilər və dənli paxlalı
bit¬kilər -cəmi 2458,4 2999,4 2928,8 3309,2 3538,5
3 257,1
2.Kartof

938,5

3.Tərəvəz

1214,8 1275,3 1405,6 1521,9 1714,7 1 738,9

4.Bostan məhsulları

839,8

913,9

898,9

1004,2 1 037,6

478,0

484,5

438,1

401,9

5.Meyvəvə giləmeyvə 765,8

888,4

954,8

1 010,8 1099,7 1133.1

6.Üzüm 137,0

152,8

167,6

201,8

208,0

7.Şəkər çuğunduru

252,9

184,3

410,1

277,2

218,5

8.Pambıq

66,4

35,2

207,5

233,6

295,3

336,8

9.Tütün 3,6

3,5

5,3

6,3

6,0

6,9

10.Dən üçün günəbaxan 19,6

18,4

29,8

23,6

33,7

11.Çay yarpağı 0,53

0,78

0,87

0,93

0,93

298,6

316,8

326,0

335,7

157,1

0,58

12.Ət (kəsilmiş çəkidə) 254,9

447,6

448,1

233,8

23,9

346,0

13.Süd 1597,5 1924,5 2 024,1 2080,4 2150,8 2192,5
14.Yumurta, milyon ədəd

1011,0 1552,9 1 714,0 1676,2 1827,1 1906,2

15.Yun (fiziki çəkidə) 16,0

17,0
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Ülkemizde önemli gıda ürünleri olan patates, sebze ve kavun üretimine özel önem verilmektedir. 2015
yılında Cumhuriyette patates, sebze ve kavun ekim alanı 166 bin hektar, 2017 yılında 151.5 bin hektar,
2019 yılında 147.7 bin hektar, 2020 yılında ise 143.6 bin hektar oldu. Son yıllarda patates verimi 169
kg'dan 174 kg'a, sebze verimi 176 kg'dan 188 kg'a, kavun verimi 209 kg'dan 224 kg'a çıkmıştır. Ülke
tarımında önceliklerden biri patates üretimidir. 2011 yılına kıyasla, 2020 yılında ülkedeki patates üretim
hacmi 99,1 bin ton veya %10,6, 2019 yılına göre ise 32,9 bin ton veya %3,3 arttı. Kişi başına patates
tüketimi 2011 yılında 104 kg, 2013 yılında 107 kg, 2014 yılında 87 kg, 2018 yılında 89 kg ve 2020
yılında 105 kg olmuştur. 2011 yılına kıyasla 2020 yılında ülkenin meyve ve meyve üretimi 765.8 bin
tondan 1133.1 bin tona çıkarak kişi başına sırasıyla 79 kg ve 108 kg meyve üretimi anlamına geliyor.
Bu göstergeye göre Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ukrayna da dahil olmak
üzere çoğu BDT ülkesinin önündedir. Tüm çiftlik kategorilerinde fıstık üretimi 2015 yılında 1275,3 bin
tondan, 2020 yılında ise 1738,9 bin tona, yani kişi başına 165 kg sebze üretimine ulaştı. Patates, sebze
ve kavun bitkilerinin verimliliği ekim alanı ve toprak kalitesine, verimliliğe, tohum materyali ve seçim
çalışmasına, yüksek verimli tekniklerin kullanımına, ekim ve hasat zamanlarına uyulmasına, normatif
mineral miktarına, özellikle organik gübrelere bağlıdır. yoğun teknolojinin uygulanması, yüksek
nitelikli çalışanların mevcudiyeti, mali teşvikler vb. bağlı olmak. Tarım işletmeleri ve diğer kuruluşlar,
hayvancılık ürünlerinin üretiminde önemli bir rol oynamaktadır. Böylece, 2011 yılında hayvancılık
üretiminin %7'si tarımsal işletmelere ve diğer kuruluşlara, %93'ü bireysel girişimcilere, aile çiftçilerine
ve hanelere düştüyse, 2020'de bu pay sırasıyla %9,0 ve %91,0 idi. Bu nedenle, ana hayvancılık ürünleri
üreticileri bireysel girişimciler, aile çiftçileri ve hanelerdir.
Hayvancılık sektörü daha çok et, süt ve yumurta üretiminde uzmanlaşmıştır. Ülkede 2011 yılında et
üretimi 254.9 bin ton, 2019'da - 335,7 bin ton ve 2020'de her iki döneme göre daha fazla, yani 346.0 bin
ton olarak gerçekleşti. 2011 ile karşılaştırıldığında, 2020'de et üretimi doğal olarak 91,1 bin ton veya
%35,7, 2019'a kıyasla ise 10,3 bin ton veya %3,1 arttı. 2011'de ülke kişi başına 27 kg et üretirken,
2020'de 38 kg oldu. Tarım üreticileri tarafından 2011 yılında 1011 milyon adet, 2019 yılında 1827,1
milyon adet ve 2020 yılında 1906.2 milyon adet üretilmiştir. yumurta üretildi, yani karşılaştırılabilir
yıllarda kişi başına sırasıyla 112, 173 ve 188 yumurta üretildi. 2011-2020 süt üretiminin dinamikleri,
istikrarlı büyüme ile karakterize edildi. Böylece 2020 yılında süt üretimi 2011 yılına göre %37,2, 2019
yılına göre ise %1,9 arttı. Ülkemizde önemli gıda ürünleri olan patates, sebze ve kavun üretimine özel
önem verilmektedir. 2015 yılında Cumhuriyette patates, sebze ve kavun ekim alanı 166.000 hektar, 2020
yılında ise 143.6 bin hektar oldu. Son yıllarda patates verimi 169 kg'dan 174 kg'a, sebze verimi 176
kg'dan 188 kg'a, kavun verimi 209 kg'dan 224 kg'a çıkmıştır. Ülke tarımında önceliklerden biri patates
üretimidir. 2011 yılına kıyasla, 2020 yılında ülkedeki patates üretim hacmi 99,1 bin ton veya %10,6,
2019 yılına göre ise 32,9 bin ton veya %3,3 arttı. Kişi başına patates tüketimi 2011 yılında 104 kg, 2013
yılında 107 kg ve 2020 yılında 105 kg olmuştur.
2011 yılına kıyasla 2020 yılında ülkenin meyve ve meyve üretimi 765.8 bin tondan 1133.1 bin tona
çıkarak kişi başına sırasıyla 79 kg ve 108 kg meyve üretimi anlamına geliyor. Bu göstergeye göre
Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ukrayna da dahil olmak üzere çoğu BDT
ülkesinin önündedir. Tüm çiftlik kategorilerinde fıstık üretimi 2015 yılında 1275,3 bin tondan, 2020
yılında ise 1738,9 bin tona, yani kişi başına 165 kg sebze üretimine ulaştı. Patates, sebze ve kavun
bitkilerinin verimliliği ekim alanı ve toprak kalitesine, verimliliğe, tohum materyali ve seçim
çalışmasına, yüksek verimli tekniklerin kullanımına, ekim ve hasat zamanlarına uyulmasına, normatif
mineral miktarına, özellikle organik gübrelere bağlıdır. yoğun teknolojinin uygulanması, yüksek
nitelikli çalışanların mevcudiyeti, mali teşvikler vb. bağlı olmak. Patates üretimi alanında birçok ülkenin
başarıları çok yüksektir. Örneğin, bu yaklaşımların bir sonucu olarak, Hollanda patates üretimini hektar
başına 463 quintal'e çıkarmayı başardı. Ülke nüfusunun gıdada kendi kendine yeterli olması, sadece
bitkisel üretim ve verimliliğin artırılmasıyla değil, aynı zamanda hayvancılığın geliştirilmesiyle de
sağlanabilir. Ülkede çeşitli hayvancılık sektörlerinin geliştirilmesine yönelik öncelikler belirlenmiştir.
Tarım işletmeleri ve diğer kuruluşlar, hayvancılık ürünlerinin üretiminde önemli bir rol oynamaktadır.
Böylece, 2011 yılında hayvancılık üretiminin %7'si tarımsal işletmelere ve diğer kuruluşlara, %93'ü
bireysel girişimcilere, aile çiftçilerine ve hanelere düştüyse, 2020'de bu pay sırasıyla %9,0 ve %91,0 idi.
Bu nedenle, ana hayvancılık ürünleri üreticileri bireysel girişimciler, aile çiftçileri ve hanelerdir.
Hayvancılık sektörü daha çok et, süt ve yumurta üretiminde uzmanlaşmıştır. Ülkede 2011 yılında et
üretimi 254.9 bin ton, 2019'da - 335,7 bin ton ve 2020'de her iki döneme göre daha fazla, yani 346.0 bin
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ton olarak gerçekleşti. 2011 ile karşılaştırıldığında, 2020'de et üretimi doğal olarak 91,1 bin ton veya
%35,7, 2019'a kıyasla ise 10,3 bin ton veya %3,1 arttı. 2011'de ülke kişi başına 27 kg et üretirken,
2020'de 38 kg oldu. Tarım üreticileri tarafından 2011 yılında 1011 milyon adet, 2018 yılında 1676,2
milyon adet, 2019 yılında 1827,1 milyon adet ve 2020 yılında 1906.2 milyon adet üretilmiştir. yumurta
üretildi, yani karşılaştırılabilir yıllarda kişi başına sırasıyla 112, 169, 173 ve 188 yumurta üretildi. 20112020 süt üretiminin dinamikleri, istikrarlı büyüme ile karakterize edildi. Böylece 2020 yılında süt
üretimi 2011 yılına göre %37,2, 2019 yılına göre ise %1,9 arttı.
Tarım sektörünün rekabet gücünü artırmada bir faktör olarak kapitalizasyonu ve teknolojik
modernizasyonunun nicel parametreleri, bu yöndeki potansiyelin zayıf olduğunu göstermektedir. Son
yıllarda, temel tarım makineleri filosunda keskin bir düşüş yaşandı. Böylece ülkedeki traktör sayısı 2014
yılında 23,1 bin adet iken 2020 yılında 35,0 bin adete yani %51,5 oranında artmıştır. Ancak böyle bir
artış, tahıl hasat makineleri, mısır hasat makineleri ve pamuk toplayıcılar hariç, yem hasat makineleri,
pamuk toplayıcılar, kültivatörler, ekme makineleri, biçme makineleri, saman presleri, biçerdöverler ve
makineler için tipik değildi. Makine arzındaki bu kadar hızlı bir artış, teknik arz seviyesini yükseltmekte
ve bu da tarım sektörünün rekabet gücünü olumlu yönde etkilemektedir. Resmi istatistiklere göre 2015
yılında 1.000 hektara yaklaşık 8 traktör, traktör başına 129 hektar iken, 2020 yılında bu rakamlar
sırasıyla 21 ve 47 hektardı. Bunların yanı sıra insan potansiyeli ve işgücü verimliliği gibi kalite faktörleri
de tarımsal üretimin rekabet gücünü artırmada kilit unsurlardır.
"Tarım Sektörünün Gelişimi için Stratejik Yol Haritası, tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak için
ayrı bileşenler içermektedir" [https://president.az/en/articles/view/22110]. Kanaatimizce kavramsal
olarak yaklaşmak yerinde olacaktır. Diğer bir deyişle, ülke tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak
için kapsamlı bir strateji geliştirmek gerekmektedir. Rekabet gücünü artırma stratejisinin temel amacı,
AEC'nin sürdürülebilir bir rekabet avantajı oluşturmayı amaçlayan birbiriyle ilişkili bir dizi kavramsal
karar oluşturmaktır. Kanaatimizce tarım sektörünün rekabet gücünün artırılmasına yönelik strateji,
öncelikle kırsal alanların kalkınmasını ve kırsal nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesini
amaçlamalıdır. Tarım sektöründe rekabet avantajı elde etmek için kapsamlı bir yaklaşımı ancak bu
şekilde sağlayabiliriz. Elverişli doğal ve iklim koşulları, üretim ve sosyal altyapının gelişmesi, gıda
piyasasının gereksinimlerine uygun kaliteli ve güvenli ürünlerin üretilmesi, etkin tarım politikası, tarım
için gerekli devlet desteği vb. Tarım sektörü. atfedilebilir. Tarımsal rekabet gücünü artırma stratejisinin
temel hedefleri, kentsel ve kırsal alanların sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi arasındaki farkı azaltmak,
ürün kalitesini artırmak ve tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve ayrıca tarımsal rekabet avantajı
oluşturmak olmalıdır. yurt içi ve yurt dışı gıda pazarlarındaki üreticiler. .
Sonuç Araştırmalar, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin ekonomik kalkınma stratejilerinde hem ithal
ikameci hem de ihracata yönelik kalkınma modellerini değişen derecelerde kullandıklarını gösteriyor.
Ülkenin elverişli iklim koşulları ve önemli ulaşım yollarının merkezinde olması, ihracata yönelik
tarımsal üretimin hızlı ve yaygın bir şekilde gelişmesine olanak sağlamaktadır. İhracata yönelik devlet
desteği, gelişmiş ülkelerin dış ekonomi politikasının önemli bir parçasıdır. İhracat ürünlerini dünya
pazarına getirmek ve ihracat hacmini artırmak için ihracatçılar için elverişli bir ortam yaratmak ve
yüksek teknolojili ihracata yönelik üretimin gelişmesini teşvik etmek de dahil olmak üzere bir dizi önlem
ve aracın kullanılması yerinde olacaktır. Hemen hemen her ülkenin ihracatı desteklemek için özel
kurumları vardır. Sektörün rekabet gücünü artırmak için tarım politikasında bir takım stratejik konuların
uygulanması önem arz etmektedir. Bunlardan biri üretimin karlılığını artırmaktır. Bu göstergenin
düzeyi, büyük ölçekli yeniden üretim, yatırım ve bilimsel başarıların uygulanması için yeterli olmalıdır.
Temel tarım ürünleri için garantili fiyatlarla karlılık seviyesi korunabilir. Tarım sektöründe önemli
stratejik konulardan biri de üretimin yoğunlaşma düzeyinin artırılmasıdır. Bunun için bilimsel temelli
bir diferansiyel sübvansiyon mekanizmasının kullanılması gerekmektedir. İleri teknolojiler ve personel
istihdamı olmadan tarım sektörünün rekabet gücünü artırmak mümkün değildir. Yukarıdakilerin yanı
sıra, tarımsal ürünlerin satışı için piyasanın uyarılmasını ve sosyal alanın gelişimini, rekabet gücünü
artırmanın stratejik konuları olarak değerlendirmek önemlidir;
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MÜASIR ŞƏRAITDƏ ƏMƏK MÜNASIBƏTLƏRI VƏ ƏMƏK BAZARININ
FORMALAŞMASININ KONSEPTUAL ƏSASLARI
Sabit Ələmdarlı
Azərbaycan DövƖət İqtisad Universiteti, BeynəƖxaƖq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi, Magistr

XÜƖASƏ
Məşhur hüquq nəzəriyyəçisi Hobbs qeyd edirdi ki, dövƖət hakimiyyəti vahiddir, heç nə vasitəsiƖə
məhdudƖaşmır, vətəndaş qanunƖarı üzərində dayanır. Nəzəriyyəçiyə görə, “ictimai müqaviƖə” əsasında
insanƖar öz azadƖıqƖarını məhdudƖaşdırıb, əsas hüquqƖarını qarantiyaya aƖmaq üçün dövƖətə verirƖər.
Koronavirus pandemiyası dövründə məhz bu cür oƖdu. Hətta insan hüquqƖarını daha çox məhdudƖaşdırıb,
amma virusa qaƖib gəƖməyi bacaran, prosesi az itki vasitəsiƖə davam etdirən dövƖətƖərə başqa
cəmiyyətƖərdə təqdir və həsəd yaranıb. İnsanın həyatda qaƖma və yaşama instinkti, həvəsi yaranışdan
etibarən mövcuddur. BəƖkə də buna görə, insan sonradan qazanıƖmış azadƖıqƖarını məmnuniyyətƖə
yaşamaq həvəsinə qurban verir.
Pandemiya dövründə bəzi öƖkəƖərdə fövqəƖadə vəziyyət eƖan oƖundu və bu davam edir, karantin, xüsusi
karantin rejimi tətbiq ediƖdi, xeyƖi hüquqƖar məhdudƖaşdırıƖdı. Sərbəst topƖaşma, yaşayış yeri seçmə,
bununƖa bərabər iş, əmək, təhsiƖ, hərəkət, daşıma və s kimi konstitusion hüquqƖarın məhdudƖaşdırıƖması
adamƖarda etiraz yaratmadı. Çünki bu epidemiya vasitəsiƖə əƖaqədar vətəndaşƖarın həyatı və
təhƖükəsizƖiyinin təmin ediƖməsinə əsasən tətbiq oƖunan məhdudiyyət idi. Və bütün bu yaşananƖar insanın
dünyaya baxışını dəyişməkdədir.
Eyni zamanda, pandemiya vətəndaşƖara hüquq münasibətƖərini yenidən gözdən keçirmək barədə
düşünmək imkanı verdi. XüsusiƖə, işçi və işə götürən münasibətƖərinin rəsmiƖəşməsi prosesində iki
tərəfdən də hüquqşünasın iştirakının vacibƖiyi pandemiya dövründə ortaya çıxan probƖemƖərƖə daha çox
anƖaşıƖdı.
Aҫar sözƖər: Əmək münasibətƖəri, əmək bazarı, əmək fəaƖiyyəti nəzəriyyəƖəri
GİRİŞ
Hər bir iqtisadi sistemdə əmək ictimai və şəxsi təƖəbatı ödəmək istiqamətində insanƖarın yerinə yetirdiyi
şüurƖu məqsədəuyğun və səmərəƖi fəaƖiyyətini özündə əks etdirir. Cəmiyyətin formaƖaşmasında və
inkişafında, iqtisadi sistemƖərin təkamüƖündə insanƖarın əmək fəaƖiuyyəti başƖıca roƖ oynamaqƖa sosiaƖiqtisadi inkişafın səviyyəsinə öz təsirini mütəmadi göstərmişdir. Mütəmadi əmək fəaƖiyyətinin hər bir
cəmiyyətin sosiaƖ – iqtisadi inkişafının fundamentaƖ əsasını təşkiƖ edən əmək və əmək fəaƖiyyətinin
xarakteri və fərqƖi cəhətƖəri vasitəsiƖə əƖaqədar məsəƖəƖər barəsində istər iqtisadi ədəbiyyatƖarda, istərsədə
adamƖarın təfəkküründə müxtəƖif yanaşmaƖar, fərqƖi düşüncəƖər müşahidə ediƖmişdir.
Əməyin təbiəti və onun cəmiyyətin inkişafında roƖu ictimai – siyasi və sosiaƖ iqtisadi sistemin
xarakterindən asıƖı oƖmayaraq nəticə etibarı vasitəsiƖə dəyişiƖməz qaƖır. Hər bir sosiaƖ – iqtisadi
münasibətƖər sisteminin, xüsusiƖə bazara iqtisadi münasibətƖərinin spesifık xüsusiyyətƖəri baxımında
baxsaq görərik ki, əməyin xarakteri və əmək fəaƖiyyətinin nəticəƖərindən istifadə ciddi dəyişikƖikƖərə
məruz qaƖır. “...Əgər bazar münasibətƖəri əmək potensiaƖından istifadənin səmərəƖiƖiyinə, əməyin
keyfıyyətinə, məhsuƖdarƖığına və stimuƖƖarına əsasƖı təsir göstərmirsə, iqtisadiyyatda transformasiya
yönümƖü dəyişikƖikƖərin sosiaƖ səmərəƖiƖiyi də aşağı düşür (QuƖiyev, 20l8).
ƏvvəƖki istehsaƖ münasibətƖərin vasitəsiƖə müqayisədə bazar iqtisadiyyatı şəraitində əməyin xarakteri
fundamentaƖ dəyişikƖikƖərə məruz qaƖır. İnsanƖarın məqsədəuyğun,şüurƖu fəaƖiyyəti hesab ediƖən əmək
fəaƖiyyəti, onun formaƖarından, xüsusiyyətƖərindən, onun tətbiqi sahəƖərindən asıƖı oƖmayaraq ağıƖ, güc,
enerji sərfı, qabiƖiyyət və peşəkarƖıq, təƖəb etməkdədir. Bazar iqtisadi münasibətƖəri şəraitində ictimai
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faydaƖı və məhsuƖdar əməkƖə əƖaqədar fəaƖiyyət növƖəri dərinƖəşir və genişƖər, əksinə qeyri - istehsaƖ və
qeyri - məhsuƖdar fəaƖiyyət sahəƖəri isə tədricən məhdudƖaşır.
METOD
Tədqiqat işinin təhƖiƖi zamanı sistemƖi yanaşma və anaƖiz metodƖarından istifadə ediƖmişdir. BunƖarƖa
bərabər, deduksiya və induksiya metodƖarından da istifadə ediƖmişdur. BeƖə ki, induksiya metodu
vasitəsiƖə tədqiqat işi haqqında iqtisadi dəƖiƖƖər topƖanmış, araşdırıƖmış və sistemƖəşdiriƖmişdir. Sintez
metodu, daha detaƖƖı bir araşdırma məqsədi vasitəsiƖə fərdi eƖementƖəri bütöv haƖa gətirmək üҫün istifadə
ediƖmişdur. Bu metod təhƖiƖ metodu vasitəsiƖə oƖduqca sıx əƖaqəƖidir, ҫünki hər zaman fərdi anaƖiz
nəticəƖərini özündə cəmƖəyən əsas eƖement kimi mövcuddur. BeƖəƖikƖə məqaƖədə sistemƖi anaƖiz metodu
tətbiq ediƖir, buna müvafıq şəkiƖdə, probƖem iqtisadi inkişafa müvafıq əƖaqəƖi tarixi inkişaf yönündən
təhƖiƖ ediƖir. MəqaƖənin, hər bir mərhəƖəsində həm ümumi sintez metodƖarı və eƖmi anaƖiz, həmҫinin
məntiqi anaƖiz, iqtisadi-statistik metod, müqayisə və təsnifat metodƖarı, həm də ekspert qiymətƖəndirmə
metodƖarından istifadə ediƖmişdir.
ARAŞDIRMA MODEƖİ
Bazar iqtisadiyyatın formaƖaşması vasitəsiƖə əƖaqədar həyata keçiriƖən ciddi dəyişikƖikƖər işçi qüvvəsi və
əmək ehtiyyatƖarından istifadə vasitəsiƖə əƖaqədar mövcud oƖmuş çox ciddi tənzimƖəmə metodƖarının
ƖiberaƖƖaşmasını təmin etmişdir. əƖbəttə bazar iqtisadiyyatı şəraitində də əmək ehtiyyatƖarının
formaƖaşması, istifadəsi, işçi qüvvəsinin təkrar istehsaƖı prosesi və bu prosesƖərin idarə ediƖməsi zəruri
oƖaraq qaƖır. Bu sistemdə dövƖətin birbaşa müdaxiƖəsi oƖmadan iş qüvvəsinin təƖəb və təkƖif əsasında
sərbəst aƖqı - satqısını nəzərdə tutan əmək bazarının fəaƖiyyəti ön pƖana çəkiƖir.
Əmək bazarı iş qüvvəsinin aƖqı - satqı obyekti kimi dar çərcivəƖi məsəƖə vasitəsiƖə əƖaqədar oƖsa da öz
təbiəti etibarı vasitəsiƖə geniş əhatəƖidir. Əmək bazar iş qüvvəsi vasitəsiƖə istehsaƖ vasitəƖərinin
birƖəşməsi, onun əmək prosesinə cəƖb ediƖməsi formaƖarından biridir. Bazar iqtisadi münasibətƖəri
sistemində əmək bazarı sərt bir forma və mexanizm roƖunu oynayır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində əmək
bazarı işçi qüvvəsinin formaƖaşması, təkrar istehsaƖı, xüsusiƖə böƖüşdürüƖməsi qaydası, sistemƖi və pƖanƖı
iqtisadi sistemindən kökƖü surətdə fərqƖənir.
Əmək bazarı başqa bazarƖardan fərqƖi oƖaraq hər hansı passiv predmetƖə deyiƖ, insan resursƖarı, insan
şəxsiyyəti vasitəsiƖə əƖaqədar oƖduğuna görə, çoxsayƖı amiƖƖərƖə əƖaqədar oƖduğu üçün, bu probƖemə reaƖ
və xüsusi yanaşma növü, qaydası təƖəb oƖunur. Hətta eyni tikiƖi iqtisadi sistemƖər şəraitində oƖan Avropa,
Yaponiya və ABŞ əmək bazarı modeƖƖəri, əmək bazarı haqqında həmin öƖkəƖərin kƖassik və müasir
nəzəriyyəƖəri beƖə bir – birində əhəmiyyətƖi dərəcədə fərqƖənir. BunƖara əsasƖanaraq deyə biƖərik ki, əmək
bazarının sistemƖi təhƖiƖinə, öyrəniƖməsinə yeni və ənənəvi metodoƖoji yanaşma təƖəb oƖunur. Müasir
iqtisadi şəraitdə əmək bazarına radikaƖ amiƖƖər bazarı kimi yanaşmağın böyük əhəmiyyəti vardır.
Tanınmış iqtisadçı aƖim, professor T.Ə.QuƖiyev bu probƖemƖə əƖaqədar oƖaraq yazır : “Əmək bazarına
subyektƖərin davranışı, davranış nəzəriyyəsi, etik nəzəriyyəƖər, inistusionaƖ struktur nəzəriyyəƖər
mənafeƖər və motivƖəşdirmə nəzəriyyəƖəri, iqtisadi bərabərƖik böƖüşdürüƖməsi.. və başqa aspektƖər
baxımından yanaşmaƖıdır” (MehbaƖıyev, 2014).
ANAƖİZ
İqtisadiyyat eƖmində əmək bazarı nəzəriyyəsinin əsasını kƖassik məktəbin nümayəndəƖəri iqtisadcıƖar
Adam Smit və David Rikardo, həmçinin fransız iqtisadçısı Dokn-Batist Sey qoymuşƖar. A.Smit maddi,
maƖiyyə və əmək ehtiyyatƖarından səmərəƖi istifadəni azad rəqabətdə görürdü. David Rikardo isə əmək
haqqı məbƖəğinin əməyə oƖan təƖəbatdan asıƖıƖığını sübut edirdi. D.Rikardo göstərdi ki, əmək haqqının
artması əhaƖinin təkrar istehsaƖının normaƖ qaydada həyata keçiriƖməsi üçün təƖəb oƖunan minimum
səviyyədən yuxarı oƖması əməyin təkƖifınin yüksəƖməsinə, bu isə nəticədə əmək haqqının səviyyəsinin
aşağı düşməsinə təsir etməkdədir. Fransız iqtisadçısı J.B.Sey əməyə oƖan təƖəb və təkƖif arasındakı
qarşıƖıqƖı əƖaqə və təsirin və aƖqı - satqı obyekti oƖan iş qüvvəsinin qiymətinin tarazƖığının əƖdə
ediƖməsinin qanunauyğunƖuğunu formaƖaşdırmışdı.
GörkəmƖi iqtisadçı aƖimƖər əmək bazarı vasitəsiƖə əƖaqədar bir – birindən fərqƖi fıkirƖər biƖdirsəƖər də,
nəticədə bunƖarın hamısı aşağıdakı məntiqi ifadəyə gəƖib çıxarır. “Əmək bazarı dedikdə, iş qüvvəsinin
təkrar istehsaƖı mübadiƖəsi və istifadəsini təmin edən ictimai münasibətƖər, sosiaƖ norma və inistitutƖar
başa düşüƖür” (QuƖiyev, 2003).
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Əmək bazarını işverənƖərƖə iş qüvvəsinin sahibi oƖan muzdƖu işçiƖər arasında əməyə oƖan təƖəb və onun
təkƖifınin ödəniƖməsi dəyəri arasında formaƖaşan münasibətƖər sistemi kimi də başa düşmək mümkündür.
Həmçinin əmək bazar işçiƖərƖə iş yerƖərinin sayı arasındakı nisbətƖərin nizamƖanması mexanizmidir.
Əmək bazarı eyni zamanda ictimai münasibətƖər sistemi kimi yaranmış və bu bazarda iştirak edən
tərəfƖərin, yeni sahibkarƖarın, işçiƖərin və dövƖətin arasında əƖdə ediƖmiş maraqƖar baƖansını və inkişaf
səviyyəsini əks etdirir. Tanınmış rus iqtisadçısı Ɩ.A,Kostinin və bir qrup iqtisadçıƖarın fıkrincə isə “Əmək
bazarı müəyyən iqtisadi müştəridə işverenƖərƖə muzdƖu işçiƖər arasındakı qarşıƖıqƖı münasibətƖərin
fəaƖiyyət mexanizmidir” (Армстронг, 2017) .
Yuxarıdakı bütün deyiƖənƖəri nəzərə aƖaraq əmək bazarına beƖə bir tərif vermək oƖar: Əmək bazarı ən
ümumi haƖda iş verənƖərƖə muzdƖu işçiƖər, iş qüvvəsi aƖıcıƖarı vasitəsiƖə onun satıcıƖarı arasında
birinciƖərin əməyə oƖan təƖəbƖəri vasitəsiƖə ikinciƖərin təkƖifƖərinin ödəniƖməsi üzrə formaƖaşan iqtisadi
münasibətƖər sistemi başa düşüƖür.
Hər bir öƖkədə həyata keçiriƖən dövƖətin məşğuƖƖuq siyasəti bu öƖkəƖərin hər birində əmək bazarının
müxtəƖif modeƖƖərinin formaƖaşmasına gətirib çıxarır. Əmək bazarının formaƖaşması sosiaƖ – iqtisadi
inkişafın bazar münasibətƖəri modeƖi şəraitində ən mürəkkəb məsəƖəƖərdən biri hesab oƖunur. Müasir
iqtisadi münasibətƖər şəraitində iş qüvvəsinin keyfıyyətinin yüksəƖdiƖməsi, iş qüvvəsindən istifadənin
səmərəƖiƖiyinin artırıƖması, onun ərazi – sahə mobiƖƖiyinin stimuƖƖaşdırıƖması əmək bazarının
formaƖaşması və təƖəbi vasitəsiƖə əƖaqəƖəndiriƖir. Əmək bazarında iş qüvvəsi öz qiymətini aƖır, işçinin
muzdƖa işƖəməsi şəraiti və şərtƖəri, əmək haqqının həcmi, iş çəraiti, təhsiƖ aƖmaq, peşə, ixtisas
irəƖiƖəyişƖəri, məşğuƖƖuq təminatı və s. məsəƖəƖər müəyyənƖəşdiriƖir.
Hər bir öƖkədə əmək bazarı əhaƖinin məşğuƖƖuq səviyyəsi, peşə - ixtisas, sahə, demoqrafık srtukturuna
əsasən məşğuƖƖuqda baş verən əsas dəyişikƖikƖəri və istiqamətƖəri, işçi qüvvəsinin mobiƖƖiyi, işsizƖiyin
miqyası, dinamikası və bunƖara təsir edən amiƖƖəri özündə əks etdirir. Əmək bazarının formaƖaşması,
əhaƖinin məşğuƖƖuğunun optimaƖƖaşdırıƖması, yeni əmək münasibətƖərinin yaranmasında və inkişafında
əmək bazarının subyekstƖəri oƖan muzdƖu işçiƖər, sahibkarƖar, həmkarƖar təşkiƖatƖarı və dövƖət oƖduqca
mühüm roƖ oynayırƖar. Bu zaman işverənƖərin əsas marağı daha çox mənafət əƖdə etmək baxımından
istehsaƖ fəaƖiyyətinin iqtisadi səmərəƖiƖiyinin yüksəƖdiƖməsindən ibarətdirsə, iş qüvvəsini satan muzdƖu
işçiƖərin əsas marağı isə sərf etdikƖəri əməkƖərinin müqabiƖində özƖərinin və aiƖə üzvƖərinin yaşayışı üçün
zəruri miqdarda əmək haqqı oƖmaqda ifadə oƖunur.
İnkişaf etmiş əmtəə istehsaƖı şəraitində bazar münasibətƖərinin əmək sferasını əhatə etməsi oƖduqca
mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. AraşdırmaƖar göstərir ki, əvvəƖki təsərrüfatçıƖıq sistemində də iş
qüvvəsi bazarı qismən mövcud oƖmuşdur və fəaƖiyyət göstərmişdir. Bu sistemdə əmək bazarının faktiki
oƖaraq fəaƖiyyətsizƖiyi qeyri - bazar tipƖi iqtisadiyyatın inkişafında obyektiv qanunƖarın işƖənməsinə
dövƖət müdaxiƖəsinin gücƖənməsinə və iqtisadiyyatın inhisara aƖinmasına gətirib çıxarmışdır.
PƖanƖı iqtisadiyyatdan fərqƖi oƖaraq bazar münasibətƖəri şəraitində muzdƖu əmək üstünƖük təşkiƖ
etməkdədir. MuzdƖu əməyin qiyməti hər iki subyektin tam sərbəstƖiyi əsasında müəyyən oƖunur. TərəfƖər
arasındakı əmək münasibətƖəri müqaviƖə əsasında quruƖur. MüqaviƖə sahibkar və işçi arasında konkret
müddətə bağƖanır, müqaviƖə müddəti bitdikdən sonra hər iki tərəfın razıƖığı vasitəsiƖə ya dayandırıƖır, ya
da müddəti uzadıƖır. MüqaviƖənin başƖıca xüsusiyyətƖərindən biri bütün şərtƖərin dəqiq
müəyyənƖəşdiriƖməsidir. MüqaviƖə müvəqqəti xarakter daşıyır və hər hansı uyğunsuzƖuq zaman
dayandırıƖa biƖər. Bundan əƖavə muzdƖu işçi yüksək keyfıyyətƖi işə əsasən təkcə müqaviƖə müddətini
uzatmaq, onu daha sərfəƖi şərtƖərƖə davam etdirmək imkanına sahib oƖur.
Bazar münasibətƖəri şəraitində tərəfƖər arasındakı müvəqqəti əmək müqaviƖəsi əmək münasibətƖərinin
təşkiƖati və hüquqi formaƖarı içərisində mühüm xüsusi çəkiyə sahibdir. Ɩakin bu münasibətƖər sistemini
heç də tam əhatə etmir. Eyni zamanda müqaviƖəni bağƖayan tərəfƖər arasında qarşıƖıqƖı inam
mövcuddursa, beƖə haƖda əmək müqaviƖəsi müddətsiz və ya ömürƖük də bağƖana biƖər. BeƖə əmək
razıƖaşmaƖarının daha geniş qəbuƖ ediƖən formƖarından biri işçinin səmərəƖi və keyfıyyətƖi əmək
fəaƖiyyətinin təmin ediƖməsi üçün mənəvi təminatƖar prinsipinin üstünƖük təşkiƖ etməsidir. MuzdƖu
işçinin əmək fəaƖiyyətini tənzimƖəyən müqaviƖə münasibətƖərinin mütərəqqi formaƖarından biri
nizamnamə müqaviƖəsidir. Bu tip müqaviƖəƖər hər hansı müəssisə (dövƖət müəssisəsi, səhmdar cəmiyyət,
özəƖ müəssisə) üçün standart xarakter daşıyır.
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Qərb iqtisadi nəzəriyyəsində əmək bazarına başqa iqtisadi resursƖar bazarının tərkib hissəsi kimi
yanaşıƖır. Müasir iqtisadi münasibətƖər əmək bazarının formaƖaşması prosesində əsas dörd eƖmi –
konseptuaƖ yanaşma forması xüsusiƖə fərqƖəndirir. Birinci konsepsiyanın əsası kƖassik siyasi iqtisadın
nəzəri postuƖatƖarı üzərində quruƖmuşdur. Bu nəzəriyyənin, baniƖəri əsas neokƖassikƖər sayıƖan
P.SamueƖson, M. FƖedstayn və R.XoƖƖ oƖmuşdur. İyirminci əsrin sonƖarında bu nəzəriyyəni təkƖif
iqtisadiyyatı konsepsiyasının tərəfdarƖarı D.QiƖder, A.Ɩaffer və başqaƖarı da müdafıə etmişdir. Bu
nəzəriyyənin nümayəndəƖəri beƖə hesab edirƖər ki, əmək bazarı, və başqa bazarƖar bazar tarazƖığı əsasında
fəaƖiyyət göstərir və bu haƖda iş qüvvəsinin qiyməti, yəni əmək haqqı bazarın əsas tənzimƖəyicisi roƖunu
oynayır. Odur ki, əmək haqqının köməyi vasitəsiƖə işçi qüvvəsinə oƖan təƖəb və təkƖif tənzimƖənir, onun
tarazƖığı təmin oƖunur. NeokƖassik konsepsiyadan beƖə aydın oƖur ki, iş qüvvəsinin qiyməti bazarın
təƖəbatına tez uyğunƖaşır, təƖəb və təkƖifdən asıƖı oƖaraq artır və azaƖır. Əgər əmək bazarında tarazƖıq hökm
sürürsə bu o deməkdir ki, cəmiyyətdə işsizƖiyin oƖması mümkün deyiƖ. TəƖəb və təkƖifın dəyişiƖməsinə
müvafıq oƖaraq əmək haqqının dəyişməsi baş versə də, bu işsizƖiyin tamamiƖə aradan qaƖdırıƖmasına
gətirib çıxarmır. NeokƖassik nəzəriyyənin tərəfdarƖarı isə bunu bazarın qeyri - mükəmməƖƖiyi vasitəsiƖə
izah etməyə çaƖışırƖar(Грэхем и Беннетт, 2013).
Adı çəkiƖən nəzəriyyədə həmçinin işsizƖiyin könüƖƖü xarakter daşıması tezisi irəƖi sürüƖür. Əgər işsizƖik
könüƖƖü xarakter daşıyırsa bəs nə əsasən o, iqtisadi inkişafın fazaƖarından asıƖı oƖaraq dəyişir. Həmçinin
bu nəzəriyyədə iş yerƖərinin axtarıƖması vasitəsiƖə əƖaqədar tezis irəƖi sürüƖür və bu əmək bazarın qeyri sabitƖiyi vasitəsiƖə əƖaqəƖəndirir. Bu tezisin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, muzdƖu işçiƖər çox təƖəbkar
oƖmaqƖa maksimum əƖverişƖi, sərfəƖi və faydaƖı işƖərə can atırƖar. biri nizamnamə müqaviƖəsidir. Bu tip
müqaviƖəƖər hər hansı müəssisə (dövƖət müəssisəsi, səhmdar cəmiyyət, özəƖ müəssisə) üçün standart
xarakter daşıyır.
Qərb iqtisadi nəzəriyyəsində əmək bazarına başqa iqtisadi resursƖar bazarının tərkib hissəsi kimi
yanaşıƖır. Müasir iqtisadi münasibətƖər əmək bazarının formaƖaşması prosesində əsas dörd eƖmi konseptuaƖ yanaşma forması xüsusiƖə fərqƖəndirir. Birinci konsepsiyanın əsası kƖassik siyasi iqtisadın
nəzəri postuƖatƖarı üzərində quruƖmuşdur. Bu nəzəriyyənin, baniƖəri əsas neokƖassikƖər sayıƖan
P.SamueƖson, M. FƖedstayn və R.XoƖƖ oƖmuşdur. İyirminci əsrin sonƖarında bu nəzəriyyəni təkƖif
iqtisadiyyatı konsepsiyasının tərəfdarƖarı D.QiƖder, A.Ɩaffer və başqaƖarı da müdafıə etmişdir. Bu
nəzəriyyənin nümayəndəƖəri beƖə hesab edirƖər ki, əmək bazarı, və başqa bazarƖar bazar tarazƖığı əsasında
fəaƖiyyət göstərir və bu haƖda iş qüvvəsinin qiyməti, yəni əmək haqqı bazarın əsas tənzimƖəyicisi roƖunu
oynayır. Odur ki, əmək haqqının köməyi vasitəsiƖə işçi qüvvəsinə oƖan təƖəb və təkƖif tənzimƖənir, onun
tarazƖığı təmin oƖunur. NeokƖassik konsepsiyadan beƖə aydın oƖur ki, iş qüvvəsinin qiyməti bazarın
təƖəbatına tez uyğunƖaşır, təƖəb və təkƖifdən asıƖı oƖaraq artır və azaƖır. Əgər əmək bazarında tarazƖıq hökm
sürürsə bu o deməkdir ki, cəmiyyətdə işsizƖiyin oƖması mümkün deyiƖ. TəƖəb və təkƖifın dəyişiƖməsinə
müvafıq oƖaraq əmək haqqının dəyişməsi baş versə də, bu işsizƖiyin tamamiƖə aradan qaƖdırıƖmasına
gətirib çıxarmır. NeokƖassik nəzəriyyənin tərəfdarƖarı isə bunu bazarın qeyri – mükəmməƖƖiyi vasitəsiƖə
izah etməyə çaƖışırƖar.
Adı çəkiƖən nəzəriyyədə həmçinin işsizƖiyin könüƖƖü xarakter daşıması tezisi irəƖi sürüƖür. Əgər işsizƖik
könüƖƖü xarakter daşıyırsa bəs nə əsasən o, iqtisadi inkişafın fazaƖarından asıƖı oƖaraq dəyişir. Həmçinin
bu nəzəriyyədə iş yerƖərinin axtarıƖması vasitəsiƖə əƖaqədar tezis irəƖi sürüƖür və bu əmək bazarın qeyrisabitƖiyi vasitəsiƖə əƖaqəƖəndirir. Bu tezisin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, muzdƖu işçiƖər çox təƖəbkar
oƖmaqƖa maksimum əƖverişƖi, sərfəƖi və faydaƖı işƖərə can atırƖar.
Ɩakin neokƖassik baxışın tərəfdarƖarı əmək bazarında təkƖifın təƖəbi üstəƖədiyi haƖda muzdƖu işçiƖərin öz
iş qüvvəsini daha aşağı qiymətə təkƖif etməsi suƖaına cavab verə biƖmirƖər.
Əmək bazarın Keyns və monetarist nəzəriyyəsində tərəfdarƖarı başqa cür yanaşma irəƖi sürürƖər.
NeokƖassikƖərdən fərqƖi oƖaraq, onƖar əmək bazarına daimi və əsasƖı qeyri – tarazƖığın təzahürü kimi
yanaşırƖar. Keyns yanaşmasının (C.Keyns və sonraƖar R.Tordon) mahiyyəti ondan ibarətdir ki, iş
qüvvəsinin qiyməti, yəni əmək haqqı qəti oƖaraq müəyyən oƖunur və praktik oƖaraq dəyişiƖir. Keyns
yanaşmasının bu eƖementi heç zaman sübut ediƖməmişdir və o qeyri - şərti amiƖ hesab ediƖmişdir. Bu
konsepsiyaya əsasən əmək haqqı əmək bazarına müəyyən qədər təsir etsə də, onun tənzimƖəyicisi kimi
çıxış etmir. Bu işi dövƖət həyata keçirməkƖə məcmu təƖəbin artması və azaƖması vasitəsiƖə mövcud qeyri
tarazƖığı aradan qaƖdırır. Başqa sözƖə, vergiƖəri aşağı saƖmaq yoƖu vasitəsiƖə dövƖət təƖəbin və istehƖakın
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artımını atimuƖƖaşdırır. Bu isə öz növbəsində istehsaƖın artmasına və məşğuƖƖuğun təmin oƖunmasına
səbəb oƖur. Başqa sözƖə, bu modeƖ əsasında işçi qüvvəsinə oƖan təƖəb əmək haqqını dəyişməsi vasitəsiƖə
deyiƖ, məcmu təƖəbƖə, yəni istehsaƖın həcmi vasitəsiƖə tənzimƖənir (Грэхем и Беннетт, 2013).
Keyns modeƖində oƖduğu kimi monetarist nəzəriyyənin də tərəfdarƖarı (xüsusiƖə M.Fridmen) beƖə hesab
edirƖər ki, iş qüvvəsinin qiymət strukturu iƖk növbədə onun birtərəfƖi istiqamətində artmağa meyiƖƖi
oƖmasıdır. Monetarist nəzəriyyəsinin təhƖiƖindən beƖə nəticəyə gəƖmək oƖar ki, əmək bazarının strukturu
işsizƖiyin təbii səviyyəsi vasitəsiƖə xarakterizə oƖunur. İş qüvvəsinin qiymətini qeyri - çevik oƖması onun
normaƖ formaƖaşmasına tanış oƖmaqƖa qeyri – tarazƖığı dərinƖəşdirir və işsizƖik yaradır. MonetaristƖər
bazarın tarazƖaşdırıƖması üçün puƖ –kredit siyasətindən istifadə ediƖməsini irəƖi sürürƖər. Bunun üçün
Mərkəzi bankın uçot dərəcəsindən istifadə ediƖməsini zəruri etməkdədir. Sonda bunƖar öƖkədə
məşğuƖƖuğun yüksəƖdiƖməsinə, investisiya və işgüzar fəaƖiyyətin stimuƖƖaşdırıƖmasına imkan yaradır.
Əmək bazarının formaƖaşması mexanizmiƖə əƖaqədar mövcud oƖan nəzəri yanaşma üsuƖƖarından biri də
institsuonaƖist (C.DanƖon, Ɩ.UƖman və s.) nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyədə işçi qüvvəsinin ixtisas və sahəƖər
üzrə fərqƖəndiriƖməsinə və əmək haqqının müvafıq səviyyəsinə xüsusi əhəmiyyət nəzəriyyədə əhaƖinin
demoqrafık strukturu müxtəƖif qrupƖarı makroiqtisadi təhƖiƖ baxımından geniş tədqiq oƖunur.
Marksist iqtisadi nəzəriyyəsində əmək bazarının formaƖaşması mexanizminə xüsusi diqqət yetiriƖir.
Başqa bazarƖardan fərqƖi oƖaraq əmək bazarında iş qüvvəsinə əmtəə və fıziki kapitaƖ kimi yanaşıƖır.
Həmçinin marksistƖər hesab etməkdədir ki, əmək bazarı ümumi bazar qanunauyğunƖuqƖarına tabe
oƖmaqƖa, işçi qüvvəsi istehsaƖın subektiv amiƖi kimi və gəƖəcək əmtəə kimi özünəməxsus xüsusiyyətƖərə,
həmçinin təƖəb- təkƖif münasibətƖərinə fəaƖ təsir göstərə biƖmək qabiƖiyyətinə sahibdir. KonsepsiyaƖar biri
başqaini tamamƖamaqƖa əmək bazarının formaƖaşmasının ümumi mənzərəsini özündə əks etdirirƖər.
Həqiqətən əmək bazarı təƖəb, təkƖif qanununun məqsədinə, formaƖaşma prinsipƖərinə tabe oƖmaqƖa başqa
əmtəə bazarƖarından bir sıra fərqƖi xüsusiyyətƖərinə əsasən fərqƖənir. Burada yaƖnız makroiqtisadi və
mikroiqtisadi tənzimƖənmə amiƖƖərindən deyiƖ, həmçinin sosiaƖ və sosiaƖ – psixoƖoji amiƖƖərdən istifadə
oƖunur, iş qüvvəsinin qiyməti kimi əmək haqqı heç də mütəmadi həƖƖedici oynamır. ReaƖ iqtisadi həyatda
əmək bazarının dinamikasına bir sıra amiƖƖər təsir etməkdədir. İşçi qüvvəsinə oƖan təkƖif iƖk növbədə
demoqrafık amiƖƖərƖə doğumun səviyyəsi, əmək qabiƖiyyətƖi əhaƖinin təbii artımı, orta yaş həddi və s.
əmək bazarının formaƖaşmasında oƖduqca mühüm roƖ oynayır.
Əmək bazarının dinamikasını xarakterizə edən demoqrafık amiƖƖərƖə yaanaşı əmək qabiƖƖiyətƖi əhaƖinin
iqtisadi fəaƖƖıq səviyyəsi də böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Bu göstərici ümumi məşğuƖ və işsiz
əhaƖinin əmək qabiƖiyyətƖi işçiƖərin cəmi sayına oƖan nisbəti vasitəsiƖə müəyyən oƖunur. 20l4- cü iƖdə
respubƖikamızda iqtisadi fəaƖ əhaƖinin əmək qabiƖiyyətƖi yaşda oƖan əhaƖinin cəmində xüsusi çəkisi 70,9%
oƖduğu haƖda, 2020-ci iƖdə bu göstərici 78,l% təşkiƖ etmişdir(Azərbaycan RespubƖikası DövƖət
Statistikası Komitəsi).
Qərb iqtisadçısı P.SamueƖsonun qənaətinə əsasən cəmiyyətdə iş qüvvəsinin məcmu təkƖifı minimum
dörd göstərici vasitəsiƖə müəyyən oƖunur:
l. ƏhaƖinin ümumi sayı;
2. ƏhaƖinin ümumi sayında özfəaƖiyyətƖə məşğuƖ oƖan işçiƖərin xüsusi çəkisi;
3. Həftə və ay ərzində işçiƖər tərəfındən işƖənmiş saatƖarın (adam-gün, adam- saat) miqdarı;
4. İşçiƖər tərəfındən sərf ediƖən əməyin kəmiyyəti, keyfıyyəti və ixtisası (25.s.4l2).
İş qüvvəsinə oƖan təƖəb və təkƖifın qrafıkƖərini eyniƖəşdirməzdən əvvəƖ təkƖifı xarakterizə edən oƖduqca
mühüm və maraqƖı iqtisadi məsəƖə üzərində dayanaq. Daha doğrusu gəƖirin səmərəƖiƖiyi və əvəzetmənin
səmərəƖiƖiyi adƖandırıƖan bu iki məsəƖə üzərində dayanaq. GəƖirin səmərəƖiƖiyi və təyinetmənin (və ya
əvəzetmənin) səmərəƖiƖiyinin mahiyyəti aşağıdakı kimi şərh oƖunur.
GəƖirin səmərəƖiƖiyi əmtəənin qiymətinin dəyişdiyi şəraitdə ona oƖan təƖəbin və istehƖakçının reaƖ
gəƖirƖərinin dəyişməsini əks etdirir. MəsəƖən, aƖmanın qiyməti 3 dəfə aşağı düşmüşdürsə (kq-ı l manatdan
l0 qəpiyə) l0 manat puƖa l0 kq deyiƖ, l00 kq meyvə aƖmaq mümkündür. Əgər aƖmaya oƖan təƖəbatı əvvəƖki
səviyyədə (yəni l0 kq-da) saxƖamaq istəyiriksə, onda «sərbəstƖəşmiş» puƖa başqa məhsuƖƖar əƖdə
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edəbiƖərik. DeməƖi, əmtəənin qiymətinin aşağı düşməsi təƖəbin həcminin artmasına imkan verir ki, bu da
gəƖirin səmərəƖiƖiyinin mahiyyətini xarakterizə etməkdədir.
Təyinetmənin (və ya əvəzetmənin) səmərəƖiƖiyi əmtəənin qiymət nisbətƖəri və istehƖakçmm əmtəəyə oƖan
təƖəbinin həcmi arasındakı qarşıƖıqƖı əƖaqəni əks etdirir. Bizim misaƖda oƖduğu kimi başqa əmtəəƖik
məhsuƖƖarın qiymətƖərinin dəyişmədiyi şəraitdə aƖmanın qiymətinin aşağı düşməsi o deməkdir ki, o
bazardakı məhsuƖƖarƖa müqayisədə ucuzdur. Onda istehƖakçı məcburdur ki, nisbətən çox baha oƖan armud
əvəzinə daha ucuz aƖmadan l0 kq yox, l5 kq və daha çox aƖsın. Bu isə təyinetmənin (və ya əvəzetmənin)
səmərəƖiƖiyinin mahiyyətini xarakterizə etməkdədir. GəƖirin və təyinetmənin (və ya əvəzetmənin)
səmərəƖiƖiyi təcrid ediƖmiş vəziyyətdə deyiƖ, bir-biri vasitəsiƖə qarşıƖıqƖı əƖaqədə fəaƖiyyət göstərməkƖə
müxtəƖif şəraitƖərdə biri başqai vasitəsiƖə müqayisədə üstünƖük etməkdədir. Yuxarıda göstəriƖən
kateqoriyaƖar əmək bazarına da təsir etməkdədir. Bu səmərəƖiƖik göstəriciƖəri o zaman öz təzahürünü
göstərir ki, əməkçiƖərin müəyyən qrupƖarının və ya ayrı-ayrı fərdƖərin əmək təkƖifınə əmək haqqının
artması öz təsirini göstərir. İş zamanınınümumi miqdarı və əmək haqqının həcmi arasındakı asıƖıƖıq
aşağıdakı qrafıkdə göstəriƖmişdir
Qrafık l: İş zamanı və əmək haqqı arasında asıƖıƖı

Mənbə: Muradov, 20l0.
İƖk növbədə onu qeyd edək ki, işçi qüvvəsinin qrafık təsviri adi təkƖif əyrisindən öz konfıqurasiyasına
əsasən fərqƖənir. Koordinat sistemində Y nöqtəsinə qədər oƖan əyri əmək haqqının artdığı şəraitdə iş
qüvvəsinə oƖan təkƖifı göstərir və əyrinin bu hissəsi ordinat oxundan uzaqƖaşır. Y nöqtəsinə çatdıqda isə
YS əyrisi öz qamətini dəyişir. Qrafık əyiƖir və yenidən ordinat oxuna yaxınƖaşır. İƖk baxışdan paradoksaƖ
situasiyanın yarandığı görünür. BeƖə ki, əmək haqqının sonrakı artımı şəritində iş qüvvəsinə oƖan təkƖif
azaƖır.
BeƖəƖikƖə müəyyən məbƖəğə qədər əmək haqqının artımı işçi qüvvəsinə oƖan təkƖifın artımına gətirib
çıxarır və o, özünün fımum səviyyəsinə (ƖJ) çatdıqdan sonra əmək haqqının sonrakı artımı azaƖmağa
ayır. Eyni səbəbdən əmək haqqının artımı işçi qüvvəsinə oƖan təkƖifın həm ma və həm də azaƖmasına
gətirib çıxarır. Nə qədər ki, işƖənən hər adam saat üçün əmək haqqı artıqƖaması vasitəsiƖə təmin oƖunur,
onda işçi beƖə hesab etməkdədir ki, asudə hər saatı üçün gəƖir itirir. Bu gəƖir isə asudə zamanın iş
zamanına çevriƖməsi zamanı reaƖƖaşır. Uyğun oƖaraq asudə zamanın əƖavə iş zamanı vasitəsiƖə əvəz
oƖunması işçinin artıq gəƖir əƖdə etməsinə imkan verir. Yuxarıda göstəriƖən prosesƖər təminetmənin
(əvəzetmə) səmərəƖiƖiyi adƖanır. Qrafıkdə göstəriƖən əvəzƖəmə səmərəƖiƖiyi təkƖif əyrisini ordinant oxuna
doğru hərəkəti zamanı özünü büruzə verir. GəƖirin səmərəsi əvəzƖəmə səmərəƖiƖiyi vasitəsiƖə ziddiyyət
təşkiƖ etməkdədir və işçinin kifayət qədər yüksək maddi rifah səviyyəsi əƖdə etdiyi şəraitdə öz təsirini
göstərir. Çörək və yaşayış probƖemi əhəmiyyətƖi dərəcədə həƖƖ oƖunduqda asudə zamana münasibət də
dəyişir. BeƖə ki, kifayət qədər artıq əmək haqqı veriƖdikdə asudə zamanın iş zamanına çevriƖməsinə
ehtiyac qaƖmırvə həm də yüksək əmək haqqı zəngin həyat şəraitinin yaradıƖmasına imkan verməkƖə
yanaşı, asudə zamandan da doƖğun istifadəyə gətirib çıxarır. Buradan məntiqi oƖaraq beƖə bir nəticəyə
gəƖmək oƖur ki, əhaƖidə təkcə çoxƖu miqdarda əmtəə əƖdə etmək isteyi deyiƖ, həm də çoxƖu asudə zamanın
oƖması arzusu yaranır.
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Qrafıkdə ƖS əyrisi Ɩ nöqtəsini keçdikdən sonra gəƖirin səmərəƖiƖiyi həƖƖedici roƖ oynamağabaşƖayır. Bunun
da mahiyyəti əmək haqqının artdığı şəraitdə işçi qüvvəsinə oƖan təkƖifın azaƖmasıdır. Bu isə praktik
oƖaraq əƖavə istirahət və məzuniyyətƖərin əƖdə ediƖməsi yoƖu vasitəsiƖə iş günƖəri və iş həftəƖərinin ixtisar
nə seçiƖməsindən ibarətdir. Əmək haqqının mövcud səviyyəsi şəraitində əmək haqqının mövcud
səviyyəsində səmərəƖiƖiyin hansı növü (əvəzƖəmə və gəƖir) daha gücƖü təsirə sahibdir. ReaƖ əməkhaqqının
artımı vasitəsiƖə əƖaqədar ayrı-ayrı işçiƖərin və əhaƖi qrupƖarının, müxtəƖif mövqeƖəri mövcud oƖduğundan
bu suaƖa dəqiq cavab vermək çox çətindir.
İşçi qüvvəsinin dinamikasına miqrasiya prosesƖəri də gücƖü təsir etməkdədir. MəşğuƖƖuğun dinamikasına
təƖəb yönündən təsir edən əsas amiƖƖərə iqtisadi konyunkturanın vəziyyəti, iqtisadi prosesƖər və oƖduqca
geniş təkrar istehsaƖın fazaƖarı daxiƖdir. VurğuƖadığımız əhəmiyyətƖi amiƖƖərƖə yanaşı işçi qüvvəsinə oƖan
təƖəbata eƖmi - texniki tərəqqi də təsir etməkdədir.
Mövcud iqtisadi ədəbiyyatƖarda çox zaman nəzəri cəhətdən əmək bazarının ikiƖi xarakterə sahib oƖması
vurğuƖayırƖar. Bazar münasibətƖəri şəraitində iş qüvvəsinin beƖə bir xarakterik xüsusiyyəti əsas götürüƖür
ki, əmək bazarında iş qüvvəsi bir tərəfdən istehsaƖın vacib amiƖi oƖmaqƖa əmtəə kimi, başqa tərəfdən isə
əmək münasibətƖəri sisteminin subyekti kimi çıxış etməkdədir.
Onu da qeyd etmək gərəkdır ki, əmək bazarında ixtisasƖı işçi qüvvəsi yüksək ixtisasƖı mütəxəssisƖər,
bütün təbəqəƖərdən oƖan inzibati idarəetmə orqanƖarı işçiƖərini əhatə etməkdədir. Qeyd oƖunan
kateqoriyadan oƖan işçi qüvvəsinin yüksək əmək haqqı əƖdə edən hissəsi yüksək ixtisas dərəcəsinə və
etibarƖı məşğuƖƖuq təminatına sahibdir. Həmçinin əmək bazarının bu seqmentinə texnikƖər, inzibati
köməkçi heyət və orta ixtisasƖı işçiƖəri əhatə edən iş yerƖəri də daxiƖdir. İE oƖan Qərb öƖkəƖərdə əmək
bazarının seqmentƖəşməsinin yeni təzahürü formaƖaşmağa başƖamışdır ki, onun da əsasını işçi
qüvvəsinin qarışıq və peşəkar sahəƖərə böƖünməsi təşkiƖ etməkdədir. Bu seqmentƖərə istehsaƖın daha çox
eƖmtutumƖu sahəƖərini əhatə edən əmək bazarının, iqtisadiyyatın zəif inkişaf etmiş istiqamətƖərini əhatə
edən əmək bazarını şamiƖ etmək mümkündür. Qeyd edənƖəri ümumiƖəşdirərək beƖə nəticəyə gəƖmək oƖar
ki, əmək münasibətƖərinin təkmiƖ xarakter daşıması, eƖəcə də əmək bazarının formaƖaşması mexanizmi
bazar iqtisadi münasibətƖəri şəraitində cəmiyyətdə işsizƖiyin səviyyəsinin aşağı endiriƖməsində və əhaƖi
məşğuƖƖuğunun təmin ediƖməsində oƖduqca mühüm roƖ oynayır. Hesab edirik ki, fəaƖiyyətində siyasi və
iqtisadi kurs reaƖƖaşdıran müstəqiƖ Azərbaycan RespubƖikasında əmək bazarının formaƖaşması
mexanizmi və hüquqi, təşkiƖati və iqtisadi cəhətdən tənzimƖənməsi həm bazar infrastrukturunun inkişaf
etdiriƖməsi, həm də əhaƖinin təminatƖı iş yerƖərinin yaradıƖması baxımından zəruriƖik kəsb etməkdədir.
NƏTİCƏ
Cəmiyyətin müxtəƖif dövrƖərində oƖduğu kimi, XXI əsrdə də işsizƖik bəşəriyyət ücün həƖƖi vacib oƖan ən
vacib probƖemƖərdən biridir. İşsizƖik iqtisadi probƖem oƖmaq iƖə bərabər həmçinin sosiaƖ bir probƖemdir.
İşsizƖik sosiaƖ probƖem şəkƖində isə həyat tərzini həyat səviyyəsini, yaşayış imkanƖarını aşağı saƖır və
çətinƖəşdirir.
OƖduqca mühüm iqtisadi probƖem şəkƖində işsizƖik əsasən daha cox iqtisadi böhranƖar və tsikƖər
dövründə baş verir. İqtisadiyyatın geri qaƖmasının əsas səbəbƖərindən biri də kütƖəvi işsizƖikdir. İşsizƖik
əmək bazarında işçi qüvvəsinə oƖan təƖəbƖə işçi qüvvəsi arasında oƖan təkƖif nəticəsində yaranır. Müasir
dövrdə eƖmi – texniki tərəqqinin istehsaƖata tədbiqi nəticəsində əməyə oƖan təƖəbat xeyƖi dərəcədə
azaƖmışdır. Yeni texnika və texnoƖogiya əməyin keyfıyyətinə və kəmiyyətinə təsir edərək istehsaƖa
tədbiq ediƖən istehsaƖ vasitəƖərinin kütƖəsi artır, işçi qüvvəsindən istifadəni nisbətən azaƖdır.
İşsizƖik əsƖində sərfəƖi əmək haqqı əƖdə edə biƖməyən iqtisadi fəaƖ əhaƖinin iqtisadi fəaƖiyyət sahəƖərindən
kənarda qaƖmasını özündə əks etdirir. İşsiz əhaƖi kateqoriyaƖarının sayının artmasına müxtəƖif amiƖƖər
təsir göstərir. BeƖə amiƖƖərə əsasən struktur dəyişikƖiyi vasitəsiƖə əƖaqədar iş yerƖərini itirənƖəri və friksion
işsizƖik meyƖƖərini aid etmək mümkündür. Əmək qabiƖiyyətƖi əhaƖi daha cox əmək haqqı səviyyəsi
yüksək oƖan sahəƖərdə çaƖışmağa meyiƖƖidir. Bu tendensiya tədricən reaƖƖaşır və bu zaman əhaƖinin
müvəqqəti oƖsada işsiz qaƖması haƖƖarı baş verir. Son zamanƖar iqtisadiyyatda işsiz əhaƖinin sayının
artmasını şərtƖəndirən amiƖƖər içərisində qƖobaƖ maƖiyyə böhranının təsiri vasitəsiƖə yaranan destruktiiv
haƖƖarı da qeyd etmək gərəkdır.
ÖƖƖkədə işsizƖik səviyyəsinin aşağı saƖınmasında oƖduqca mühüm roƖa sahib oƖan dövƖətin səmərəƖi
məşğuƖƖuq siyasətinin həyata keçiriƖməsi iqtisadi sistemin tipindən və xarakterindən birbaşa asıƖıdır.
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SosiaƖ bazar iqtisadiyyatı modeƖƖərində dövƖətin məşğuƖƖuq siyasətinin prioritetƖəri işsizƖiyin səviyyəsinin
aşağı saƖınmasına, yeni daimi iş yerƖərinin yaradıƖmasına istiqamətƖənir. Qeyd etmək vacibdir ki, işsizƖik
səviyyəsinin aşağı saƖına biƖməsinə istiqamətƖənmiş tədbirƖəri, o cümƖədən dövƖət məşğuƖƖuq siyasətini,
yaƖnız müavinətƖərin veriƖməsi baxımından həyata keçiriƖən tədbir kimi qiymətƖəndirmək düzgün
deyiƖdir. BeƖə ki, bütün bunƖar, nəticə etibarıiƖə adı çəkiƖən siyasətin görünən tərəfıni özündə əks etdirir.
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ABSTRACT
The term 5G is frequently used to refer to all existing technologies that provide all-the-time availability,
increased coverage area, and increased network density in terms of cell and device density. The 5G
system will be compatible with existing technologies such as 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, and others, and will
enable more than ten thousand times data throughput and data downloading than 4G. It will run on the
Ultra High Spectrum Band, which will transport the future Internet; it will be a revolution in the
communication period, not just an evolution. Because of its low latency and greater bandwidth, the 5G
network will enable the complete development of other technologies such as IoT, artificial intelligence,
cloud computing, virtual and augmented reality, and data analysis. These might have a wide range of
uses in a variety of industries, including entertainment, gambling, real estate, manufacturing, retail, and
tourism. Because the primary goal of future mobile networks (5G) has shifted from enabling users to
connect wirelessly to the Internet to enabling massive numbers of users and devices to seamlessly
connect in smart cities (IoT) by 2020 and beyond, the trend in future mobile networks (5G) has shown
a different pattern than that of existing networks. The study also highlighted how fifth-generation
technologies give massive data capacity, infinite call volumes, and limitless data broadcast inside the
present mobile operating system. The study represents an overview of 5G the next generation mobile
technology. The study mainly throws light on benefits of 5G technology, the architecture of 5G network,
the potential 5G technologies which includes Enhanced Mobile Broadband (EMBB), Massive Internet
of Things (MIoT) and Mission Critical Services (MCS).The study looked at some of the current
challenges in 5g deployment, related studies were also reviewed. In conclusion, despite the numerous
issues and challenges associated with the successful implementation of 5G, visual communication will
become more prevalent, as if we were meeting face to face, and it will benefit humanity in many ways,
not only in terms of speed and security, but also in terms of increased number of connected devices and
high efficiency. The concept of hand-held electronic gadgets will be changed as 5G becomes more
widely adopted. LAS-CDMA (Large Area Synchronized Code Division Multiple Access), OFDM
(Orthogonal frequency division multiplexing), MCCDMA (Multi-Carrier Code Division Multiple
Access), UWB (Ultra wideband), Network-LMDS (Local Multipoint Distribution Service), and IP
support the 5th wireless mobile internet networks, which are real wireless worlds.
Keywords: 5G Technology, Mission Critical Services (MCS), Enhanced Mobile Broadband (EMBB),
Massive Internet of Things (MIoT).

INTRODUCTION
The impact of communication-related transformation has been felt throughout the universe. We no
longer make use of landlines. Everyone has access to a phone that is operational every day of the week,
around-the-clock. Our cell phones serve as both communication tools and entertainment devices,
keeping us linked to the outside world. With each passing day, the performance of telecommunications
has increased significantly, from 1G to 2.5G and 3G to 5G. Later, we'll talk about 5G technology and
the adjustments it has made to the way most people use their mobile electronic gadgets. Users will
experience a level of call volume and data transmission with 5G pushed over a VOIP-enabled device
(Sasique & Ahmed, 2017). Mobile manufacturers must offer a whole package to retain customer loyalty
in light of consumers' expanding grasp of new technologies, affordable bundles, and appealing
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aesthetics. The development of best and newest technology is the most crucial and important goal of
major mobile phone manufacturers in order to compete with innovative market giants. It is now feasible
to connect wirelessly thanks to advances in communication technology (Wenli, et al., 2018). The
information age will finally arrive thanks to the development of the fifth-generation (5G) of mobile
communications technology. Recently, several advanced 5G technologies have been actively being
developed to fulfill the demands of diverse applications. However, adequate testing methodologies are
needed to evaluate these 5G-related technologies in a realistic, thorough, quick, and flexible manner
before they can be applied in real-world systems. Testing approaches are now confronted with new
issues as new 5G technologies continue to evolve.
Global sales of cellular plans will change as a result of 5G technology. A fresh revolution is coming.
The first mobile phone to be used globally is soon to arrive. Locals will be able to call and use China's
local phone from Germany's local phone thanks to this new technology. People's communication styles
will change drastically. The use of this technology will surely progress as connectivity becomes stronger
and more widely available. With this smartphone, your workplace will condense into your device,
similar to a modern PDA (personal digital assistant) (Linda, 2011).
The next generation of mobile networks, or 5G, promises even more performance improvements and
the emergence of new value chains (Srinivasan et al., 2019). This article's goal is to clarify and
emphasize a few key aspects of 5G technology, including its advantages, possibilities, and difficulties.
IoT is anticipated to expand in both scope and application with 5G. However, given that current mobile
networks and more extensive IoT systems are constructed using centralized paradigms, it is anticipated
that they will have considerable difficulties accomplishing their objectives (Srinivasan et al., 2019).
There are a few crucial conditions for 5G technology that should be stated in order to emphasize how
crucial it is for this significant change to be available everywhere. Other requirements include (Sankaran,
et al. 2020: Jacobo, 2020): "The major difference between current generations and predicted 5G
techniques, from the standpoint of users, must be something other than increased maximum throughput."
1. Lower likelihood of outages, better coverage, and high data rates reachable at the cell edge
2. Less battery use
3. A number of data transfer paths are open at once.
4. A mobile data throughput of around 1 Gigabit per second.
5. More secure; increased SDR/cognitive radio security.
6. Enhanced system-level spectrum efficiency.
7. A wireless network that links individuals worldwide is the World Wide Web.
8. More AI applications will be developed as artificial sensors that might communicate with mobile
phones would surround human life. The safety of people is not under danger.
9. Cheaper infrastructure deployment costs, which results in lower traffic tolls.
The remainder of this essay will explore and outline the advantages of 5G technology, as well as its
architecture, possible applications, and present difficulties with 5G implementation in Nigeria.
BENEFITS OF 5G TECHNOLOGY
The 5G network will allow for the full growth of additional technologies like IoT, artificial intelligence,
cloud computing, virtual and augmented reality, and data analysis due to its low latency and higher
bandwidth. The data transfer capacity of the fifth-generation network is anticipated to be 1,000 times
larger than that of the fourth-generation network.
1.

Some of the benefits of 5G include the ones listed below (Botir et al., 2019):

2.

It is feasible to achieve transmission rates of up to 15-20 GB per second.
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3.
Order reaction and execution times will be 10 times faster than they are right now due to lowered
latency. 50 billion smart objects can be connected through the Internet of Things, improving
connectivity. However, connectivity will improve across the board for all 5G-enabled devices, not only
intelligent things, making remote working, for instance, more profitable and practical.
4.

It will open the door for breakthroughs in augmented and virtual reality.

5.
As data transmission speeds grow, productivity will rise as well, enabling better control of
productivity.
Because the primary goal has changed from enabling users to connect wirelessly to the Internet to
enabling enormous numbers of users and devices to seamlessly connect in smart cities (IoT) by 2020
and beyond, the trend in future mobile networks (5G) has shown a different pattern from that of existing
networks (Young, 2015; Banelli et al., 2014; Khan & Pi, 2011; Zheng et al., 2015; Sapakal & Kadam,
2013). Table 1 shows the great features of 5G technology.
Table 1: Great Features of 5G Technology
Feature
Deployment
Frequency band
Speed
Technology
Services

Multiplexing

5G
2020
3–90 GHz
Higher than 1Gbps
Multi-radio access technology, Wi-Fi, Wi- Gig
Very high data rate to fulfil extreme user demands, device-to device, machineto machine,
Internet of Things
Orthogonal frequency division
multiplexing, filter bank multicarrier

ARCHITECTURE OF 5G NETWORKS
Mobile data traffic has dramatically grown as a result of the rising use of devices that consume a lot of
data, such as laptops and smartphones. This has motivated researchers and system designers to construct
more effective network topologies. This section will cover the more traditional approach, or rather the
simpler one, of building the infrastructure required for 5G networks. The system model for the creation
of the network architecture for 5G mobile systems is entirely IP based for wireless and mobile network
interoperability. The system consists of a user terminal (which is crucial to the new design) and a variety
of separate, autonomous radio access networks. Within each terminal, each radio access mode is seen
as an IP link to the external Internet environment. The mobile terminal should, however, have a unique
radio interface for each Radio Access Network (RAN) (Deepty et al., 2021). For instance, if we want to
access four distinct RANs, we'll need four different access-specific interfaces in the mobile terminal.
For this architecture to function, all of these interfaces must be active at the same time. The radio access
technologies that provide Internet access with varied degrees of QoS support are defined by the first two
OSI layers (data-link and physical levels), which rely on the access technology (e.g., 3G and WiMAX
include explicit QoS support, but WLAN does not) (Deepty et al., 2021: Azeddine et al., 2017). The
network layer, which sits on top of the OSI-1 and OSI-2 levels, is IP (Internet Protocol), either IPv4 or
IPv6, regardless of the radio access technology, and it is used in the current communication environment.
IP's main objective is to ensure that there is sufficient control data (in the IP header) available to facilitate
proper routing of IP packets related to a particular application connection, such as sessions between
client applications and servers located elsewhere on the Internet. Routing of packets should follow the
user-defined rules (Deepty et al., 2021).
The 5G network design for mobile systems is shown in Fig. 1. It makes advantage of the flat IP idea,
allowing several Radio Access Networks (RANs) to communicate using a single Nanocore. RANs
supported by the 5G architecture include WiFi, WiFiMAX, GSM, LTE, and others (Arunachala & Patil,
2018).
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Fig. 1: Architecture of 5G Network (Arunachala & Patil, 2018).
Through the Internet, connections between clients and servers are made through sockets. Internet sockets
serve as endpoints for data communication flows. The local IP address, a suitable local transport
communications port, the destination IP address, a suitable target transport communications port, and
the transport protocol type are all combined in a single, distinctive web socket. Given this, it is necessary
to establish end-to-end Internet Protocol connection between the client and server in order to raise the
appropriate Internet socket that is specifically designated by the client and server's application (Madjid
et al., 2019). This suggests that the local IP address and the destination IP address should stay consistent
in the case of heterogeneous network interoperability and vertical handover across the various radio
technologies. When a mobile user is present on at least one end of the connection, fixing these two
parameters should enable end-to-end Internet connection handover transparency.
In order to maintain the correct packet layout and reduce or eliminate packet losses, routing to the target
destination and vice versa should be done separately and using the same path. An IP interface is provided
with each radio access technology that the user can use to connect to the relevant radio access. The IP
address, net mask, and other details pertaining to IP packet routing over the network serve to identify
each IP interface in the terminal. In a normal inter-system handover, changing the access mechanism
(vertical handover) would require altering the local IP address (Deepty et al., 2021). The socket is then
changed, i.e., closed and a new socket is opened, when any of the socket's parameters are changed. This
involves cutting off the old connection and starting a new one. This system is strict and relies on modern
Internet communication. Researchers and system designers have advocated the abstraction levels of
network access technologies to higher layers of the protocol stack as a new degree of abstraction to
address this problem (Madjid et al., 2019). This layer is crucial to the new architecture.
We introduce a control system in the functional architecture of the networks in the proposed architecture
to enable the functions of applied transparency and control or direct packet routing through the most
suitable radio access technology. This control system operates in perfect harmony with the user terminal
and offers network abstraction functions and packet routing based on defined p parameters. However,
this control system is a crucial element in defining the level of service for each transmission technique.
As a result, the user-side of the proposed architecture on the Internet is an excellent system for testing
the qualitative properties of access technologies and providing an accurate image of the quality that can
be anticipated from user applications towards a certain server on the Internet (or peer) (Cheena &
Gondhi, 2018).
By building IP tunnels over IP interfaces acquired by connecting to the terminal via the terminal's access
technologies, the network abstraction level would be attained (i.e., mobile user). In actuality, tunnels
would be constructed between the user terminal and the Policy Router, a management platform that
implements routing according to policies. The client will only create a suitable number of tunnels
connected to the number of radio access technologies, and a local IP address that will be formed with
sockets Internet connection of client applications with Internet servers. IP packets will be routed through
tunnels in accordance with policies, whose rules will be sent via the virtual network layer protocol. This
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allows it to achieve the needed network abstraction for client programs on mobile terminals. The process
of constructing a tunnel to the Policy Router for policy-based routing is begun from the mobile terminal
Virtual Network-level Protocol immediately after the creation of IP connectivity through the radio
access technology. The virtual network level (or network level of abstraction) (Bimal & Shah, 2021)
represents fundamental capabilities in terms of establishing and managing tunnel connections. These
architecture of 5G technology are designed and improved daily in other to support human beneficial ties
like: the 5G technology provides billing limits in advance that the more beautiful and successful of the
modern era while allowing users of mobile phones, cell phone records for printing operations, while
presenting high resolution for sharp, passionate cell phones every day and giving consumers well shape
and fast Internet access, while presenting high resolution for sharp, passionate cell phones every day
and giving consumers well shape and fast Internet access.
This infrastructure allows for the Gigabit dissemination of massive volumes of data, the upkeep of
intimate connections with approximately 65,000 individuals, and the instantaneous delivery of
maximum stability to 5G carrier distribution gateways (Hossein, et al., 2021). Thanks to remote control
technology, the user of the data transmission technology may also experience 5G comfort and rest by
enjoying more speed and clarity in a shorter amount of alone time. In addition to being quick and
reliable, 5G technology also makes it possible for other technologies like virtual private networks, peak
upload and download speeds, and better and more accessible connections worldwide.
POTENTIAL 5G TECHNOLOGIES
The impact of 5G technology on long-term economic benefits in all areas of the global economy will be
divided into three categories in this section:
A.

Enhanced Mobile Broadband (EMBB):

Two key EMBB components will encourage adoption and value creation in the 5G economy. The first
phase is to increase the number of buildings covered by cellular service, including office complexes,
industrial parks, shopping centers, and stadiums. The second is enhanced capacity, particularly in more
crowded areas, to support a significantly greater number of devices with high data volumes. As a result
of these network enhancements, data transfer will be more efficient, lowering data transmission costs
per bit, which will be a major factor in the increased use of broadband applications on mobile networks
(Glenn & Turnbull, 2020). Here are a couple of these potencies to consider: improved indoor wireless
broadband coverage, which solves the issue of delivering reliable service in many buildings; enhanced
outdoor wireless broadband, which includes applications like HD entertainment streaming to things like
cars; deployments of fixed wireless broadband — allowing carriers to provide new services without
needing to pay for capital investments; With the 5G interface, AR/VR (augmented and virtual reality)
enables the widespread distribution of dynamic AR content; Two examples of advancements that will
aid in the support of a wide range of international applications are the expansion of mobile computing
and the improvement of digital signage.
B.

Massive Internet of Things (MIoT):

The development of 5G will draw on prior investments in traditional networks. Applications utilizing
machine-to-machine (M2M) and Internet-of-Things (IoT) technology will significantly increase
economic output. Economies of scale facilitate adoption and utilization across all sectors. With 5G, lowpower capabilities have risen. Its ability to function in licensed and unlicensed spectrum and its capacity
to send Deeper and more adaptable coverage will result in significant cost reductions in MIoT scenarios.
This as a consequence, mobile technology usage will soar and the MIoT will be able to expand. With
regard to MIoT applications (Mustafa & Ameen, 2021). You can maintain track of your assets thanks
to tools like asset tracking that they have. Keeping track of the distribution of resources (and people)
over such a large region; smart agriculture – where connected sensor technologies in farming/agriculture
are now possible; Smart towns, where it is now possible to use linked sensor technology in farming and
agriculture; Examples of technological applications include lighting, security, energy/utilities,
environmental monitoring of physical infrastructure, and transportation/mobility; Lighting, security,
energy and utilities, physical infrastructure environmental monitoring, and transportation and mobility
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are all examples of physical infrastructure. Addressing common customer complaints about smart
homes, including issues with device setup, device dependability, excessive latency, etc.; Remote
monitoring uses connected sensors in combination with industrial automation applications from a
variety of industries to significantly improve the monitoring of physical structures. The use of ubiquitous
sensing for small performance gains and preventative equipment maintenance is the main focus.
C.

Mission Critical Services (MCS):

A new mobile technology with market potential is MCS. This is a crucial area for 5G development since
it will support apps that require a lot of data. High reliability, ultra-low latency connection, high security,
and availability. Wireless technology was employed in order to provide an ultra-reliable connection that
is identical to a cable connection. Wireless is used in applications like remote machine control and selfdriving automobiles. With automated equipment, failure is not an option (Federico, et al. 2018). One of
them is an autonomous vehicle. increasing the availability of more cutting-edge driver assistance
systems (ADAS), and eventually, fully autonomous self-driving vehicles will be accessible; Drones Similar to autonomous cars, IHS Markit has included drones to the MCS section of use cases since they
will be necessary for the dependable and secure operation of commercial fleets of drones. However,
improved mobile internet capabilities of 5G will also be crucial for managing massive amounts of data
being created as the use of high-definition cameras and sensor packages on drones becomes more
widespread; Industrial automation offers prospects for high levels of productivity even if the great bulk
of industrial infrastructure will continue to rely on wired communication. This is because better factories
can be built, employees can be added, and manufacturing assets can move around with ease.
The need for a high-bandwidth, secure wireless solution for remote patient care might be met by 5G
monitoring and telehealth, which would lessen the existing reliance on various connection methods
between patients, healthcare professionals, and monitoring equipment. HD pictures should have good
quality. As a result, several applications, such as dermatology and wound care, will see an increase in
utilization; Smart Grid: If efforts to sell more affordable, widely accessible low-latency radios are made
possible by 5G, this will be a significant step forward and might potentially create a sizable market for
real-time grid switching automation. Due to the fact that this would essentially provide a more reliable
network, the economic impact might be significant. The train autonomous circumambulate system
(TACS), which is the future direction of the urban rail transportation system, may function in a more
secure, effective, and economical way. Contrarily, the majority of urban rail transport systems use
medical (ISM) frequency bands, industrial, scientific, and military (ISM) channels, as well as restricted
frequency bands that cannot fulfill TACS criteria (Elisa, 2018). The fifth generation (5G) mobile
network is a promising option because it addresses the capacity and availability problems that currently
affect the dependability of communication technology and allows for the communication of many
crucial functions for future platforms for urban rail transportation systems. Fig. 2 shows some of the
potentials of 5G technology (Arunachala & Patil, 2018).
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Fig. 2: Potentials of 5G Technology (Arunachala & Patil, 2018).
CURRENT CHALLENGES IN 5G DEPLOYMENT
Researchers and designers are continuously analyzing 5G technologies, especially the effects on human
health, the technological element that permits fifth-generation (5G) networks to operate at several Gbps.
Examining the numerous challenges, problems, and worries that emerge during the research and design
phases has shown to make the technology a reality in terms of dependability. On the other hand, high
traffic needs and low latency requirements imposed by the Internet of Things (IoT) and machine-tomachine (M2M) connections can only be met by making fundamental changes to the network paradigm.
One of them is the dense deployment of small cells in the millimeter-wave range. Wireless systems must
integrate a wide range of intelligent features and applications in order to make 5G the most intelligent
and dominant wireless technology imaginable (Deng, 2018).
While managing 5G network antenna systems and conducting over-the-air testing, there are additional
channel modeling and over-the-air considerations to take into account (OTA). In most theory and some
practice, a large multiple-input multiple-output system (MIMO) channel is characterized and evaluated
using a model that is known as a non-stationary channel. For three-dimensional (3D) OTA testing,
researchers have created two approaches for choosing probe subsets that minimize the number of probe
antennas while retaining the accuracy of the target channel simulation (Shalitha & Liyanage, 2021).
Artificial intelligence operations cannot be implemented in a fully functional and effective 5G network
(AI). The connection of existing 4G networks with all-IP (Internet Protocol) broadband is based on a
reactive mentality, which leads to an inefficient spectrum. Fifth-generation (5G) wireless is now
feasible, thanks to the tremendous growth of AI and its subcategories, such as machine learning and
deep learning. However, in order for the 5G vision to be fulfilled, networks must be proactive and
predictive. According to Xiaoli (2018), it is challenging to design intelligent base stations that can make
decisions on their own. Mobile devices build dynamically adaptable clusters based on learnt data rather
than fixed and established criteria, forcing us to enhance efficiency, latency, and dependability in
general, of current and real-time network applications (Xiaoli, et al. 2018: Dan, et al. 2019).
RELATED STUDY IN 5G TECHNOLOGY
2020 will see the full implementation of the 5G unified wireless technology that Thompson (2014)
discussed. With respect to cell and device coverage area and network density, 5G systems are likely to
be much more varied and used to incorporate all currently available technologies. They will also support
more than ten thousand times as much data traffic as 4G and more than 1000 times as much data
downloading. It will operate in the 70 GHz or above Ultra High Spectrum Band.
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Yin, H. et al. (2013) discussed massive MIMO in terms of energy and spectral efficiency and quantified
them for a channel model that includes small-scale fading and illustrated that large antenna arrays can
improve the spectral efficiency as well as energy efficiency (Ngo, et al. 2013). Yin, H. et al. (2013) also
proposed an approach to deal with the pilot contamination problem and also discussed the channel
estimation scheme in multi-cell interference-limited cellular networks.
For the MIMO System, Mishra and Chauhan (2011) suggested a resource management technique. The
resource management's goal is expressed as a restricted optimization problem. According to the needs
of the Quality of Service (QoS) and instantaneous channel status information (CSI), the resource
management algorithm simultaneously optimizes subcarrier allocation, power distribution, and bit
distribution for all users. Multiple antennas create an additional DOF in the space domain. Due to the
fact that multiple users are permitted to broadcast utilizing the same sub-carriers and time slots, it also
causes co channel interference (CCI).
To combat the detrimental impacts of channel aging, Truong and Heath (2013) addressed the
implications of channel aging in massive MIMO systems and developed a channel prediction technique.
Furthermore, Boccardi, et al. (2014) suggested five important paths for future research and
standardization with regard to 5G problems, saying that network architecture should be device-centric
rather than cell-centric and should be centered on the demands of user equipment. For example, network
design should be centered on user equipment requirements and should not be cell-centric. Higherfrequency millimeter wave bands, with substantially more accessible bandwidth, are the foundation of
5G. A crucial component of 5G technology, massive MIMO requires intelligent terminals that are
capable of reducing interference and interacting with other devices directly without the need of a
network and it supports machine-to-machine communications in an effective and integrated manner
(Boccardi, et al. 2014).
According to Bangerter et al. (2014), the development of heterogeneous network architectures, the need
for new technologies like massive MIMO, full duplex technology, device-to-device communications,
and user terminal design and requirements have all led to paradigm shifts regarding changes in cellular
network architecture. In order to promote greener communication, Wang et al. (2014) examined and
outlined important technologies for 5G networks.
Massive MIMO technique was described by Larsson et al. (2014). Since the numerous antennas
employed have a greater level of intelligence, massive MIMO networks can offer better performance
than partial multi-user MIMO. The data bandwidth is increased using massive MIMO methods without
using more transmission power. The limitations of massive MIMO, including pilot contamination and
inadequate channel reciprocity, were also covered in this work.
Massive MIMO's use in the 4G wireless system was covered by MuthannaTurki, et al. (2015) in terms
of deployment scenarios and antenna array installation. For an FDD-based massive MIMO system, Kim
et al. (2014) developed open-loop training frameworks for channel estimation and closed-loop training
frameworks for channel prediction. MuthannaTurki, et al. (2015) proposed a method for capacity
estimation for 5G cellular networks using field-level simulations. Results depicted in this paper show
that by reducing antenna beam width from 65° to 30°, capacity can enhance roughly by 3.0 times at a
distance of 220 m from the base station (BS)].
In-band full duplex relay (FDR) and wireless virtualization were both covered by Liu et al. (2015)
together with a virtual resource management architecture for in-band FDR networks. Simulation results
showed how effective the suggested plan was.
To facilitate simultaneous wireless energy transmission in the uplink and downlink, Ju and Zhang (2014)
conceived and designed an energy-efficient protocol and resource allocation mechanism. One hybrid
access point (H-AP) operates in full duplex (FD) in the proposed scheme for allocating resources
optimally. It broadcasts wireless energy to a group of dispersed users in the downlink (DL) while
simultaneously receiving independent information from the users via time-division multiple access in
the uplink (UL).
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Ju and Zhang (2014) talked about the goal and architecture of 5G cellular networks to provide extremely
low latency for real-time video streaming service over diverse settings. Algorithms for cell affiliation
and antenna allocation have also been suggested, ensuring that users and cells cannot obtain more data.

CONCLUSION
In conclusion, visual communication will become more prominent, as if we are meeting face-to-face,
despite many issues and challenges regarding the successful implementation of 5G, and it will benefit
mankind because it can minimize issues in many ways, not just in terms of speed and security but also
in terms of an increased number of connected devices and high efficiency. The concept of handheld
electronic devices will change when 5G is widely used. A single IP address will now be used to access
all services and applications, including telephony, gaming, and several other multimedia applications.
The introduction of the article discusses 5G technology and the numerous advantages it offers to
consumers, companies, and governments. In order to fully explain this emerging technology, the essay
went on to detail the creation of a 5G network using various infrastructure and their necessary functions.
LAS-CDMA (Large Area Synchronized Code Division Multiple Access), OFDM (Orthogonal
Frequency Division Multiplexing), MCCDMA (Multi-Carrier Code Division Multiple Access), UWB
(Ultra Wideband), Network-LMDS (Local Multipoint Distribution Service), and IP are supported by the
fifth wireless mobile internet networks, which are actual wireless worlds.
The study also showed how fifth-generation technologies offer enormous data capabilities, infinite call
volumes, and limitless data broadcast under the present mobile operating system. The research examined
some of the issues related to 5G technology, and it concluded that if these issues are consistently
resolved, the present fifth-generation technology should significantly impact the world, offering more
services and benefits than 4G. As was already said, a more advanced technology will be used to connect
the entire world without any restrictions. Our lives will take on new dimensions and undergo significant
lifestyle changes as a result of the world of universal, uninterrupted access to knowledge, entertainment,
and communication.
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ABSTRACT
Bone in general is a composite tissue with a complex geometry to be studied experimentally. In our
study we specified the study on an intact human tibia for a young person within 35 years. The objective
is to understand the biomechanical behavior of the tibia that will be subjected to compression and
torsional loads, these forces shall be considered to be applied separately. This analysis is carried out by
using the finite element method with the software: Mimics, Solidworks and Abaqus. A computed
tomography (CT) scan was used to create the geometry of a three-dimensional model of the cancellous
and cortical bones of this tibia. It was noted that the weakest area in the tibia is located in the distal third
of the diaphysis. The model was assigned with homogeneous and linear isotropic material properties
and meshed with 10-node tetrahedral elements for size of 6mm, to analyze the von Mises (VM) stress
distribution along the tibia bone during stance standing in both cases of loading. It was concluded that
increasing the force exerted on the bone which can eventually lead to the maximal stresses. The results
obtained show that the stress concentration is located on the medial surface for the two types of
compression and torsion load because the cross section of this area is the weakest, this means that this
part of the tibia is the most vulnerable to fracture.
Keywords: Tibia bone, Finite element method, Von mises stress, Load.

INTRODUCTION
The tibia is the second bone after the femur in the classification of long bones. It represents the largest
element in the medial part of the leg. It is articulated at the top with the femur and at the bottom with
the talus (BAOUAB, 2013), and its main role is to support almost the entire weight of the human body
(Ghosh et al., 2017). The tibia is made up of two forms of bone tissue: one is compact cortical tissue
which constitutes the external zone with the majority of the diaphysis part, it allows to resist the pressure
of the weight; and the other trabecular tissue (spongy) located much more in the two epiphyses. It resists
the constraints of various solicitations which lean on the compact bone to which they transmit the forces
(Julie Rozé, 2007; Meunier et al., 2002). The tibia has different geometry, size, mechanical and physical
properties from one person to another, which are related to age, sex, height and occupation(Manral et
al., 2020; Tarniţǎ et al., 2006).
Bone geometry is one of the strongest predictors of fracture risk, specifically having a thinner (narrow)
tibia relative to body mass (Tommasini et al., 2005). Due to the slender nature of the tibia, tibial fractures
are one of the most common bone fractures induced by road traffic accidents or falls (Kim et al., 2010).
These fractures are usually treated by internal or external fixation in different ways using osteosynthesis
techniques, which consists of fixing the bones in their original anatomical position by using materials
such as plates and screws, nails or by a system fixed outside the bone externally to the skin. This depends
on the type and location of the fracture(Ouattara & Danioko, 2010; Tejwani, 2015).
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The advent of finite element analysis methods has made it possible to analyse load configurations that
are difficult to replicate experimentally. In addition, they are also used to study the biomechanical
behaviour of bone (Belaid, 2019). Several researchers have conducted their studies using the FE method
to analyse the biomechanical behaviour of the tibia under different loads. Tarnita et al. [6] have
contructed a FE model of the tibia bone using a CAD software in order to analyze the model’s behavior
under various loads, the auther used computed tomography (CT) images to create the tibia bone model.
In this study, we used FEM to analys the biomechanical behavior of human tibia model under various
loads sush us compression and torisional. This analysis showed that bone morphology plays an
important role in the production of fractures; according to our results we observed that there is a very
weak zone located in the lower third of the tibia where fracture can occur.

MATERIALS AND METHODS
Geometric model
The tibia is a long, hollow bone. It is a complex structure composed of cancellous bone (trabecular),
cortical bone (compact) and articular cartilage. It consists of a body (diaphysis) and two ends proximal
and distal (epiphyses) (Zhou & Yang, 2022).
The geometry of the model of an intact tibia was developed from a computed tomography (CT) scan of
a healthy person of 35 year old, during stance standing. furthermore, the dimensions of the tibia bone in
a (CT) scan are studied, and it is found that the length of the tibia bone is 300-450 mm in men and 250400 mm in women, with a thickness of 20-30 mm in both cases (Narayanaswamy & Thomas, 2019).
The image data was imported into the image processing software Mimics to extract and generate the
geometry of the 3D models of the cortical and cancellous bone. The resulting file was imported into
solidworks to form the solid models. These models were further imported into Abaqus/ Standard 6.14
finite element analysis software (figure 1).

Figure 1 : Model of the Tibia bone.
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Finite element step
Finite element mesh on tibia model consists of tetrahedral finite elements. A convergence study was
done to determine the optimal mesh size for each component in order to ensure that the model is reliable.
Mesh sizes were adjusted at 6 mm and 7 mm. Meshing was done using 30,026 elements for cortical and
9,182 elements for trabecular parts of the model (figure 2).

Figure 2 : Tibia bone meshed with tetrahedral elements.
Mechanical properties, loading and boundary conditions
The tibia model was assigned with homogenous, linear isotropic material propertie. the young’s modulus
(E) for cortical and cancellous bone were set at 16,000 MPa (Abdul Wahab et al., 2020) and 1,000 MPa
respectively. The poisson’s ration (v) for cortical bone was set at 0.3 and 0.22 for cancellous bone.
Two types of load were applied to the tibia bone FE model, and they were fixed in standing position.
1/ axial compression load : a various load of 400N (half of body weight), 600N, 800N, 1000N, 1200N
were distributed on the upper surface of the tibia FE model. The compression load was applied as 60%
to the medial side and 40% to the lateral side. In all directions the bottom end of the FE model’s tibia
was totally immobilized (Figure 3A).
2/ torsional load : was applied following the same condition used in the first type of load (Figure 3B).
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(A)

(B)

Figure 3 : Boundary conditions applied in this study : (A) axial compression load. (B) torsional load.
RESULTS
After entering the loading and boundary conditions, we obtained After entering the loading and
boundary conditions, we obtained This two histograms (figures 1 and 2)respectively that shows the
maximum value of the equivalent stress von Mises as a function of applied load and torsion and for both
cortical and cancellous bone. We note on the one hand, that the maximum stresses are located in the
cortical bone because it has a Young's modulus higher than that of the spongy bone and on the other
hand, the level of stresses caused by the compression load is relatively more intense than that of torsion.
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Figure 4 : Stress analysis of tibia under axial loading condition according to von mises Criteria
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Figure 5 : Stress analysis of tibia under torsional loading condition according to von mises Criteria
Whatever the type of loading applied to the tibia bone, the stress contours show us that the stress
concentration is closer to the diaphysis, more precisely in the lower 1/3, that it tended to
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F=400N

F=800N

Figure 6 : Stress contours under compression loads for cortical and spongy bone.
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F=400N

F=1000N
Figure 7 : Stress contours under torsion loads for cortical and spongy bone.
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Several nodal points were taken along the surface of the tibia as a function of stress when the bone was
under various loading (compression/torsion), it was observed that the stress value was maximal in the
distal third of the diaphysis in both tests (figure 8 and 9). In the case of compression loads the stress
concentration is situated in the medial surface of the bone, on the other hand, in torsion loads the stress
concetration appeared in the medial border.
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F=1200N
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Figure 8 : the stress distribution along the true tibia distance under different compraission loads.
MT=27,32 N.m
MT=40,9 N.m
MT=54,64 N.m
MT=68,3 N.m
MT=81,96 N.m

0,14
0,12

Stress (MPa)

0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

True distance along path(mm)

Figure 9 : The stress distribution along the true tibia distance under different torsional loads.
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DISCUSSION
The results of our study revealed that the stress concentration of VM is highest in the 1/3 region of the
lower shaft, where the narrowest section in the tibia is located. Tarnita et al studied the effect of stress
on tibia bone, the result showed that the highest values of VM stress are found in the 1/3 of the lower
shaft of the bone, where the cross-sectional area is smaller [6]. According to Yardimenden et al work,
the behavior of tibia bone under different forces shows that the 1/3 region of the lower shaft is the
weakest where most fractures accur (Baseri et al., 2020).
Our results also show that the distribution of VM stress values are proportional to the forces applied in
both cases on the tibia model and it was obtained that the maximum value of stress is lower than the
yield strength, thus we conclude that the tibia bone resists the forces applied in this analysis, as obtained
in the study of NarayanaswamyG and A Thomas (Narayanaswamy & Thomas, 2019) .
This analysis showed that the bone morphology plays an important role in how you stand, move and
keep your balance. Tibias usually only break from serious traumas like car accidents. A tibial fracture
is a chronic injury that occurs when there is a disparity between external forces and the body’s ability
to recover from them. Specifically, it occurs when the accumulation of repetitive sub-maximal forces to
the tibia exceeds the bone’s ability to absorb the impact and remodel. If not treated, this can result in
microscopic cracks in the bone which can eventually lead to macroscopic fractures.
CONCLUSION
The 3D finite element model of the human tibia was developed and analysed using Mimics, Solidworks
and Abaqus software. From the results and discussions obtained on this analysis, it is concluded that the
VM stress distribution along the tibia showed the weakest and least resistant region in the tibia geometry
under an effect of various loads applied on this bone.
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ABSTRACT
Sign languages are a set of predefined languages that use the visual-manual modality to convey
meaningful information. Sign language is an essential tool to bridge the communication gap between
normal and hearing-impaired people. This project aims to identify alphabets in Indian sign language
from the corresponding gestures. The main goal of this project is to create a deep learning-based
application that offers a sign language translator. In this project, we use a CNN algorithm for the
recognition of sign language.
We used the Kaggle dataset for sign language recognition. The size of the dataset is 281.95 MB. It
contains 35 directories in 26 characters (A to Z) and 9 numeric signs (1 to 9).In this project, we designed
a system that will be able to recognize hand gestures by using deep learning architecture. In this project,
we study the different types of hand features for the problem of sign language recognition using a
Convolutional Neural Network.
INTRODUCTION
Sign Language is a versatile faculty consisting of an arbitrary system of code that represent notions.
Communication is always having a great impact in every domain and how it is considered the meaning
of thoughts and expression that attract the researchers to bridge this gap for every leaving being.
Sign languages are languages that use the visual-manual modality to convey meaning languages are
expressed through manual articulations in combination with non-manual elements.
It consists of dactylology, which spells out words character by character, and word level association
which involves hand gestures that convey the word meaning. Dactylology is a vital tool in sign language,
as it enables the communication of names, addresses and other words that do not carry a meaning in
word level association. In spite of this, dactylology is not widely used as it is challenging to understand
and difficult to use. Moreover, there is no universal sign language and very few people know it, which
makes it an inadequate alternative for communication.
A system for sign language recognition that classifies fingerspelling can solve this problem. Various
machine learning algorithms are used and their accuracies are recorded and compared in this report.
PROBLEM STATEMENT
Deaf and dumb people cannot speak like normal people, so they use hand signs to communicate with
other normal people. Normal people face problems in recognizing their language by sign mode. Learning
and capturing the gestures is a challenging task. Some gestures are difficult to reproduce. Hence there
is a need of systems which recognizes the different signs and conveys the information to normal people.
We communicate through speech, gestures, body language, reading, writing through visual aids, speech
being one of the most commonly used among them. However, unfortunately, for the speaking and
hearing impaired minority, there is a communication gap. Visual aids, or an interpreter, are used for
communicating with them. However, these methods are rather cumbersome and expensive, and can't be
used in an emergency. Sign Language chiefly uses manual communication to convey meaning. This
involves simultaneously combining hand shapes, orientations, and movement of the hands, arms, or
body to express the speaker's thoughts
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the problem of sign language
recognition using a Support Vector
Machine (SVM).In this 94.6%
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PROPOSED WORK
The Work is Implemented Using Python the Flowchart of Which is Given in the Section.

Figure1:-Flow Chart of the Implementation Done Using Python
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ALGORITHM OF THE MODEL
Step-1:

Collect the dataset.

Step-2:

Pre-process the the dataset.



Data Quality assessment



Data Cleaning



Data Transformation



Data Reduction

Step-3:


Extract the feature.
Transform row data into numerical feature

Step-4: Implementation of Sign Language classification.
Step-5: Train the dataset by using CNN classification algorithm.


To calculate Loss function



To optimize the model using Adam optmizer

Step-6:

Test the dataset by using CNN classification algorithm.

Step-7:

Predict the result.

RESULT
Data Collection
In the first step, we collect Indian Sign Language Dataset. Dataset for the sign language recognition is
taken by kaggle (kaggle.co.in). The dataset consists 35 directories in which 26 directories are
character (A to Z) and 9 directories files are numeric signs (0 to 9). The size of dataset is 281.95 MB.
This dataset is used for sign language hand gesture recognition.
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TABLE -1: NINE FOLDER SNAPSHOT OF THE DATASET TAKEN FROM KAGGLE
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TABLE-2: NEXT 9 FOLDER SNAPSHOT OF THE DATASET TAKEN FROM KAGGLE
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TABLE-3: NEXT 9 FOLDER SNAPSHOT OF THE DATASET TAKEN FROM KAGGLE
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TABLE -4: NEXT 8 FOLDER SNAPSHOT OF THE DATASET TAKEN FROM KAGGLE
Visualize the result
In the last step, we visualize our resulting images on hand gestures and save our model for future
implementations.
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Figure-2: Sign Language Hand Gestures Result
In Sign Language recognition, by using a Convolutional Neural Network we use 26 alphabetic (A to
Z) and 9 Numeric (1 to 9) signs. This model predict hand gesture of sign languages. In this model, we
get 38.37% loss and 89.93% accuracy.

Figure3:- CNN Model Result
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Figure4:- CNN Model Accuracy vs Validation_Accuracy of train and test dataset

Figure5:- CNN Model Loss vs Validation_Loss of train and test dataset
CONCLUSION
The aim of the sign language recognition project is to predict the alphanumeric hand gestures.
In this project, we tried to show the basic way of predicting sign language by using a Convolutional
Neural Network that can produce better results. In this project, we use the Kaggle dataset. We would
further improve our model with the deployment of an android application that can help normal people
to understand the deaf and dumb people’s opinion. This model predicts hand gestures of sign languages.
In this model, we get 38.37% loss and 89.93% accuracy.
Cost estimation is used to predict the total effort and cost required to develop a software product. This
project is cost estimated in 120 days and completed by three-member (two students and one professor).
The total cost for this project is .10082.11₹.

FUTURE WORK
We would use more alphabets in our datasets and improve the model so that it recognizes more
alphabetical features while at the same time getting high accuracy. We would also like to develop an
android system so that it would be more helpful to dumb people. We are planning to achieve higher
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accuracy even in the case of complex backgrounds by trying out various background subtraction
algorithms. We are also thinking of improving the pre-processing to predict gestures in low light
conditions with higher accuracy.
We will further implement this model to recognize signs which include motion. Moreover, we will focus
on converting the sequence of gestures into text i.e. word and sentences and then converting it into
speech which can be heard
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AN IMPLEMENTATION IN PYTHON FOR DIAGNOSIS OF THYROID USING MACHINE
LEARNING APPROACH
Vaibhav Kant Singh
Assistant Professor, Department of Computer Science & Engineering, School of Studies of
Engineering and Technology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Central University, Bilaspur,
Chhattisgarh, India
ORCID ID: 0000-0002-6776-9573
ABSTRACT
The work is a continuation of the work done by the author in the field of Medical Science. In the current
scenario we are suffering from the problem of COVID. The pandemic is having a deep impact on various
countries of the word. The pandemic has influence all across the world. There are various other diseases
like cancer which is affecting a lot of population across the globe. In the current work the author is
engaged in the survey and exploration of ways to face a disease called Thyroid. In the current work the
author made survey of the Machine Learning approaches to make a detection of the Thyroid. In the
current work the author made a utilization of the Tool called Python. The author made good utilization
of the libraries present in Python. In the current work the author surveyed and used the algorithms
namely Gradient Boosting Classifier, ADA Boost Classifier, Light Gradient Boosting Machine,
Decision Tree Classifier, Extra Tree Classifier, Logistic Regression, K-Neighbors Classifier, SVMLinear Kernel, Linear Discriminant Analysis, Ridge Classifier, Dummy Classifier, Naïve Bayes and
Quadratic Discriminant Analysis. The work done by the author is an approach that still is having some
limitations like the output user interface is not prepared which would have made the project more user
interactive. The dataset is taken from Kaggle. The number of rows and columns present in the dataset
of Kaggle is not that rich however the accuracies that are obtained after running of the code is extremely
acceptable. But it would be more efficient if the data set would have considered more parameters and
the number of tuples in the dataset would be more.
INTRODUCTION
Our thyroid gland produces hormones that play a role in many different systems of our body. When our
thyroid gland produces these important hormones in excess or too little, it is called thyroid disease.
There are various types of thyroid diseases such as hyperthyroidism, hypothyroidism, thyroiditis, and
Hashimoto's thyroiditis.
Thyroid disorder is a popular time period for a scientific situation that continues our thyroid from making
the proper quantity of hormones. our thyroid normally makes hormones that maintain our frame
functioning normally. When the thyroid makes an excessive amount of thyroid hormone, your frame
makes use of electricity too speedy. This is referred to as hyperthyroidism. Using electricity too speedy
will do greater than make us tired — it could make our coronary heart beat faster, motive we to shed
pounds without attempting or even make we experience nervous. On the flip-aspect of this, our thyroid
could make too little thyroid hormone. This is referred to as hypothyroidism. When you've got too little
thyroid hormone in our frame, it could make you experience tired, you would possibly benefit weight
and you can also be not able to tolerate bloodless temperatures. These fundamental issues may be
because of plenty of conditions. They also can be exceeded down thru families (inherited).

PROBLEM STATEMENT
In this Ever-Changing world, the wave of modernization is bringing a new wave of diseases. With the
rising prices of goods, the prices of appointments with the medical fraternity are witnessing an

FULL TEXTS BOOK

984

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

exponential rise. In our daily lives, we can observe so many types of pollution around us. But are
unaware of their damage to our daily lives. One strong observation can be drawn from the staggering
70,000 annual cases of Thyroid in India. In most cases, the disease tends to be asymptomatic in the early
stages, making it nearly impossible to detect. To reduce the cost of screening, we need to develop an
algorithm that can able to predict whether a patient is suffering from Thyroid or not depending upon the
patient's health conditions.
As thyroid disorder are on the rise in India. Every People meet doctors to know that they are suffering
from thyroid or not. Prediction of thyroid by doctor is a tedious process which might lead to negative
prediction. Only experienced doctor can examine the case properly.
Sometimes, Human mind can do mistake to predict the thyroid but thyroid detecting by machine learning
approach will not do mistake because they behave as we want. To assist doctor machine learning
approach can help them in diagnosis of disease and reduce the burden of doctor.
Machine learning approach will helpful for doctors as well as people. For doctors it will decrease the
burden of doctors and for people at the initial stage of thyroid they can check at home that he/she
suffering from thyroid or not.

LITERATURE SURVEY
S.
No
.
1.

2.

Title of the Paper

Authors

Detection of Thyroid V.K. Singh,
Using
Machine N.D.
Learning Approach
Yadav,
R.K. Singh
and
M.
Sahu
Support
Vector B
Machine
based Gopinath,
Diagnostic system for N Shanthi
thyroid cancer using
statistical
texture
features.

3.

High
Accuracy
Thyroid Tumor Image
Recognition Based on
Hybrid
Multiple
Models Optimization.

4.

Rainforest
A
framework for fast
decision
tree
construction of large
datasets.
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Wanrong
Gu, Yijun
Mao,
Yichen He,
Zaoqing
Liang,
Xianfen
Xie,
Ziye
Zhang, And
Weijiang
Fan
Johannes
Gehrke,
Raghu
Ramakrish
nan,

Remark

In this paper the author used ML approach for detection of
thyroid

In the paper written by Gopinath and Shanthi 96.7%
accuracy, 95% sensitivity and 100% specificity is observed.
The wavelength taken is 4 and 45 is the angle of observation.
The Final Results of diagnosis in FNAC images observed for
thyroid cancer performed an effective work making a
utilization of texture of statistical data. In the Paper the
derived information regarding Gabor filters which are
having SVM association gave effective result.
This paper was published in July 10, 2020. In this article, As
the main research object take the ultrasound image of
Thyroid nodule. On the base of real world ultrasound image,
result of this experiment showed that our proposed approach
out performed the other method in accuracy and stability.

In this article, we have developed a comprehensive approach
for scaling classification trees. An algorithm that can be
applied to all classification tree algorithms we know. The
most important finding is the observation that the
classification trees in the literature justify their division. A
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Venkatesh
Ganti

5.

Research
and
Application
of
AdaBoost Algorithm
Based on SVM.

6.

Logistic
Regression
and Random Forest for
Effective Imbalanced
Classification.

7.

Rainforest: A random
forest algorithm for
quantitative
precipitation
estimation
over
Switzerland.

8.

Diagnosis Method of
Thyroid
Disease
Combining Knowledge
Graph
and
Deep
Learning.
Liver
Patient
Classification
using
Logistic Regression.

9.

10.

Yanqiu
Zhang,
Ming Ni,
Chengwu
Zhang,
Rujjie Li,
Shang
Liang,
Sheng
Fang,
Zhouyu
Tan
Hanwa
Luo,
Xiubao Pan
Qingshun
Wang,
Shasha Ye,
Ying Qian
Daniel
Wolfensber
ger,
Marco
Gabella,
Marco
Boscacci,
Urs
Germann,
and
Alexis
Berne

In this paper, the performance of random forest and logistic
regression are compare on the prediction of imbalanced
dataset. We used several ways to enhance two models based
on costsensitive learning to provide good accurate prediction
when we are dealing with imbalanced datasets.

This paper is published in 29 April 2021. This Paper
proposes a new database-driven QPE method. Switzerland
can generate real-time 2D estimates of precipitation intensity
on a 1km2 grid every 5 minutes. We approach this classic
problem as follows: A new twist by training Random Forest
(RF) regression Learn the QPE model directly from a large
database spanning four years of observations that combines
level and polarized radar. This algorithm has been carefully
refined by optimization It uses its hyperparameters to
compare with currently operational unpolarized QPE
method. Ratings clearly show that this is possible with the
HF algorithm Reduce the error and bias of predicted
precipitation Intensity, especially for large, solid or mixed
precipitation

Xuqing
Chai

In the paper written by XUQING CHAI proposes diagnosis
by connecting trivial and scattered knowledge spread
across a variety of medical systems. The ---- of data
available can be used for intelligent diagnosis of diseases.

Syed Hasan
Adil et al

In this paper, a comprehensive and structural analysis is
made on “Indian Liver Patient Records dataset published in
UCI machine learning repository with a classification of
accuracy of 74% with logistic Regression is achieved in the
paper.
In this paper Tikhonov’s Theory along with Ridge classifier
is assessed. Utilization of Algorithm Levenberg Marquardt
for classification is focused work on LDA which is
essentially linear Discriminant Analysis is shown. Different

A Comparison of Anagh
Linear Discriminant Singh
Analysis and Ridge Shiva
Prakash.B
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relatively compact, reference in the tree node of the AVC
group for that node. The best division criteria developed in
statistics and machine learning can now be used for large
classifications.
This paper suggest an SVM algorithm and AdaBoost
algorithm that uses SVM as a weak Classifier to convert
weak Classifier.
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Classifier on Twitter
Data.
Research on
Algorithm of Decision
Tree Induction.

K.Chandras
ekaran
Hua Ding
Xiu-Kun
Wang

A Systematic review
on the role of artificial
intelligence
in
sonographic diagnosis
of thyroid cancer: Past,
present and future
High-Dimensional
Quadratic
Discriminant Analysis
Under
Spiked
Covariance.

Fatemeh
Abdolali et
al

14.

Light
Gradient
Boosting machine for
general
sentiment
classification on short
texts: A comparative
evaluation.

15.

Gradient
Boosting
Based classification of
ion channels.

16.

Ai Meta-Learners and
Extra Trees algorithm
for the Detection of
phishing websites.
High Precision Error
prediction algorithm
based
on
ridge
regression predictor for
reversible data hiding.

Fatima
Alzamzami
,
Mohamd
Hoda,
Abdulmotal
eb El
Saddik
Divyansh
Agrawal,
Sachin
Minocha,
Suyel
Nsmasudra,
Sathish
Kumar
Yazan
Ahmad
Alsariera,
Et al
Xingyuan
Wang,
Pengbo Liu

11.

12.

13.

17.

18.

Houssem
Sifaou,
A.Kammou
n,
MohsmedSlim
Alouini

Classification
with J.
learning
K-Nearest Laaksonen,
neighbours.
E. Oja
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aspect of the approaches discusses above are mentioned in
the paper.
In this paper the authors made a contribution on Decision
Trees. In which entropy helps in avoiding the bugs of ID3.
Some of the benefits of EMID if used are the simple
structural of decision tree and higher degree in terms of
reports generated on classification.
In this jourals, there is review of CAD system for diagnosis
of thyroid cancer with the help of machine learning and
sonographic diagnosis. In this paper three different
approached are used which are detection segmentation and
as well as classification.
This article suggested an improved QDA classifier Shows
that it is superior to traditional RQDA while reducing
computational complexity. The proposed classifier is better
suited to a population with spikes in covariance. Situations
commonly encountered in EEG signal processing, detection,
and econometric applications. The results obtained are very
promising and pave the way for extending the analysis to
more general covariance models such as diagonal and lowranked perturbations.
In this paper they used domain- free sentiment multimedia
dataset to make a general multi-class sentiment classifier. On
the basis of proven quality of the light gradient boosting
machine, which handles high dimensional and
disproportionate data. We trained LGBM modes to detect
one of three tweet modes: positive, negative and neutral.

This paper describes ion channel classification using
gradient boosting algorithms such as light gradient boosting,
extreme gradient boosting, and category boosting. The
analysis of the gradient boosting algorithm and the
comparison with the ANN classifier using various metrics
shows the importance of work.

The purpose of this research paper is to provide a good
solution to the threat of phishing in modern society. Thus,
this study aims to address existing shortcoming that already
exist. The accuracy of this method is 98%.
In this paper, ridge regression is based on high precision
error prediction algorithm for lossless data hiding is
proposed. Ridge regression is a least-squares algorithm with
a penalty that solves the least squares overfitting problem. In
this research data hiding and encryption algorithms play an
important role in protecting information security.
The Nearest neighbour classifier, especially the KNN
algorithm is one of the simplest but most efficient
classification rules and is in fact widely used. Here are three
fitting rules that you can use in iterative training for KNN
classifiers. This is a new approach from the perspective of
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case study of the
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Bridge
Problem.

20.

TDTD:
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Diagnostics.
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Jacek
Mandziuk

Thyroid Jamil
Type Ahmed,
M. Abdul
Rehman
Soomrani
Extreme
Gradient Najmeddin
Boosting
Machine e Dhieb et
Learning
Algorithm al
For
Safe
Auto
Insurance Operations.

22.

An Implementation of Feng-Jen
Naïve Bayes Classifier. Yang

23.

Proposing Solution to
XOR problem using
minimum
configuration MLP
Minimum
Configuration MLP for
Solving XOR problem
Proposing an Ex-NOR
Solution using ANN

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Mathematical
Explanation
To
Solution For Ex-NOR
Problem
Using
MLFFN
Mathematical Analysis
for Training ANNs
Using Basic Learning
Algorithms
Vector Space Model :
An
Information
Retrieval System
Minimizing
Space
Time Complexity in
Frequent
Pattern
Mining by Reducing
Database Scanning and
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V.K. Singh

both statistical pattern recognition and supervised neural
network learning.
This paper is written by Krzysztof Mossakowski and Jacek
Mandziuk and published in February 2009. This paper,
Estimate the number of tricks a pair of bridge players will
take in the so-called Double Dummy Bridge Problem using
an artificial neural network that is trained only in sample
games and does not represent human knowledge or even the
rules of the game.
In this paper MDC which stands for Medical Data Cleaning
approach which made utilization of Bayesian isotonic
regression algorithm to identify dependencies of thyroid
disorder. This approach provided accuracy of around 95.7%
when it is assessed on a cross validation of 10-k fold.
This paper written by Najmeddine Dhieb, Hakim Ghazzai,
Hichem Besbes, and Yehia Massoud propose a framework
for safe auto insurance operations which proposes the use of
Extreme Gradient boosting for detecting fraudulent claims.
It provides an added advantage for insurance companies by
classifying different type and gives existing solution.
In the paper by Feng-Jen Yang titled “An Implementation of
Naïve Byes Classifier”, proposes the use of series of
probabilistic computation to find the best-fitted
classification model which here it root from Bayesian
Theorem.
Author Proposed an ANN Model

V.K. Singh Authors Proposed a Novel Model for ANN
and
S.
Pandey
V.K. Singh Authors Proposed an Ex-NOR Model
and
S.
Pandey
V.K. Singh Mathematics behind ANN in LSP is conveyed by Author

V.K. Singh

General Mathematics in ANN is portrayed

V.K. Singh An Information retrieval system is discussed in the article.
and V.K.
Singh
V.K. Singh Data Mining is discussed by the Authors
and V Shah
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Using Pattern Growth
Method
The Huge Potential of
Information
Technology
Proposing
pattern
growth methods for
frequent pattern mining
on account of its
comparison made with
the
candidate
generation and test
approach for a given
data set
RSTDB & Cache
Conscious Techniques
for Frequent Pattern
Mining
Designing simulators
for
various VLSI
designs using the
proposed
artificial
neural network model
TRIVENI
Analysis of Stability
and Convergence on
Perceptron
Convergence
Algorithm
Machine
Learning
approach to detect
Breast Cancer

V.K. Singh Information Technology Landscape is discussed
and V.K.
Singh
V.K. Singh Frequent Pattern Mining is discussed by the Author

V.K. Singh

RSTDB Algorithm is discussed by the Author

V.K. Singh

TRIVENI Model is discussed by Author

V.K. Singh

Convergence is given a look by the Author

V.K. Singh, Breast Cancer and Machine Learning Discussed by the
A. Baghel, authors
N.D.
Yadav, M.
Sahu and
M. Jaiswal
SVM using rbf as V.K. Singh RBF Kernel is Discussed by the author
kernel for Diagnosis of
Breast Cancer
Support
Vector V.K. Singh Diabetes is Discussed by the Author
Machine using rbf,
polynomial, linear and
sigmoid as kernel to
detect Diabetes Cases
and
to make
a
Comparative Analysis
of the Models
Colorization of old V.K. Singh Deep learning is used as Idea in the paper by the authors
gray scale images and
videos using deep
learning
Dual Secured Data V.K. Singh Security aspect is discussed in the paper by the author
Transmission
using
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Armstrong
Number
and Color Coding
Finding
New
Framework
for
Resolving Problems in
Various Dimensions by
the use of ES : An
Efficient and Effective
Computer
Oriented
Artificial Intelligence
Approach
Twitter
Sentiment
Analysis

V.K. Singh, Expert System is discussed by the Authors
A. Baghel
and
S.K.
Negi

Chandrashe The authors did ML Technology for Twitter Sentiment
khar,
R. Analysis
Chauhan
and V.K.
Singh
ML Approach for P. Kumari, ML is utilized in the area of Lung Cancer
Detection of Lung R. Gupta, S.
Cancer
Kumar and
V.K. Singh
Automatic
Number P.
Plate Recognition
Sailokesh,
S. Jupudi,
I.K. Vamsi
and V.K.
Singh
Human
Activity Y.K.
Recognition
Reddy,
K.M.
Yadav and
V.K. Singh
Text Summarization
R.N.R.K.
Prasad,
P.S.S.R
Ram,
S.
Dinesh and
V.K. Singh
Diagnosis of Breast V.K. Singh,
Cancer using SVM N.D. Yadav
taking polynomial as and R.K.
Kernel
Singh

Authors implemented Automatic Number Plate Recognition
System

Authors Proposed Human Activity Recognition

Authors Proposed Text Summarization System

Detection of Breast Cancer is discussed
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CONCLUSION
Thyroid disorder is one of the diseases that affect the world’s population, and the number of cases of
this disease is increasing. Because of medical reports that show serious imbalances in thyroid diseases,
our study deals with the classification of thyroid disease between hyperthyroidism and hypothyroidism.
This disease was classified using algorithms. Machine learning showed us good results using several
algorithms. We found the following accuracy from our study.
We worked on 14 different machine learning models. We found an accuracy of 99.55 % on the use of
Gradient Boosting Classifier. We found an accuracy of 99.47 % on the use of Ada Boost Classifier. We
found an accuracy of 99.47 % on the use of Light Gradient Boosting Machine. We found an accuracy
of 99.39 % on the use of Decision Tree Classifier. We found an accuracy of 99.39 % on the use of
Random Forest Classifier. We found an accuracy of 97.84 % on the use of Extra Trees Classifier. We
found an accuracy of 96.02 % on the use of Logistic Regression. We found an accuracy of 95.61 % on
the use of K Neighbours Classifier. We found an accuracy of 95.45 % on the use of SVM- Linear Kernel.
We found an accuracy of 94.39 % on the use of Linear Discriminant Analysis. We found an accuracy
of 93.48 % on the use of Ridge Classifier. We found an accuracy of 92.58 % on the use of Dummy
Classifier. We found an accuracy of 22.35 % on the use of Naïve Bayes. We found an accuracy of 19.85
% on the use of Quadratic Discriminant Analysis.
On further tuning the Gradient Boosting Classifier, we got an accuracy of about 100 %.
This project is cost estimated in 120 days or 16 weeks and completed by four-member (three
students and one professor).The total cost for this project is 10,082.
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FUTURE WORK
Although We have achieved an accuracy of 100 % from our machine learning model, but the dataset
that we have used do not cover the greater landscape of the problem statement. Our model can be further
improved when deployed and tested on a larger dataset.
Our model works on the currently given columns in the dataset taken. If any further new column be
introduced in the future, any new symptom discovered by the medical fraternity in the future, the model
need to be worked again. The entire Data processing, cleaning, and visualizing process needs to be
repeated again from the scratch. Although the Core logic will remain the same, but the code and model
will be required to be worked upon again.
Further work of creating a graphical user interface for the following model can be done. In which if any
further data is added through the GUI, that entry will get added to the dataset, and the model be
developed and worked again according to the new data found.
The GUI can also contain the predicting abilities, that if anybody enters their data in the interface, then
it can predict if the person is suffering from Thyroid Disorder or not.
The GUI can also contain an option for choosing from the 12 algorithms we have worked upon, and
give the results according to the algorithm selected.
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ABSTRACT
In this work, we will see a scalable, integrated text-based image retrieval system (search engine) and
evaluate its effectiveness. The search engine crawls and indexes all the pages in given domains, retrieves
images found on the pages along with all the relevant keywords that can be used to identify the images.
The keywords are loaded into a database along with several statistics indicating the location of the
keywords in the page. Thumbnail versions of the images are downloaded to the server to save disk space.
Several heuristics and metrics are used for identifying the images and their relevance.
In this work, we put forward a model for a search engine where an image can be uploaded from the local
database of the user to retrieve information from database loaded. This is similar to the traditional
keyword search used by most of the search engines with the only difference being that here an image is
uploaded as a query rather than textual keywords. The fact that the image being used as query makes
the search ever more complicated as the content of the image needs to be analyzed and matched to find
the information corresponding to the uploaded image. This is most apt for searching information about
images of historical monuments, places or any specific place or thing that is identifiable.
Image search engines that quantify the contents of an image are called Content-Based Image
Retrieval (CBIR) systems. The term CBIR is commonly used in the academic literature, but in reality,
it’s simply a fancier way of saying “image search engine”, with the added poignancy that the search
engine is relying strictly on the contents of the image and not any textual annotations associated with
the image.

INTRODUCTION
We use search engine regularly. When we have queries, we can use the search engine like Google to
retrieve the most relevant answer. Most of the queries format is text-based. But not most of the time,
From below you might know about that, For example, you want to search for a product on the internet,
in this case, a t-shirt, but you don’t know the name of it. How could you find them? Well, you can write
the description of that shirt. The problem for using descriptions is that you will get wide varieties of
products. And what makes it worse, they will be not similar with the product that you want to search, so
you need a better way to retrieve them. To solve it, we can use the image of the product, extracts its
features, and use those features to retrieve similar products. We call this concept as content-based image
retrieval. Ever since the first search engine came into existence and the rise of World Wide Web, the
role of a generic search algorithm has been very crucial in exploring content both online and offline. The
initial use of such algorithms was limited to text documents only. Within last two decades, due to
abundant use of smartphones, images and videos have become the prominent form of content. This gave
rise to a different set of algorithms termed as content-based image retrieval (CBIR) query technique. The
search engine is provided with a sample image which acts as a query to the system and similar
images/content/web-pages are returned back as results. We build an end-to-end model that is trained on
all our images to take an image as an input, and output a similarity score over all of our images.
Predictions happen quickly (one forward pass), but we would need to train a new model every time we
add a new image. We would also quickly reach a state with so many classes that it would be
extremely hard to optimize it correctly. This approach is fast, but does not scale to large datasets. In
addition, we would have to label our dataset by hand with image similarities, which could be extremely
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time consuming. Another approach is to build a model that takes in two images, and outputs a pairwise
similarity score between 0 and 1. These models are accurate for large datasets, but lead to another
scalability issue.

PROBLEM STATEMENT
While we search for an image, we may not get the appropriate results. But, on the basis of image likewise
similar image we may get accurate results comparing to the text results. Our motto is to get accurate
results using image as a source.
Using Deep Learning and other sources, we are going to make it in mode of offline means the results
are shown from the dataset loaded on the system by the user.
The Project “Image Based Search Engine” was getting more and more reach from the coders due to its
features and usefulness to the end users.
Furtherly, we may develop this to online mode, likewise that the results can be obtained from the
internet.
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Summary
Using today’s high-speed search engines, it is easy to
find out information about something we know the
name of. But how can one find out about something he
doesn’t know of. The design of the search engine
proposed here holds a possible solution to this problem:
The user uploads an image from the local databases, the
one about which he wishes to find some information.
This is a unique functionality, which gives information
to the user by extracting the content of the uploaded
image to match it with that of images on the internet.
An image is a representation of a real object or scene.
With the development of the internet, and the
availability of image capturing devices such as digital
cameras, huge amounts of images are being created
every day in different areas including remote sensing,
fashion, crime prevention, publishing, medicine,
architecture, etc. For this purpose there are many
general purpose image retrieval systems, some of them
are given below: i) Text-based Image Retrieval ii)
Content-based Image Retrieval iii)Hybrid Approach
To overcome with the difficulties encountered in
keyword based image search, the Content based image
retrieval was projected in 1990s. Since then, CBIR is
that the active analysis area within the laptop Sciences.
Bo Luo, Xiaogang Wang, and Xiaoou Tang (2003):
discussed about the proficient and practicable approach
for WWW based image retrieval. They execute textbased meta-search to get an initial digital image set with
relatively high recall rate and low precision rate. Then
the image content based processing is employed to
produce a much more relevant output.
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4.

Image Re-Ranking

Prof. Prakash
Gadekar,
Jayshri
kokare,
Prof. Subhash
Pingale

5.

CONTENT-BASED
IMAGE RETRIEVAL

Dr. Hanan
Ahmed AlJubouri

6.

Diving Deep in Deep
Convolutional Neural
Network

Divya Arora,
Mehak Garg,
Megha Gupta

7.

Deep Challenges
Associated With Deep
Learning

Ochin Sharma

8.

Deep Multiple
Instance Learning for
Image Classification
and Auto-Annotation

Jiajun Wu,
Yinan Yu,
Chang Huang,
Kai Yu

9.

A Facial Expression
Recoginition Based
on CNN

Jiancheng
Zou,
Xiuling Cao,
Sai Zhang,
Balin Ge
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Image search re-ranking methods usually fail to capture
the user’s intention when the query term is abstruse.
Therefore, active re-ranking is highly demanded to
improve search performance. To select the most
informative query images, the structural information
based active sample selection strategy takes both the
ambiguity
and
the
representativeness
into
consideration.
Extensive use of digital photographic devices has
resulted in large volumes of digital images being
acquired and stored in databases. Whether it is for
scientific research, medical or social networking, there
is a growing demand for effective retrieval of digital
images based on their visual content (e.g. colour and
texture). Content-Based Image Retrieval systems are
developed to meet this demand. However, searching for
similar and relevant images from large-scale databases
still poses a challenge for Content-Based Image
Retrieval systems due to the gap between high-level
meaning and low-level visual features.
Deep Convolution Neural Network has now achieved a
state-of-the-art work in the area of computer vision and
image recognition. CNN is so successful because of the
hidden layers which are not fully connected to the
previous layers, and do multiple successive
computations between convolution and pooling
(subsampling layer).
Deep learning is a recent emerging field of research in
Data science. Deep learning is essentially a
combination of artificial intelligence and machine
learning. Inspired by brain neurons, this has proven
greater flexibility and builds more accurate models
compared to machine learning. But making theoretical
designs and to perform desired experiments are quite
Challenging due to many aspects. In the present paper,
these challenges have been discussed to provide
researchers a clear vision for the futuristic research in
the field of deep learning
Deep learning, as a recent breakthrough in artificial
intelligence, has been successfully applied to multiple
fields including speech recognition and visual
recognition mostly with full supervision. A typical deep
learning architecture for visual recognition builds upon
convolutional neural network (CNN) .
Facial expression is an effective expression of human
communication. Facial expression recognition, as the
key technology of emotion computing system, is the
basis of human-computer interaction. Facial expression
recognition system generally includes face detection,
image preprocessing, feature extraction and expression
classification. Feature extraction and classification of
facial expressions is an important part of facial
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expression technology research, which is related to the
final recognition results of facial expressions. It has
Broad Application Prospects.

10.

Some Theoretical
Studies on Learning
theory with Samples
Corrupted by Noise

Jun-Huali,
Ming-Hu Ha,
Yun-Chao Bai,
Jing Tian

Statistical learning theory or SLT is a small-sample
statistics proposed by Vapnik et al., and it is becoming
a new hot area in the field of machine learning. At
present, scholars mostly pay attention to the applied
field of SLT such as pattern recognition, neural network
and SVM,but not to the theoretical research. Moreover,
the theoretical parts of SLT are aimed to the noise-free
case. But this is not always the case because of the
influence of human and environment etc

11.

A Study and
Application on
Machine Learning of
Artificail Intelligence

Ming Xue,
Changjun Zhu

12.

An Approach for
Non-PhotoRealistic
Rendering that is
Appealing to Human
Viewers

J.B.de O.
ALencar
Junior,
J.E.R. de
Queiroz,
H.M. Gomes

13.

Informed Machine
Learning –A
Taxonomy and
Survey of Integrating
Prior Knowledge into
Learning Systems

Laura von
Rueden,
Sebastian
Mayer et al

14.

Reasearch on
Application of Deep
Learning Algortihm in
Image Classification

Zhiping Wang,
Cundong
Tang,
Xiuxiu Sima,
LingXiao
Zhang

Along with the development of Internet technology and
multimedia technical, Artificial Intelligence (AI)
research has emerged a number of new issues. AI has
attracted increasing attention in many disciplines,
which is an edge of disciplines that is used to simulate
human thought. Scientists who in many different
professional backgrounds get some new thoughts and
new methods in the fields of AI.
Some authors argue that since the 1990s an extensive
Research has been produced concerning non
photorealistic rendering (NPR), in opposition to
traditional forms of photorealistic representation.
According to Gooch, photorealistic rendering
approaches are in general based on physical effects and
properties of surfaces and materials, whereas NPR
involves stylization and communication, by combining
science and art. In photorealistic rendering, the
effectiveness of the process is measured by the
similarity between the resultant image and the original
scene.
Conventional machine learning starts with a specific
problem for which there is training data. These are fed
into the machine learning pipeline, which elivers a
solution. Problems can typically be formulated as
regression tasks where inputs X have to be mapped to
outputs Y. Training data is generated or collected and
then processed by algorithms, which try to approximate
the unknown mapping. This pipeline comprises four
main components, namely the Training data, the
hypothesis set, the learning algorithm, and the final
hypothesis.
I mage classification involves many technologies, such
as image pre-processing, image feature extraction,
image category labelling, and image classifier
construction, all of which will have a certain impact on
the image classification effect. In the process of RBM
training, with the increase of training times, the network
model gradually converges. When the error increment
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is getting smaller, it shows that the current learning rate
is more appropriate. If the learning rate is blindly
increased, the error may increase again, thus causing
the network to oscillate. If the deep learning technology
can be applied in remote sensing image classification.
15
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20

21

22

23

24

Proposing Solution to
XOR problem using
minimum
configuration MLP
Minimum
Configuration MLP
for Solving XOR
problem
Proposing an Ex-NOR
Solution using ANN
Mathematical
Explanation To
Solution For Ex-NOR
Problem Using
MLFFN
Mathematical
Analysis for Training
ANNs Using Basic
Learning Algorithms
Vector Space Model :
An Information
Retrieval System
Minimizing Space
Time Complexity in
Frequent Pattern
Mining by Reducing
Database Scanning
and Using Pattern
Growth Method
The Huge Potential of
Information
Technology
Proposing pattern
growth methods for
frequent pattern
mining on account of
its comparison made
with the candidate
generation and test
approach for a given
data set
RSTDB & Cache
Conscious Techniques
for Frequent Pattern
Mining
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V.K. Singh
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V.K. Singh
and S. Pandey

Authors Proposed a Novel Model for ANN

V.K. Singh
and S. Pandey

Authors Proposed an Ex-NOR Model

V.K. Singh

Mathematics behind ANN in LSP is conveyed by
Author

V.K. Singh

General Mathematics in ANN is portrayed

V.K. Singh
and V.K.
Singh

An Information retrieval system is discussed in the
article.

V.K. Singh
and V Shah

Data Mining is discussed by the Authors

V.K. Singh
and V.K.
Singh
V.K. Singh

Information Technology Landscape is discussed

Frequent Pattern Mining is discussed by the Author

V.K. Singh

RSTDB Algorithm is discussed by the Author
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25

Designing simulators
for various VLSI
designs using the
proposed artificial
neural network model
TRIVENI
Analysis of Stability
and Convergence on
Perceptron
Convergence
Algorithm

V.K. Singh

TRIVENI Model is discussed by Author

V.K. Singh

Convergence is given a look by the Author

27

Machine Learning
approach to detect
Breast Cancer

Breast Cancer and Machine Learning Discussed by the
authors

28

SVM using rbf as
kernel for Diagnosis
of Breast Cancer
Support Vector
Machine using rbf,
polynomial, linear and
sigmoid as kernel to
detect Diabetes Cases
and to make a
Comparative Analysis
of the Models
Colorization of old
gray scale images and
videos using deep
learning
Dual Secured Data
Transmission using
Armstrong Number
and Color Coding
Finding New
Framework for
Resolving Problems
in Various
Dimensions by the use
of ES : An Efficient
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Computer Oriented
Artificial Intelligence
Approach
Twitter Sentiment
Analysis

V.K. Singh, A.
Baghel, N.D.
Yadav, M.
Sahu and M.
Jaiswal
V.K. Singh

V.K. Singh

Diabetes is Discussed by the Author

V.K. Singh

Deep learning is used as Idea in the paper by the
authors

V.K. Singh

Security aspect is discussed in the paper by the author

V.K. Singh, A.
Baghel and
S.K. Negi

Expert System is discussed by the Authors

Chandrashekh
ar, R. Chauhan
and V.K.
Singh
P. Kumari, R.
Gupta, S.
Kumar and
V.K. Singh

The authors did ML Technology for Twitter Sentiment
Analysis
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ML Approach for
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Automatic Number
Plate Recognition
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Human Activity
Recognition

37

Text Summarization
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S. Jupudi, I.K.
Vamsi and
V.K. Singh
Nikhil Reddy,
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Recognition System
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Detection of Breast Cancer is discussed
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RESULT

Figure 1 – User Interface Input
We need to make an Input that is an image, then it loads the similar images according to the input from
the database loaded on the system.
Dataset:

Figure 2- DataSet

FULL TEXTS BOOK

1006

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Figure 3 – User Interface Output

CONCLUSION
The problem of searching by images is very urgent. An analysis of image estimation methods shows
that the problem is complex, but solvable. At the moment there are several services that offer different
solutions. Some of the services use user search history to find image, so the search result will be different
for different users. Also, all services work badly with modified images. To find a way out of this
situation, a model of service for searching by the image is suggested, which can allow to achieve a
sufficient reliability of image search.
By this study, I can prove that we can get results from image as input not only by the text.
Furtherly, I can proceed to implement in online mode to get the search results from online mode.
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At present Situation, I am making it on offline mode, where the results will be obtained from dataset
loaded by the user.
The project is done by taking a lot of time with free of cost of money, only the spending was time and
efforts.

FUTURE WORK
The next step of this project is experimental approval of the proposed model efficiency and improvement
of existing feature extraction algorithms. The final aim is creating of efficient search engine.
Furtherly, we going to take this project to the next step by making results more accurate and the results
will be obtained from internet.
By making this online might be useful to everyone who uses search engine frequently.
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ABSTRACT
Cartoonization is itself a classic art but, the advancement in the field of Machine Learning is covering
almost every domain. Cartoon-style pictures can be seen almost everywhere in our daily life.
Technology is the mode by which users can store, fetch, communicate and utilize information. Image
processing plays a significant role in all computer-related applications, mainly while processing and
experimenting on images using image processing libraries.
With the recent success of Instagram, the popularity of simple and fun photo effects apps has been on
the rise. The mobile platform presents a unique arena for these applications by connecting users with
both the means to capture images and the computational power to perform sophisticated processing on
these images. Cartooning images seeks to leverage the existing OpenCV library
This work presents an approach to cartoonize digital images into cartoon-like. The method used is
different from what others used previously. This work focuses mainly on various techniques involved
during the whole process, which, when used layer by layer, gives an appropriately balanced output. We
also discuss the algorithms used in the process to make the image cartoonized.

INTRODUCTION
Cartoons are illustrations of characters that can be imaginary or based on a personality. They are semirealistic or non-realistic, popular nowadays to depict a situation or a happening in a funny, satirical
manner. Animes are so popular that are cartoonized characters. Automation technology is booming
nowadays. Human effort reduced to the minimum; with a set of programs doing our job, animation
technology has taken a considerable leap. Our job is to make those programs. So, this is a project which
converts regular camera clicked images into cartoonized form, created using Python language and
relative libraries. In times like today, where technology is taking huge leaps with creative minds
improving them day by day. Anime movies take much longer than regular movies in times of VFX
effects and animations. The workforce, skillset, and resources in terms of equipment and investment are
more than classic movies, so time plays an essential role in creating these movies. For saving time,
automation is the best way to go; with improvement in machine learning and artificial intelligence, every
production process has improved significantly and improved the quality of the product. Playing with
images is a fun activity, and recently, image processing has outburst social sites, with many people
making careers in image processing and enhancement. The OpenCV library works on the same thing,
and here we get to know the backend procedures of image processing and understand how computer
vision works. These filters and techniques improve lost details on older photos, and with a combination
of some filters, one of them is converting an black and white image to a colored one. There are numerous
ways to convert a specific photo to a cartoonized one, but the best way is to do a manual with software
like Adobe Photoshop, and not everyone has their hands on tools like these, so the users there are limited.
Although the output we obtain from the manual process is the best, it is time-consuming, and doing it
for many images is not efficient. Therefore, systems like these are a go-go for every field as it provides
output in seconds with upgrades, the scale will surely improve with even better results. We can do it
with a limited number of lines of code in a programming language with better results using OpenCV
library and machine learning algorithms in python. To achieve the basic cartoon effect, we don't need
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powerful rendering software or even years of experience. All we need is essentially a bilateral filter and
some edge detection. The bilateral filter will reduce the color palette, which is essential for the cartoon
look, and edge detection will allow you to produce bold silhouettes.

PROBLEM STATEMENT
In the current time social media has encompassed around the whole globe. In the globe it is being used
by almost all age groups. You can think of the amount the social media is utilized. It is used for several
purposes. There is an issue that is to be addressed in the utilization of the social media i.e., Security. The
authors of the report tried to find out a Way in which we can incorporate security. In recent times usage
of applications that includes converting images into different forms and styles is getting craze all over
the globe. Here comes the issue. We can’t trust some sites as they might steal our information like mainly
images and may use them in a bad way that affect them. We can simply do this with some lines of codes
using OpenCV. The authors made an implementation in python language that is very user friendly to
address the problem. The security issue is a serious issue as it may cause catastrophic results. So, looking
to the need the authors went to the development which is presented in this report
LITERATURE SURVEY
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SUMMARY

Intel's OpenCV is a free and open-access image
and video processing library. It is linked to
computer vision, like feature and object
recognition and machine learning. This paper
presents the main OpenCV modules, features,
and OpenCV based on Python. The paper also
presents common OpenCV applications and
classifiers used in these applications like image
processing, face detection, face recognition, and
object detection. Finally, we discuss some
literary reviews of OpenCV applications in the
fields of computer vision such as face detection
and recognition, or recognition of facial
expressions such as sadness, anger, happiness, or
recognition of the gender and age of a person.
Clustering kmeans is an unsupervised method of
classification, it is robust fast and very easy to be
implemented, but it suffers from: the
initialization and local solution. Evolutionary
algorithms are particular methods for optimizing
functions; they have a great ability to find the
global optimum of a problem. In this work, we
propose a clustering method based on Kmeans
algorithm, and evolution strategies noted
evolutionary Kmeans EKM. The proposed
approach is validated by the artificial dataset and
well-knonw real data sets. We compared our
approach with Kmeans, Fuzzy CMeans and
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Kmediod. The results show the good
performance of this approach
Human faces are attractive and effective in everyday communication. In human-computer
interaction, because of the lack of sufficient
knowledge and appropriate tools to model and
animate realistic 3D faces, 2D cartoon faces are
feasible alternatives with the extra appeal of
'beyond realism' features. We discuss Cartoon, an
interactive system to design and animate 2D
cartoon faces. We give illustrations (also movies
on CD) of the expressive and artistic effects
which can be produced. Cartoon is fully
implemented in Java, allows real-time animation
on PCs and through the Web. It has been used
with success by different types of users.
In the Python world, NumPy arrays are the
standard representation for numerical data and
enable efficient implementation of numerical
computations in a high-level language. As this
effort shows, NumPy performance can be
improved through three techniques: vectorizing
calculations, avoiding copying data in memory,
and minimizing operation counts.
In this paper, we presented a unified classification
framework for the explicit integration of
additional prior knowledge into machine
learning, which we described using the umbrella
term of informed machine learning. Our main
contribution is the development of a taxonomy
that allows a structured categorization of
approaches and the uncovering of main paths.
Moreover, we presented a conceptual
clarification of informed machine learning, as
well as a systematic and comprehensive research
survey. This helps current and future users of
informed machine learning to identify the right
methods to use their prior knowledge, for
example, to deal with insufficient training data or
to make their models more robust.
In this paper, we proposed to construct a deep
learning framework within a weakly supervised
learning setting.
We demonstrated that our observation of the
universal existence of the multiple instance
assumption contributes much in solving
computer vision tasks, and the deep multiple
instance learning system we developed performs
well in both image classification and image autoannotation. Our system is also able to
automatically extract correspondences between
object and keyword proposals and return
meaningful region-keyword pairs on widely used
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Deep Challenges
Associated with Deep
Learning

Ochin Sharma
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Diving deep in Deep
Convolutional Neural
Network

Divya Arora Mehak
Garg Megha Gupta
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A Facial Expression
Recognition Based on
Improved
Convolutional Neural
Network

Jiancheng Zoua,
Xiuling Caob, Sai
Zhangc and Bailin Ged
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benchmarks. We hope our findings could arouse
further research in the fields of deep learning and
weakly supervised learning in the vision
community.346
In this paper, various work has been discussed
related to hidden layers, network structure,
activation functions, loss functions, model
optimization, epochs and batch size. These areas
bring challenge to deep learning field not only in
theoretical designing but while implementing the
model experimentally. So, researchers may find
these to work with and provide efficient solutions
for these.
In this paper, we talk about structure of CNN and
all the models of CNN which are proposed till
date. Convolutional Neural Network has proved
to be an important tool in Machine Learning field.
Although there still lies open issues like reducing
the parameters of Fully Connected layer and
reducing the error rate when the network is
exposed to dense data. It has proved that adding
more layers improve the performance but also
increase the parameters with each layer.
In order to solve the problems of low recognition
rate and complex algorithm of traditional facial
expression recognition methods, an improved
facial expression recognition algorithm based on
convolutional neural network (CNN) was
proposed. The convolutional neural network uses
batch regularization and ReLU activation
function to solve the problem of gradient
disappearance. The Dropout technology is
introduced to solve the problem of network
overfitting. Experimental results show that the
improved convolutional neural network can
improve the accuracy of face expression image
recognition Convolution of the characteristics of
neural network is compared with the traditional
neural network complexity greatly reduced, also
can omit artificially feature extraction, the
pretreatment of image input to the convolutional
neural network can automatically learn to face
facial subtle features, this paper puts forward the
add batch regularization and ReLU activation
function convolution neural network compared
with the original convolution neural network in
the rate increased CK+ data sets, late work will
be blocked from solution to recognize faces
expression and improve the training speed of the
network problems, further optimize the network.
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Machine Learning of
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Ming Xue, Changjun
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Institute of Technology
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China

11

A Survey on machine
learning approaches
and its Techniques

Dr. Roopam Gupta et al
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An Approach for NonPhotorealistic
Rendering
that is Appealing to
Human Viewers

J. B. de O. Alencar
Junior, J. E. R. de
Queiroz, H. M. Gomes
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By combining several basic ideas of main
strategies, great effort is laid on introducing
several machine learning methods, such as Rote
learning, Explanation-based learning, learning
from instruction, learning by deduction, Learning
by analogy and Inductive learning, etc.
Meanwhile, comparison and analysis are made
upon their respective advantages and limitations.
At the end of the article, it proposes the research
objective of machine learning and points out its
development trend. Machine learning is a
fundamental way that enable the computer to
have the intelligence; Its application which had
been used mainly the method of induction and the
synthesis，rather than the deduction has already
reached many fields of Artificial Intelligence. AI
science is the only way that raises the machine
intelligence level. Only improve the machinelearning function continuously, can we make the
machine close to or surpasses the humanity's
intelligent level. To the ML discussion and the
ML research progress, will certainly make the
artificial intelligence and the entire science and
technology further development.
In this study, various machine learning
techniques and its approaches were analyzed. The
classification of machine learning approaches
such as supervised learning, unsupervised
learning,
semi-supervised
learning
and
reinforcement learning and its various algorithms
are the important contributions of this study. In
future we intend to develop a model based on
machine learning techniques.
This paper presents a framework designed to
generate
cartoon-like abstracted images, which combines
techniques for region smoothing and
segmentation, edge detection, adjustment of
brightness/saturation and color harmonization. A
subjective evaluation involving the output of
related work was performed.Additionally, an
experimental study involving human evaluators
was conducted, in which the proposed approach
was compared with five existing tools for image
cartoonization. Statistical analysis performed on
experimental data from one-way (1-F) ANOVA
and Tukey-Kramer tests revealed significant
differences in preference between results created
by the proposed approach and those created by
the competing approaches
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Mathematical
Explanation to
Solution for Ex-NOR
Problem Using
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for Training ANNs
Using Basic Learning
Algorithms
Mathematical Analysis
for Training ANNs
Using Basic Learning
Algorithms
Minimizing Space
Time Complexity in
Frequent Pattern
Mining by Reducing
Database Scanning and
Using Pattern Growth
Method
The Huge Potential of
Information
Technology
Proposing pattern
growth methods for
frequent pattern
mining on account of
its comparison made
with the candidate
generation and test
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Text classification is an essential part of the NLP,
which
aims to predict the categories for given texts in a
particular classification system. There are many
ways of feature selection and classification
models. However, most researchers would like to
use the encapsulated methods of third-party
libraries to achieve their goals. Therefore, in this
paper, we propose to implement code to achieve
functions, instead of using third-party libraries.
We evaluate our code in different classification
models, and the result of our experiment shows
that our code is feasible.
Author Proposed an ANN Model

V.K. Singh and S.
Pandey

Authors Proposed a Novel Model for ANN

V.K. Singh and S.
Pandey

Authors Proposed an Ex-NOR Model

V.K. Singh

Mathematics behind ANN in LSP is conveyed by
Author

V.K. Singh

General Mathematics in ANN is portrayed

V.K. Singh

General Mathematics in ANN is portrayed

V.K. Singh and V Shah

Data Mining is discussed by the Authors

V.K. Singh and V.K.
Singh

Information Technology Landscape is discussed

V.K. Singh

Frequent Pattern Mining is discussed by the
Author
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approach for a given
data set
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Conscious Techniques
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Designing simulators
for various VLSI
designs using the
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neural network model
TRIVENI
Analysis of Stability
and Convergence on
Perceptron
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Algorithm
Machine Learning
approach to detect
Breast Cancer
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RSTDB Algorithm is discussed by the Author
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TRIVENI Model is discussed by Author
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Convergence is given a look by the Author

V.K. Singh, A. Baghel,
N.D. Yadav, M. Sahu
and M. Jaiswal

Breast Cancer and Machine Learning Discussed
by the authors

27

SVM using rbf as
kernel for Diagnosis of
Breast Cancer

V.K. Singh

RBF Kernel is Discussed by the author

28

Support Vector
Machine using rbf,
polynomial, linear and
sigmoid as kernel to
detect Diabetes Cases
and to make a
Comparative Analysis
of the Models
Colorization of old
gray scale images and
videos using deep
learning

V.K. Singh

Diabetes is Discussed by the Author

V.K. Singh

Deep learning is used as Idea in the paper by the
authors

30

Dual Secured Data
Transmission using
Armstrong Number
and Color Coding

V.K. Singh

Security aspect is discussed in the paper by the
author

31

Finding New
Framework for
Resolving Problems in
Various Dimensions
by the use of ES: An
Efficient and Effective
Computer Oriented
Artificial Intelligence
Approach

V.K. Singh, A. Baghel
and S.K. Negi
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32

Twitter Sentiment
Analysis

33

ML Approach for
Detection of Lung
Cancer

34

Automatic Number
Plate Recognition

35

Human Activity
Recognition

36

Text Summarization

37

Diagnosis of Breast
Cancer using SVM
taking polynomial as
Kernel

Chandrashekhar, R.
Chauhan and V.K.
Singh
P. Kumari, R. Gupta, S.
Kumar and V.K. Singh

The authors did ML Technology for Twitter
Sentiment Analysis
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Load the
image

•input the
image.

Create edge
mask

• we do that using
cvtcolor,medianbl
ur and adaptive
threshold
functions.

Color
Quantization

• using certian
algorithms, we
reduce the colors
in the image to
make it look like a
cartoon image.

• we use bilateral
filter and
operation. It gives
a bit blurred and
sharpness
reducing effect.

Reduce the
color palatte

Combine edge
mask with
colored image .

• using bitwise
operator we
combine the two
images to get the
cartoonized effect.

Fig-1:-The process happens in the form of a flowchart.

Methodology:
The process to create a cartoon effect image can be initially branched into 2 Divisions
1.

To detect, blur and bold the edges of the actual RGB color image.

2.
To smooth, quantize and the conversion of the RGB image to grayscale. The results involved
in combining the image and help achieve the desired result.
Steps involved are:
1.

We load the image that is to be converted.

2.
We go through the edge operations to get the effects of a cartoon i.e., to get thicker edges around
the object (person, thing, etc.) in the image.
3.
Then, we reduce the color palette using OpenCV optimized algorithms like Kmeans algorithm
in this step.
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4.
After doing color quantization, we can reduce the noise of the image using bilateral filter. It
would give a bit blurry and sharpness reducing effect to the image.
5.
The last step is we combine the edge mask with the color processed image. We do that using
the bitwise operation.

RESULT
From the samples some of the results we got, are displayed below.

Fig-2
(Rome Colosseum)

Fig-3
(Taj Mahal)

Fig-4
(Humayunus tomb)
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Fig-5
(Meharangarh fort)

Fig-6
(Khajuraho temple)

These are some results from the code we developed.

CONCLUSION
The project showed that the image was successfully converted into a cartoon-style image with help of a
python library called cv2. It includes the origin and history of image processing, different types of
uncertain environments, existing methods for cartoon imaging. Amid the previous three decades, the
topic of image processing has gained vital name and recognition among researchers because of their
frequent look in varied and widespread applications within the field of various branches of science and
engineering.
The systematic working of an image to cartoon conversion process with a neat flowchart in the paper.
Also, we have stated challenges and problems one can face while cartooning the captured image.
FUTURE WORK
As an example, image processing is helpful to issues in signature recognition, digital video processing,
Remote Sensing, and finance. Firstly, we take input, and then we use OpenCV image processing
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functions to implement image pre-processing. We use morphological opening and closing operations to
segment images because of the blur image edges. The main attraction of the paper is to solve different
types of images having one object, two objects, and three objects which can’t be solved by any of the
existing methods but can be solved by our proposed method.
It is capable of producing exactly the effect specified above, and a wide range of input images will yield
satisfactory results. However, the algorithm is not perfect, and it does not respond predictably across all
inputs. Given the variety of input images, it would be unrealistic to expect a one-size-fits-all approach
to produce consistent results. Thus, we have shown how an image can be converted to a cartoon. We
also stated examples of how an image is converted to a cartoon.
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ABSTRACT
We all are aware of e-News which is the most readable content in current world and reading the
news is common in everyday life. In India we have different languages up to now we have only
English news classifier we don’t have regional languages, such as Hindi, Telugu, Malayalam, Tamil,
etc news classifier. Here in this work we came up with a idea in which we use to train a neural
network model to classify the news articles into the following categories: Tamil Nadu, India,
Cinema, Sports, Politics, World. We are using two neural networks to achieve these results dense
neural layer and Long Short Term Neural Layer.
The main motive of this work is to train a neural network model to classify the news articles into
the following categories: Tamil Nadu, India, Cinema, Sports and Politics World. Here, author have
used six individual binary neural networks using Long short term memory layers for each category,
and using a voting algorithm, predict the most apt news category a given news article belongs to.
In this work we realize that we are using a Graphical User Interface or GUI, to get the input from
the user, and return the predicted category back again.

INTRODUCTION
NLP is a branch of artificial intelligence that deals with the commerce between computers and humans
using the natural language. The main ideal of NLP is to read, decrypt, understand, and make sense of
the mortal languages in a manner that's precious. Natural Language Processing substantially uses
Machine Literacy and Deep Literacy Ways for the purpose of textbook bracket and validation. Still,
similar ways are done simply for the English language and indigenous languages, such as Hindi, Telugu,
Malayalam, Tamil, etc. don't have great operations of language processing. This occurs due to textbook
localization (preferential treatment and training of the models with only one or some specific languages).
Utmost NLP ways calculate on machine literacy to decide meaning from mortal languages.
NLP entails applying algorithms to identify and prize the natural language rules similar that the
unshaped language data is converted into a form that computers can understand. When the textbook has
been handed, the computer will use algorithms to prize meaning associated with every judgment and
collect the essential data from them. Occasionally, the computer may fail to understand the meaning of
a judgment well, leading to inaccurate results.

PROBLEM STATEMENT
As we see there was a tremendous rise in the daily news around us in every regional language like
Telugu, Tamil, Hindi etc. so it is hard to go through all news and select the required or interested
category of news articles in the whole news in any language, but it is more difficult to find in regional
languages like Tamil, Telugu.so we decided to take Tamil language and categorize the news in Tamil
language. we trained our model for data set of news of Tamil. This project is also useful for users who
are interested in a particular category of news since this project classifies the whole news into different
different categories of news in Tamil language. The problem of people like sports persons, business
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persons, political persons is that they need only particular news of sports, business, political respectively.
so our project solves this problem.

LITERATURE SURVEY
S.NO.

TITLE OF PAPER

1

News Classification
and Its Techniques: A
Review
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SUMMARY

The paper say about how news
classification can be done by using
different techniques here the authors
says there is flow of work for news
classification
starting
News
Collection here first step of
information
characterization
is
collecting news from different
sources. first step of information
grouping is accumulating news from
different sources will be goes after
News Pre- processing after the
collection of information text prehandling is finished. As this
information comes from variety of
information gathering sources and its
cleaning is required with the goal that
it very well may be filtered from all
bad and purposeless information.
Information now should be segregated
from random words like semicolon,
commas, double quotes statements,
full stop, and sections, uncommon
characters
etc.
next
News
Tokenisation here it includes in
dividing the enormous text into little
tokens. And the words in the news are
called as a string. The yield of this
progression is treated as contribution
for the following stages associated
with text mining will done after this
Stop Word Removal here stop words
language specific and does not carry
any information. It generally includes
conjunctions,
pronoun
and
prepositions will go next Word
Stemming here different types of
stemming will there they are Lovins
Stemmer Porter Stemmer and
Plaice/Husk stemmer from this i
learned these algorithms can be tested
on larger corpora. Moreover, these
algorithms can be improved so that
efficiency of categorization could be
improved these algorithms can be
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3

Sentiment analysis of
tweets in three Indian
languages. In
Proceedings of the 6
th Workshop on South
and Southeast Asian
Natural Language
Processing

Phani, S., Lahiri, S.,
and
Biswas,
A.
(2019).
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tried on bigger corpora. In addition
these algorithms can be improved so
efficiency of categorization could be
improved
This paper classifies the Tamil news
articles into different topics like
Sports, Cinema, and Politics. They
contrasted the current TFIDF
include with learning alongside PreTrained embedding’s given to the
Convolutional Neural Networks
(CNN). They stated that CNN with
pertained embedding’s gave better
F-1 score compare to TFIDF feature
which is learned with Support
Vector Machine (SVM), Naive
Bayes (NB) algorithm. They have
also included the dataset new
generation and they differently
evaluate the pertained data words
embedding’s of Tamil word net in
the online. They make the dataset is
which is generated by scraping the
headlines of different Tamil news in
social media channel websites. They
use convolutional neural networks to
classify the Tamil news headlines
using pre-trained Tamil word
embedding’s for the first time. From
this paper I learned F1 score for the
class governmental issues and it is
low when compare with other two
classes. The justification behind this
might be because of the event of new
tokens in legislative issues test
information than in film and sports.
In future, we can go with similar
system for other web-based media
information as accomplished for
news web information
In this paper they explain the
sentiment analysis on tweets in three
Indian regional languages namely
Tamil, Hindi and Bengali by using the
SAIL dataset which is released at
2015.Their approach is simple,
scalable, robust and languageindependent. They also show the
feature analysis and error analysis
adding with the learning curves for
some languages. They also perform
featured importance ranking to
identify words which were relevant to
the classification of sentiment in
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Indian languages by showing the
variations thereof. Finally, they show
the development accuracy changes
with change in training data. They
have some limitations that are not
having access to the test data and not
some disturbance for Tamil language.
This paper classifies the Tamil news
articles into different topics like
Sports, Cinema, and Politics. They
have compared the existing TFIDF
feature learning along with PreTrained embedding’s given to
Convolutional Neural Networks
(CNN). They stated that CNN with
retrain embedding’s gave better F-1
score compare to TFIDF feature
which is learned with Support Vector
Machine (SVM), Naive Bayes (NB)
algorithm. They also included the
dataset generation and they evaluate
the pertained word embedding’s of
Tamil WordNet. They make the
dataset is which is generated by
scraping the headlines of different
Tamil news in social media channel
websites. They use convolutional
neural networks to classify the Tamil
news headlines using pre- trained
Tamil word embedding’s for the first
time.
This paper observationally exhibits
the capacity of Text GCN, a model
initially produced for English, to beat
temporary models for the errand of
semi-regulated
Swahili
news
grouping. In doing as such, we present
an available arrangement of baselines
furthermore, exhibit that when the
quantity of preparing set marks is
diminished, these techniques neglect
to keep up with their prescient
capacity. At long last, our Text GCNt2v variation forces an altogether
diminished memory cost while
proceeding to coordinate the prescient
performance of the vanilla Text GCN.
Our expectation is that these outcomes
feature the applicability of GNNs to
semi-regulated Swahili applications
more comprehensively than news
categorization. Future undertakings
could stretch out this work to Swahili
discourse acknowledgment where
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decoded yields are frequently
addressed as a coordinated diagram
from this paper I have understood that
F1 scores got by both Text GCN
variations, TF- IDF, and the PVDBOW models for preparing set
extents of 1%, 5%, 10%, and 20%. We
find that both Text GCN models
reliably out pre structure the
conventional
methods,
most
discernibly as the extent of names is
decreased. The TF-IDF also, counts
models specifically see a huge
debasement in execution when
decreasing the label extent from 5% to
1%, while PVDBOW reliably falls
behind both Text GCN models.
Clustering Kmeans is an unsupervised
method of classification, it is robust
fast and very easy to implemented, but
it suffers from: the initialization and
local
solution.
Evolutionary
algorithms are particular methods for
optimizing functions; they have a
great ability to find the global
optimum of a problem. In this work,
we propose a clustering method based
on Kmeans algorithm, and evolution
strategies noted evolutionary Kmeans
EKM. The proposed approach is
validated by the artificial dataset and
well-known real data sets. We
compared our approach with Kmeans,
Fuzzy CMeans and Kmedoid. The
results show the good performance of
this approach.
In the Python world, NumPy arrays
are the standard representation for
numerical data and enable efficient
implementation
of
numerical
computations
in
a
high-level
language. As this effort shows,
NumPy performance can be improved
through three techniques: vectorizing
calculations, avoiding copying data in
memory, and minimizing operation
counts.
In this paper, we presented a unified
classification framework for the
explicit integration of additional prior
knowledge into machine learning,
which we described using the
umbrella term of informed machine
learning. Our main contribution is the
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and Auto-

Jiajun Wu, Yinan
Yu, Chang Huang
,Kai Yu
Massachusetts
Institute of
Technology Institute
of Deep Learning,
Baidu Tsinghua
University

9

Deep Challenges
Associated with Deep
Learning

Ochin Sharma

10

Diving deep in Deep
Convolutional Neural
Network

Divya Arora, Mehak
Garg and Megha
Gupta

FULL TEXTS BOOK

1031

development of a taxonomy that
allows a structured categorization of
approaches and the uncovering of
main paths. Moreover, we presented a
conceptual clarification of informed
machine learning, as well as a
systematic
and
comprehensive
research survey. This helps current
and future users of informed machine
learning to identify the right methods
to use their prior knowledge, for
example, to deal with insufficient
training data or to make their models
more robust.
In this paper, we proposed to construct
a deep learning framework within a
weakly supervised learning setting.
We demonstrated that our observation
of the universal existence of the
multiple
instance
assumption
contributes much in solving computer
vision tasks, and the deep multiple
instance
learning
system
we
developed performs well in both
image classification and image
auto-annotation. Our system is also
able to automatically
extract
correspondences between object and
keyword proposals and return
meaningful region-keyword pairs on
widely used benchmarks. We hope
our findings could arouse further
research in the fields of deep learning
and weakly supervised learning in the
vision community.
In this paper, various work has been
discussed related to hidden layers,
network
structure,
activation
functions, loss functions, model
optimization, epochs and batch size.
These areas bring challenge to deep
learning field not only in theoretical
designing but while implementing the
model experimentally. So, researchers
may find these to work with and
provide efficient solutions for these.
In this paper, we talk about structure
of CNN and all the models of CNN
which are proposed till date.
Convolutional Neural Network has
proved to be an important tool in
Machine Learning field. Although
there still lies open issues like
reducing the parameters of Fully
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Jiancheng Zoua,
Xiuling Caob, Sai
Zhangc and Bailin
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12

A Study and
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Machine Learning of
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Connected layer and reducing the
error rate when the network is exposed
to dense data. It has proved that
adding more layers improve the
performance but also increase the
parameters with each layer.
In order to solve the problems of low
recognition rate and complex
algorithm of traditional facial
expression recognition methods, an
improved
facial
expression
recognition algorithm based on
convolutional neural network (CNN)
was proposed. The convolutional
neural
network
uses
batch
regularization and ReLU activation
function to solve the problem of
gradient disappearance. The Dropout
technology is introduced to solve the
problem of network overfitting.
Experimental results show that the
improved
convolutional
neural
network can improve the accuracy of
face expression image recognition
Convolution of the characteristics of
neural network is compared with the
traditional neural network complexity
greatly reduced, also can omit
artificially feature extraction, the
pretreatment of image input to the
convolutional neural network can
automatically learn to face facial
subtle features, this paper puts
forward the add batch regularization
and
ReLU activation function
convolution neural network compared
with the original convolution neural
network in the rate increased CK+
data sets, late work will be blocked
from solution to recognize faces
expression and improve the training
speed of the network problems,
further optimize the network.
By combining several basic ideas of
main strategies, great effort is laid on
introducing several machine learning
methods, such as Rote learning,
Explanation-based learning, Learning
from instruction, learning by
deduction, Learning by analogy and
Inductive learning, etc. Meanwhile,
comparison and analysis are made
upon their respective advantages and
limitations. At the end of the article, it
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14
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proposes the research objective of
machine learning and points out its
development trend. Machine learning
is a fundamental way that enable the
computer to have the intelligence; Its
application which had been used
mainly the method of induction and
the synthesis，rather than the
deduction has already reached many
fields of Artificial Intelligence. AI
science is the only way that raises the
machine intelligence level. Only
improve the machine- learning
function continuously, can we make
the machine close to or surpasses the
humanity's intelligent level. To the
ML discussion and the ML research
progress, will certainly make the
artificial intelligence and the entire
science and technology further
development.
J. B. de O. Alencar This paper presents a framework
Junior, J. E. R. de designed to generate cartoon-like
Queiroz, H. M. Gomes abstracted images, which combines
techniques for region smoothing and
segmentation,
edge
detection,
adjustment of brightness/saturation
and color harmonization. A subjective
evaluation involving the output of
related work was performed.
Additionally, an experimental study
involving human evaluators was
conducted, in which the proposed
approach was compared with five
existing
tools
for
image
cartoonization. Statistical analysis
performed on experimental data from
one-way (1-F)ANOVA and TukeyKramer tests revealed significant
differences in preference between
results created by the proposed
approach and those created by the
competing approaches
Yuhan Zheng
Text classification is an essential part
of the NLP, which aims to predict the
categories for given texts in a
particular classification system. There
are many ways of feature selection
and classification models. However,
most researchers would like to use the
encapsulated methods of third-party
libraries to achieve their goals.
Therefore, in this paper, we propose to
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15

A Survey on machine
learning approaches
and its Techniques

Dr. Roopam Gupta,
Thomas. Rincy N
University Institute of
Technology Rajiv
Gandhi Proudyogiki
Vishwavidyalaya

implement code to achieve functions,
instead of using third-party libraries.
We evaluate our code in different
classification models, and the result of
our experiment shows that our code is
feasible.
In this study, various machine
learning techniques and its approaches
were analyzed. The classification of
machine learning approaches such as
supervised learning, unsupervised
learning, semi-supervised learning
and reinforcement learning and its
various algorithms are the important
contributions of this study. In future
we intend to develop a model based on
machine learning techniques.

IMPLEMENTATION AND ALGORITHM

ALGORITHM
STEP[1].

Get both the training and testing data

STEP[2].
Pre-process the data like removing the punctuations and removing the unnecessary data
from the whole data. This is also called the cleaning of the data for better results.
STEP[3].

Tokenize the data. Tokenization means dividing the data in to words and sentences.
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STEP[4].
Training the lstm model with the provided training data. Lstm is trained for individual
category (Tamil, sports, business, political, etc.) separately. This model provides the probability of the
data that belongs to particular category.
STEP[5].
Evaluating the model by using the testing data to find accuracy and how good our model
in predicting the unknown data is.
STEP[6].

Testing on few individual single data points.

STEP[7].

Creating a graphical user interface to end user.

RESULT
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The Above Graphs are for LTSM for “Tamil Nadu” Category, LTSM for “India” Category, LTSM for
“World” Category, Sports, Cinema AND Political Category Respectively.

CONCLUSION
The ultimate objective of NLP is to read, decipher, understand, and make sense of the human languages
in a manner that is valuable, and through this project it has done. The main challenge involved in this
design was that the rules that mandate the end of information using natural languages are not easy for
computers to understand, especially not for a secondary language like Tamil. The tone of the sentence
can also determine the category present and the meaning it provides, so to avoid ambiguity present, we
worked on data cleaning and pre-processing to remove the punctuations present. In this project, we have
trained a baseline LSTM neural network to predict and identify news articles according to the categories
in which toe belong to. Despite multiple parametric tuning, the baseline model appears to be over-fitting.
In order to overcome this, we had decided to train six simpler binary LSTM networks - one for each of
the six categories present. Using a simple voting algorithm, the final label or category can be predicted
correctly.

FUTURE WORK
In the extension of this project we would like develop an application for this project. In that application
we would ask the user’s interest and we will suggest that particular Category News to the user from the
whole news. From this application the user saves time in searching for a particular category of news
from the whole news. We would also add audio feature to the application so that user’s will able to listen
to the news. We would also add a feature in the application that is news recommendation based on
history of the user’s.
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COMMENSURABLE FRACTIONAL ORDER TRANSFER FUNCTION OF AN UNDER
ACTUATED MECHANICAL SYSTEM
D. Boucherma(1) (2), M.L. Cherrad(1) (2), K. Chettah(1) (2) and D. Idiou(3)
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Constantine 25000, Algeria

ABSTRACT
This paper presents the commensurable fractional order transfer function approximation of an underactuated mechanical system, in a given frequency band, from an irrational transfer function to a rational
one. The approximation is calculated in the form of a linear combination of suitable fundamental
functions. The basic ideas and the derived formulations of the technique are presented. In illustrative
examples are presented to show the accuracy and usefulness of this approximation method.
Keywords: Fractional order calculus, rational transfer function, under actuated mechanical system.

1. Introduction
In last few decades fractional differential equations have gained considerable importance and attention
due to their applications in science and engineering, i.e. in control, in porous media, in electrochemistry,
in viscoelasticity, and in electromagnetism theory [1-4].
FOC is a generalization of the IOC to a real or complex order [2]. Formally the real order generalization
is introduced as follows:

 dm
 m,
m 0
dt


m
m 0
a D t   1,
t
m
 d , m  0
 a

(1)

where m
There are various definitions of fractional order operators, but the most used in the literature are those
of Grünwald-Letnikov (GL), Riemann-Liouville (RL) and Caputo which are equivalent under certain
conditions for a large class of functions [2].
In this article we introduced a rational function approximating, in a given frequency band, an irrational
transfer function of an under-actuated mechanical system as well as the impulse responses of the
fundamental functions representing a certain type of fractional order system corresponding to the
different types of poles in sm of the fractional linear system of commensurable order.
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2. Modeling of an overhead crane system

u

Trolley

x
Mg

ɵ

l

mg

Figure 1. Schematic diagram of an overhead crane
For a basic overhead crane, the defining nonlinear equations of motion can be derived as follows. The
values of ẍand θ ̈we get [5]:
. 2

..

x

u  ml sin    gm sin  cos 
M  m  m cos 2 

(2)

. 2

u cos   ml  sin  cos   (M  m)g sin 

ml cos 2   (M  m)l
..

(3)

The effect of input force (𝑢) on swing angle (𝜑) can be observed by deriving transfer function of the
system. Since MATLAB can work only with linear functions, the set of equations (2) and (3) should be
linearized about a stationary point where angle 𝜃 = 0. Assume that 𝜃 = ø (where ø represents a small
angle from the vertical downward direction). Therefore, 𝑐𝑜𝑠 ø = 1, 𝑠𝑖𝑛 ø = ø, and ø̇2 is negligible.
Substituting these values in equations (2) and (3) we get:

M  m  x  ml   u
..

..

..

(4)

..

l  x  g  0

(5)

From equation (3) we find the value of X(s) as:

g  ls 2
Xs   
s 
s2

(6)

Substituting the value of X(s) from equation (4) into equation (2) we get,

s 
1

2
u s  Mls  M  m g

(7)

3. Transfer function approximation
For the purpose of comparison the fractional order transfer function of the system can be derived by
using [2, 6] and written as:
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s 
1

2m
u s  Mls  M  m g

(8)

From [7] we get the values of M, m and l as:
Parameters
M
m
l
g

Description

Value

Trolley mass
Load mass
Cable length
Gravitational constant

1 kg
0.25 kg
0.6 m
9.8 m/s2

Table 1: List of parameters
The obtained transfer function of the system will be,

s 
1

2
u s  0.15s  12.25

(9)

And the fractional order transfer function of the system will be,

s 
1

2m
u s  0.15s  12.25

(10)

From the [8, 10],

 s 
1
1
1



2m
Us  M l s  (M  m) g (M  m) g 1  ( 0 s) 2 m
1 ( 0 ) 2 m
1

 2m
, 0  2m  2
(M  m) g s  1 ( 0 ) 2 m

 Ml

with  0  

 ( M  m) g 

(11)

1 2 m 

,

The transfer function of equation (11) is an irrational function. To be used in solutions of the differential
equation of linear systems of fractional order, it must be approximated by a rational function. The
approximation will be considered according to the choice of the order of the fractional derivative m.
3.1. Case 1 : 0 < m < 0.5
In this case, 0 < 2m < 1, so the approximation of the fundamental function F1(s) of (11) by a rational
function, in a frequency band of interest [0, ωH], is given by [8] :
2





 N1 k 1i
1
1
 

  

F1 (s)  
2

2m
 M  m  g  [s   ]  M  m  g  i 1 s  p1i 

(12)

where the poles p1i (i = 1, 2, ..., N1), the residuals k1i (i = 1, 2, ..., N1) and the number N1 of the
approximation are given by :





(i N )
sin[(1  2m)π)
()
 p1i  

and k 1i  
p1i 


τ0

 1 
 2π  



cosh 2m log
  cos[(1  2m)π) 

τ
p
 0 1i 
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 logτ 0 ω max 
 1
 log 

N1=2N-1 knowing that N  Integer 



with

2

1
 
 0





2 m 

 Ml 

,  0  
 M  m  g 

(14)

1 2 m 

,ωmax = 1000ωH is the maximum approximation

frequency and ρ > 1 is the ratio of a pole to its previous.
Then the fractional order function f(t, m ) is given by [10]:
2



 1 
1
  L 
f(t, m)  
2 
2m
 [s   ] 
 M  m  g 

(15)


 1  N1 k 1i  
 N1
1
1




  L  s  p    M  m  g    k 1i exp p1i t 


M

m
g



 i 1
1i 
 i 1
For the purpose of illustration consider the numerical calculation of the transfer function of equation
(11) given as follows:
3.1.1. Case 1 : m = 0.15 (0 < m < 0.5)
From equation (15), the function f(t,0.15) , can be easily obtained as follows :


f(t,0.15)
N1
N1


k 1i 
81
1 
f(t,0.15)  0.082  L1  0.3
   0.082  L 
  0.082   k 1i exp p1i t 
i 1
 i 1 s  p1i 
 [s  81] 

with  01  9 , N1 = 83, forr 1 ≤ i ≤ 83, the poles p1i and their corresponding residues k1i are given as :


1 

  0.082 , p1i  2.36 *10 6   2i  42  ,
 M  m  g 
i  42 


2.36 *10 6  2
sin[ 0.7]
k 1i 


( 42i )
2
)]  cos[0.7] 
 cosh[0.3 log(( 2)





The fractional order impulse response of the system is plotted as figure (2).
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Figure 2. Fractional order impulse response of the system
3.2. Case 2: m = 0.5
In this case, the fundamental function F1(s) of (11) is given by:
2




1
 
F1 (s)  
2
 M  m  g  [s   ]

(16)

and the fractional function f(t,0.5 ) will be [10]:
2



 1  
1
1
2
2
  exp   t
  L 
f(t, 0.5)  
  
2 
 [s   ] 
 M  m  g 
 M  m  g 





(17)

For the purpose of illustration consider the numerical calculation of the transfer function of equation
(11) given as follows:
3.2.1. Case 2 : m = 0.5
From equation (17), the fundamental function f(t,0.5) is given as follows:


f(t,0.5)

 81 
f(t, 0.5)   0.082  L1 
   6.70  exp 81  t 
[
s

81
]


The fractional order impulse response of the system is plotted as figure (3).
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Figure 3. Fractional order impulse response of the system
3.3. Case 3: 0.5 < m < 1
In this case 1 < 2m < 2, so the approximation by a rational function of the fundamental function F1(s) of
(11), in a frequency band of interest [0, ωH], is given by [8] :


1 
 
F1 (s)  
2m
 M  m  g  [s




N1





A1s  B1
k 1i  
1  











1
2
2


  ]  M  m  g   s 2  2   m s    m    i 1 s  p1i  



 




2

(18)
where, k1i and p1i (i=0, 1,…, N1) are the residuals and the poles which can be calculated as follows [8]:
N1

1
p1i  p 0 (ab ) , k 1i 
i 2
( 0 p 0 (ab) )  2( 0 p 0 (ab) i )  1
i

 (1  a (ab)

i j

)

j 0

N1

 (1  (ab)

(19)
i j

)

j 0

i j

This approximation method starts with an approximation error y in dB and an approximation
frequency band [ωB, ωH]. The parameters a, b, z0, p0, α and N1 of the approximation can be determined
as follows [8] :
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a  10

[

y
]
101 2 1 m 


, b  10[ y / 201 m ] , z 0   


 
N 1  Integer log max
  z0

1
 
m

 [ y / 40(1 m )]
[1  cos(m)]
, p 0  az 0 ,  
10
2 2 m 1




 log ab  1 with  0  1 




1
 
m



(20)

The constants A1 and B1 are given by :
N1

B1  1   k 1i et A1   
i 0

2
0

N1

k
i 0

p 0 ab

i

1i

(21)

Then the fractional function f(t, m ) is given by [10]:
2



 1 
1


  L 
f(t, m)  

2
2m

 M  m  g 
 [s   ] 





N1





 1 
A 1s  B1
k 1i  
1

  L 
 
  

1
2
s  p1i  
 

 M  m  g 
  s 2  2 
  m s    m    i 1










(22)


     m1 t  sin  1   2   m1 t   
C
exp


  


1
1 

  



 


1

   N
 

1
 M  m  g   k exp p t 

 1i
1i



 i 1
where the constants C1 and Ф1 are given by [8] :

B
C1 
0

A 1  2A 1 B1 0  B1  0 
2

B1 0 2 1   2 

2

 A 1 2 

et  1  tan  1
 B1  0  A 1 


1

(23)

For the purpose of illustration consider the numerical calculation of the transfer function of equation
(11) given as follows:
3.3.1. Case 3 :m = 0.95 (0.5 < m < 1)
For m = 0.95, from equation (22), the function f(t,0.95) , can be easily obtained by the following
expression:



 1 
1
81
  L  1.90
f(t,0.95)  

 M  m  g 
 [s  81] 



N1






 1 
A
s

B
k
1


1
1
1i
  L 
 
  

1
2
s  p1i  
 

 M  m  g 
 s 2  2 
  m s    m    i 1











     0.195 t  sin  1   2  
C
exp

 01   
 01
1

  


 

1

   N
 
1
 M  m  g   k exp p t 

1i
1i

 i 1
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with  01  9 , C1  10 .47 ,   0.08 ,  1  0.083 , N 1 = 12 and for 1 ≤ i ≤ 12, the poles p1i and
the residues k1i are given as :


1 

  0.082 , p1i = 17.82   ( (2.78) (i-1) ) ,
 M  m  g 
12

17.82  ( (2.78) )

(1.76  (2.78) i ) 2  (0.29  (2.78) i )  1
(i-1)

k 1i

 (1  1.11  (2.78)

i j

)

j 0

12

 (1  (2.78)

i j

)

j 0

i j

The fractional order impulse response of the system is plotted as figure (4).

Figure 4. Fractional order impulse response of the system
4. Conclusion
In this paper we have presents the commensurable fractional order transfer function approximation of
an overhead crane mechanical system into its fractional equivalent model. Fractional modeling will be
very useful in the study and analysis of the non-integer behavior of any mechanical system. The
approximation is calculated in the form of a linear combination of suitable fundamental functions. The
basic ideas and the derived formulations of the technique are presented. A numerical example has been
solved as illustration to show the effectiveness and the usefulness of the proposed analytical tool.
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TO WHAT EXTENT ROMANIANS APPRECIATE THE GOVERNMENTAL STRATEGY
CONCERNING THE COVID-19 VACCINATION IN MAY 2021
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ABSTRACT
The European Union has promoted a common strategy for its Members to combat the Covid-19
Pandemic. We will analyze to what extent the Romanians are satisfied with the government’s actions
(variable actro) during the world Covid crisis.
The research was carried out on the basis of a questionnaire being interviewed in May 2021 a number
of 1007 persons from Romania (Eurobarometer). The answers to the actro questions were interpreted as
observations from a categorical variable having four ordinal classes. The statistical analysis models are
specific to the categorical random variables of ordinal type.
The data processing analysis took into account several individual characteristics (IC) of the respondents
to the Eurobarometer questionnaire. Concretely, we operated with the following IC attributes: the
gender, the age category, the level of education, the occupation, the type of residence, the case of
families with minor children, the Romanian regions of development.
In general, we cannot speak of a significant Goodman-Kruskal association relationship between the
variable actro and any individual characteristic IC. However, some aspects are highlighted. For example,
we notice important differences of opinions between the people who work and the people who do not
work.
The application of statistical tests allows us to decide whether the opinions of the Romanians to the actro
question could be considered statistically homogeneous in relation to a certain individual characteristic
IC.
Finally, we specify that the Eurobarometer records were weighted. Thus, the real proportions of the
main socio-demographic characteristics of the Romanians in the spring of 2021 were also maintained
for the new used sample.
Keywords: anti-Covid strategy, Romania, Eurobarometer, statistical hypothesis of homogeneity.

1. INTRODUCTION
We are interested in analyzing to what extent Romanians positively evaluate the government strategy in
the anti-Covid fight of May 2021 (actro variable).
In our extended research we have also analyzed the answers of the Romanians regarding the
effectiveness of the European Union strategy in the fight with the Covid-19 Pandemic (acteu variable).
However, the reduced space allocated to the present presentation will not allow us to discuss the
comparison of the actro and acteu response values.
We continue to present some details regarding the collection and processing of the data representing the
answers of the Romanians to the actro question from the Eurobarometer questionnaire.
Data collection is based on responses received in May 2021 from 1007 Romanian citizens to questions
in a common questionnaire (Eurobarometer).
Finally, we weighted the initial data file taking into account the actual proportions of the usual sociodemographic features in Romania in Spring 2021.
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Question actro from the survey has the following wording: "Thinking about the way the following
institutions have handled the vaccination strategy, would you say you are satisfied about the Romanian
government actions?".
The respondents to the question actro have several variants to answer: Very satisfied (R1); Fairly
satisfied (R2); Fairly dissatisfied (R3); Not satisfied at all (R4); Don't know (DK).
Only the replies R1-R4 received at the actro question from the questionnaire are statistically analyzed
in this work.
2. INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF THE INTERVIEWED PERSONS
The answers R1-R4 to the actro question will be analyzed differentiated taking into account many
individual characteristics (IC) of the respondents to the actro question in the questionnaire.
We specify in Table 1 the name of each individual characteristic that has been considered, the name of
the variable associated with every personal attribute, as well as the values that this variable can take.
Table 1. The individual characteristics of the respondents in Eurobarometer.
Individual
characteristic
Gender
Age

Variable
name
gen
age4

Age

age6

Age
Age
Education
finished
Education
finished
Education
finished
Work

age3a
age3b
edu4

Work
Type of
locality
Family

work2
loc

Development
regions of
Romania

reg8

Values

edu3

male; female.
15-24 years; 25-39 years; 40-54 years;
55 years and older.
15-24 years; 25-34 years; 35-44 years; 45-54 years;
55-64 years; 65 years and older.
15-24 years; 25-64 years; 65 years and older.
15-34 years; 35-54 years; 55 years and older.
Up to 15 years; 16-19 years; 20 years and older;
Still in full-time education.
Up to 15 years; 16-19 years; 20 years and older.

edu2

16-19 years; 20 years and older.

work4

self-employed; employees; manual workers;
not working.
working; not working.
rural area or village; small or middle town; large town.

fam

families without minor children;
families with children ( < 15 years ).
Nord-East; South-East; South-Muntenia;
South-West Oltenia; West; North-West; Center; BucharestIlfov.

3. METHODOLOGICAL ASPECTS
Statistical processing is reported in a new database ws resulting from the weighting of the initial database
by preserving the real proportions of the main socio-demographic characteristics from the Romanian
population in the spring of 2021.
In the statistical analysis, we will interpret the responses R1-R4 of the Romanians to the artro question
as observations from a categorical random variable with four ordinal classes (Agresti 2010).
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A chi-square statistical test of homogeneity is applied to check the null hypothesis H0(X) (Alkarkhi
2021). The hypothesis H0(X) has the following wording: "The distribution of the actro variable is
homogeneous in relation to the various levels of the variable X".
For example, by hypothesis H0(gen) we mean: "The distribution of R1-R4 answers to the actro question
can be considered statistically the same for both men and women respondents".
By chi2(X) we designate the value for the statistics of the chi-square test of homogeneity in the case of
the bidimensional table (X, artro) (see Alkarkhi 2021).
The quantity rej(X) defines the value of the threshold to reject the null hypothesis H0(X) considering 
as level of significance of the statistical test (we opted for  = 0.05; Alkarkhi 2021).
The risk calculated from the data to reject the null hypothesis H0(X) when was obtained the value
chi2(X) is denoted by p(X) (p-value; Alkarkhi 2021).
If chi2(X) > rej(X) then the H0(X) null hypothesis is rejected with the risk  to make an erroneous
decision ( is the level of significance established for the statistical test).
We will designate by GK(X,Y) the value of the Goodman-Kruskal association index between the
categorical ordinal variables X and Y; -1  GK(X,Y)  1. If there is no association between the ordinal
variables X and Y we have GK(X,Y) = 0 (Everitt 1977; Kotz et al. 2006).
Computer programming of data processing algorithms was written in MATLAB (version 7.0.1).
4. RESULTS AND COMMENTS
In Figures 2-8 are graphically represented the bidimensional distributions between several individual
characteristics X of the interviewed persons and their answers to the actro question from the
Eurobarometer questionnaire.
Figure 2. Romanians options – Gender (variable gen).
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Figure 3. Romanians options - Age ( version age6 ).
Romanians opinions about anti-Covid government strategy (age
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Figure 4. Romanians options – The years when the education is finished (version edu3).
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Figure 5. Romanians options – Work (version work2 ).
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Romanians opinions about anti-Covid government strategy (work)
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Figure 6. Romanians options - Type of community ( variable loc ).
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Figure 7. Romanians options - Family ( variable fam ).

FULL TEXTS BOOK

1054

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

Romanians opinions about anti-Covid government strategy
(families with minor children)
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Figure 8. Romanians options - Development regions (version reg8 ).
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Some comments about the interpretation in Figures 2-8 of the answers distributions R1-R4 to the
question actro will be made in the following:
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- The men and the women in Romania appreciate in the same way the anti-Covid government strategy
from May 2021 (Figure 2).
- The distributions of the answers R1-R4 to the actro question are different in relation to the six age
categories (Figure 3).
- Regardless of the age categories, Romanians have opted the most for the "fairly satisfied" (R2) answer
to the actro question (Figure 3).
- For any age group, the percentage of "very satisfied" (R1) responses is noticeably the lowest (Figure
3).
- The types of answer given by Romanians to the actro question depend relatively much on the level of
education of the respondent. This is especially evident for people who have followed "middle" and
"high" schools (Figure 4).
- People with the lowest education appreciate the government's anti-Covid strategy to the highest degree
( see the R1 response from Figure 4).
- Compared to people with an average education, the individuals with a high education were relatively
more conducive to the government's anti-Covid activities (pursuit the R1-R3 responses from Figure 4).
However, the situation is reversed in the case of "not satisfied at all" (R4) responses.
- Working people have more favourable opinions for government anti-Covid actions (codes R1 and R2)
compared to people who do not work (codes R3 and R4; Figure 5).
- There is the possibility of a relationship of dependence between the respondent's opinion on the actro
question if the person is working or not working (variable work2).
- No matter which variant of R1-R4 answers to the question actor, the percentages do not differ so much
to the community type of the respondent (Figure 6).
- The answers “fairly satisfied” (R2) are the most frequently for all community types (Figure 6).
- Families caring for minor children, compared to the others families, have roughly the same opinions
on the issue of actro (Figure 7).
- All types of families have opted noticeably more for the "fairly satisfied" (R2) answer to the actro
question (Figure 7).
- However, families with minor children are less appreciative in R2 responses (see the answer "fairly
satisfied" from Figure 7).
- The structure of the R1-R4 answer distributions for the question actro do not differ much in relation to
the eight development regions of Romania (Figure 8).
- Nevertheless, there are noticeable differences between the regions Nord-East or South-West Oltenia
compared to one of the following regions: South-East, Bucharest-Ilfov or possibly the West region
(Figure 8).
We will extend the statistical analysis of the answers to the actro question by establishing the intensity
of the association relationship between the X and actro variables. We remind that by X we designated
arbitrary individual characteristics of the respondents to the questionnaire (Table 1).
In Table 9 it will be confirmed whether, by applying the chi-square test of homogeneity, the distribution
of R1-R4 answers to the actro question does not depend statistically on the criteria defined by the
variable X ( hypothesis H0(X) ). We will mark by "Y" (yes) acceptance of the null hypothesis H0(X),
in which case we have the inequality chi2(X) < rej(X). The rejection of the H0(X) hypothesis of
homogeneity will be highlighted by "N" (not accept). When calculating the critical threshold rej(X) to
reject the null hypothesis H0(X) we opted for the standard risk of first order  = 0.05. The level of
significance  of the chi-square statistical test of homogeneity represents the probability of rejecting the
null hypothesis H0(X) when this hypothesis is true (Alkarkhi 2021).
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Table 9. Acceptance / rejection (Y/N) hypothesis H0(X) of homogeneity considering
the characteristic X of the respondent.
Charateristic
Y/N
Charateristic
Y/N

gen
Y
edu2
Y

age4
N
work4
Y

age6
N
work2
N

age3a
Y
loc
Y

age3b
N
fam
Y

edu3
N
reg
Y

Figure 10. The value of the observed risk p(X) in the case of rejection the H0(X) hypothesis.
Hypothesis H0(X)
0.8

risk p(X) for rejecting H0(X)

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
gen

age4

age6 age3a age3b

edu3

edu2

work4 work2

loc

fam

reg8

Individual characteristic X

Figure 11. The value of the Goodman-Kruskal association relation GK(X, actro) between
an individual characteristic X and the ordinal categorical variable actro.
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The intensity of the association relation G(X, actro)
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edu2
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age3b

age3a

age6

-0.05

age4

0.00

gen

GK(X, actro)

0.10

-0.10

-0.15
Individual characteristic X

In Figure 10, depending on the value observed for the chi2(X) statistics, we will determine the risk p(X)
to reject the H0(X) hypothesis of homogeneity of the distribution of the actro variable. The levels
specified in Table 1 were considered for an individual feature X (Alkarkhi 2021; Kotz et al. 2006).
Figure 11 represents graphically the values of the Goodman-Kruskal association index GK(X,actro)
between the X and actro variables. We specify that -1  GK(X, actro)  1 (Everitt 1977).
The situation | GK(X, actro) |  0.1 certifies a perceptible Goodman-Kruskal association relationship of
the answers to the actro question from the respondent's characteristic X.
Concluding, the distribution of answers R1-R4 can be considered homogeneous especially in the cases:
gender, age (age3a), education (edu2), type of community (loc), families with minor children (fam),
development region of Romania (reg8). For validating these assertions interpret the results from Table
9 and Figure 10.
Clearly, there is a Goodman-Kruskal association relationship between the R1-R4 answers to the actro
question and the two work categories of individuals ("working", "not working"; the individual
characteristic work2 in Figure 11).
5. CONCLUSIONS AND FUTURE APPROACHES
It follows from Tables 1-8 that, in general, the distribution of answers R1 to R4 can be considered
homogeneous in relation to the individual characteristics IC of respondents to the actro question (to see
Table 9 and Figure 10). We took into account the following attributes of the interviewed persons: gender
( gen), age (age3a), education (edu2), type of community (loc), families with minor children (fam),
development region of Romania (reg8).
The work variable defines the single attribute of the respondent for which there are significant
differences of opinion on the actro question between the person who work and the individuals who do
not work (the individual characteristic work2; Figure 11).
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The case of families with minor children was also studied. In a previous research it was proved that
families having minor children are more responsible, in relation to other families, in accepting
governmental anti-Covid measures. In the current research we have not highlighted a significant
dependence between the family characteristic fam of the interviewed person and the R1-R4 answers to
the actro question (variable fam; Figure 11).
The initial phase of the research that was presented in this paper was extended by the introduction of the
TRO(X) indicator. The TRO(X) index measures the trend of a categorical ordinal variable X (Stefănescu
2015). In this context, the subordination ratios between the analyzed variables were specified. At the
same time, the partial stochastic order relationship between two variables is used (Le Breton & Peluso
2009).
In addition to the actro variable that expresses the Romanians' opinions regarding the government's antiCovid strategy, the variable acteu was also defined. The question acteu of the Eurobarometer refers to
the attitude of the Romanians in the case of the common European Union strategy promoted in the
Covid-19 pandemic. It was revealed a very high value of the Goodman-Kruskal association indicator in
the case of the categorical ordinal variables actro and acteu ( GK(actro, acteu) = 0.85 ). An ample
discussion on this subject will be presented in a future paper.
Therefore, the assessment of the government's strategy actro does not depend much on the individual
characteristics X of the respondent to the Eurobarometer questionnaire. Instead, we demonstrated that
the attitude of the person in the Covid-19 vaccination process is of major importance for the variable
actro.
The data collection process was achieved in May 2021. The present results could be different if, for
example, is taken into consideration the period of May 2020 (the initial stage of the Covid-19 pandemic).
For the future we will intend to follow the evolution in time of the actro issues.
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EVALUATE THE SERVICES PROVIDED TO PILGRIMS ACCORDING TO VISION 20230
Rola Y Masoud1
Faculty of Economics and Administration, King Abdulaziz University, Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

Purpose
The research explores the striking service quality dimensions on the pilgrims satisfaction with services
provided to pilgrims while on their pilgrimages. Providing an excellent quality of service is crucial in
terms of creating and sustaining a competitive advantage in the tourism industry. The Saudi authorities
must strive for constant progress in improving the quality of services they provide for pilgrimages. This
study is significant because it offers insights into pilgrimages and the appropriate services that best suit
the needs of the pilgrims to shape the relationship between service quality and Pilgrims satisfaction
levels in the Hajj pilgrimage. It will also help top management to identify areas for improvement and
help advise them how, when and where to improve resources in order to enhance service quality, thereby
offering a higher quality of pilgrim's service.
Research design
Qualitative and Quantitative methodology was used in the study. Firstly, interviews were conducted
with 20 pilgrims, and the results were analysed using quantitative methods. A further exercise consisted
of questionnaires sent to150 participants. Data from the130 answers we received, together with data
from the 20 interviews data analysed using cross-sectional timing.Smart Partial Least Sequre(PLS)to
test hypotheses and provide result.
Originality value
The empirical work could be a useful and practical tool for policymakers, Hajj managers and the various
players involved in the highly competitive hajj arena to reorient their strategies and adopt a more
Pilgrim-focused approach.
Research gap
The study seeks to reduce the large gap in the literature where little research has been published to
demonstrate the benefits of evaluating the services provided to pilgrims((Eid,2012;Freeman &
Radziwill,2018).
Key words: Pilgrims Satisfaction, Service Quality, experience, assessment, tool, Pilgrims Journey
Map(PJM) ,
1. Introduction
The Saudi government launched an initiative that would make it easier to host pilgrims attending the
Two Holy Mosques and to provide the best possible services to enrich their religious and cultural
experiences (vision2030.gov.sa). The programme helped to organise pilgrims’ journeys around seven
major points of contact, beginning at the point before arrival, continuing through arrival and departure
and including transportation, visits to the Two Holy Mosques and other holy sites, performing roles
relating to health and safety, and finally achieving the two essential processes relating to the Kingdom’s
hospitality and discovery (vision2030.gov.sa). The Saudi authorities also seek to achieve integration
between all parties to improve the network system of services provided by 16 priority paths, through
which it hopes to provide a transformative faith experience “from idea to memory” for 30 million
pilgrims (Spa.gov.sa).
The next stage of the programme aims to facilitate and simplify the procedures involved so that more
pilgrims can be hosted, and to prepare Islamic historical sites in a way that ensures the provision of
enriching religious and cultural experiences for Hajj and Umrah pilgrims (Spa.gov.sa). The quality of
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the service was assessed in relation to how well it catered to the pilgrims’ wants, needs and value
expectations. Understanding the various levels at which the pilgrims’ needs are expressed can help
organisations to produce, improve, and prioritise the quality of the solutions they provide (Freeman &
Radziwill, 2018), so the first priority in helping the assessment process is to create a standard instrument
for evaluating pilgrims’ perceived of quality of service (Parasuraman et al., 1985; Bolton & Drew,
1991).
This research focuses on analysing various features of the services offered to pilgrims and how these
features can be categorised in terms of service level (range of services, availability of the additional
services provided, time taken in provision) and pilgrims’ experience (the process the pilgrims follow
from landing in Saudi Arabia to their departure). These areas are crucial in determining and evaluating
the services provided to pilgrims based on the vision 2030 goals. These goals help to determine the
success of Saudi vision, but it is very difficult to differentiate, analyse and evaluate the goals and the
processes involved in attaining them as there is a lack of contributions and processes that allow us to
evaluate it in a qualitative and a quantitative . To reduce the gap, the study proposes a model for an
evaluation of the pilgrims’ experience of performing the Hajj and Umarah pilgrimages. However,
despite the fact that significant efforts have been made in planning and offering services, problems exist,
and further study is needed to solve them. The study seeks to evaluate the pilgrims’ journey from the
moment they arrive in Saudi Arabia until the moment they leave. This evaluation will be done via a
questionnaire in order to improve the ministry’s technical services and provide more accurate digital
solutions (Eid,2012; vision2030.gov.sa;Spa.gov.sa).
The actual and expected growth in the numbers of pilgrims is cause for anxiety because Hajj venues
have limited space and limited capabilities for handling crowds, which means that the amount of
pilgrims must be disciplined, and service must improve the standards of services to satisfy the pilgrims
and make the Hajj journey a memorable experience (Eid, 2012; vision2030.gov.sa;Spa.gov.sa).
Research question:
Does Saudi authority set standards that are appropriate to pilgrims’ specifications?
Research gaps
Despite the Saudi government’s intention to improve pilgrimage experiences, few studies on religious
tourism have been conducted. Few discussions of pilgrims’ perceptions and expectations in terms of
services exist, and there are even fewer discussions of how these perceptions and expectations relate to
the characteristics that define the services provided (Eid, 2012; Freeman & Radziwill, 2018).
Meanwhile, there is a shortage of studies that provide an overview of the strategies involved in using
the opinions of service users, and this study looks at the opinions of the pilgrims themselves (Lemon &
Verhoef, 2016).
Research significance
This study firstly examines whether or not pilgrims’ views and the Saudi governments’ perceptions can
be combined to produce a general model that explains service quality from the pilgrims’ own
perspective. Secondly, the study can be used to predict and analyse the services provided. Thirdly it can
identify unnecessary services, and fourthly it can be used to re-design the characteristics of services as
and when necessary.
1. Literature review
Over the last two decades, the quality of products, services and processes related to pilgrims and
pilgrimages in Saudi Arabia has significantly increased due to the efforts made by organisations to
respond to the demands of the market and the demands of service users, and companies that fail to keep
up with these changes will soon go out of business (Dale et al, 2016).
Innovative processes can be used to introduce new services to the public market, and it is currently one
of the most crucial issues in business research. Innovation is responsible for raising efficiency and
lowering costs, as well as improving consumers’ lives and experiences. Existing markets can be
destroyed by innovation, and old markets can be transformed into new ones (Saeed ed al, 2013). Being
able to identify future needs is the basis for innovation, and forecasting is one of the best ways to evaluate
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future needs. Service industries have developed programmes that use surveys to provide customer
assessments of service quality, and an effective feedback loop allows modifications in service to be
evaluated and put in place based on survey data (Bolton & Drew, 1991).
According to Freeman & Radziwill (2018, organisations with well-developed feedback processes spend
less time analysing, disseminating and applying the knowledge obtained from these activities. However,
sometimes more effort is spent on appearing to be listening rather than actually acting on the insights
obtained, which can be a significant waste of resources and a loss of opportunities to identify issues
through actionable customer information. Understanding the various levels at which customers express
their needs can help organizations to develop improve solutions that please customers by prioritising
customer requirements and discontinuing products and services that no longer serve any need (Lemon
& Verhoef, 2016). To improve pilgrims’ experiences, the provision of more space around the Two Holy
Mosques has meant modernising and expanding airport capacities. To improve the rail links and train
services that will serve pilgrims to the Holy Mosques and holy sites, the Saudi government has
established the Makkah Metro project, strengthening the network of the country’s transportation system
to improve access and support pilgrims complete their pilgrimages with greater convenience and
comfort (Vision.gov.sa).
Increasing capacities and enhancing quality in the services provided to Umrah pilgrims would enable
over 30 million Muslims to perform Umrah every year, and to be more satisfied with the overall Hajj
and Umrah pilgrimages by 2030. The government will accomplish this by simplifying the process
surrounding visa application procedures, which will speed up the provision of visas, eventually leading
to full automation, and by integrating more e-services into pilgrims’ journeys, which is designed to
enhance the religious and cultural experience (Vision.gov.sa). The Saudi government has made
significant strides in e-government. Currently, the scope of its digital services has already expanded to
include employment programmes, traffic improvements, e-payment services and the digital issuing of
commercial registers, among other things. This has boosted Saudi Arabia’s standing on a number of
world-wide indicators. In the United Nations e-Government Index, for example, Saudi Arabia was
ranked 36th in 2014, up from 90th position in 2004(Vision.gov.sa).
3.Theoretical framework
3.1 Service quality
Services are defined as intangible factors. They are performances rather than artifacts, and accurate
production characteristics for consistent quality are rarely achievable (Parasuraman et al, 1985). Most
services cannot be tested, measured, or supported in front, and the concept of service is usually viewed
as activities, interactions and solutions to help solve customers’ problems (Edvardsson et al, 2005).
Grönroos (1984) stresses that processes are the signature of services, and that the term “quality” is
frequently used to refer to conformance to specification (Berry et al, 1988). However, this definition is
deceptive, and quality is defined as an order to provide for customers’ requirements. In this study, it is
the pilgrim’s definition of quality that is important, as well as that of the Hajj institution providers.
Service quality is assessed in relation to a customers’ wants, needs, and value expectations.
Understanding the various levels at which customer needs are expressed can help organisations to
produce, improve and prioritise the best and most appropriate solutions (Freeman & Radziwill, 2018).
The quality of service is usually understood in terms of the cognitive evaluation of a specific provision
or a firm’s performance (Brady and Cronin, 2001). Service experience can elicit both an emotional and
a cognitive response, which combine to form the foundation of a perception of received service quality
(Edvardsson, 2005). Service quality is directly related to interactions between firms and customers as
well as activities and customer problem resolution. Evaluations of the quality of services are shaped in
the course of the development, presentation and consumption processes (Edvardsson, 2005). A service
experience is characterised as a service or the service experience that elicits emotional, cognitive and
behavioural responses from the service user, resulting in a mental symbol, or a memory of the experience
(Edvardsson, 2005; Lemon & Verhoef, 2016). In the case of Hajj, the more designers understand the
drivers of desirable and undesirable experiences for the pilgrims, the better they will understand the
pilgrims’ perceptions of service quality and the more solid the foundation for managing service quality
will be.
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The consumer’s judgment of the service is characterised by the perceived service quality. According to
Parasuraman et al., (1985; 1988), the variation between anticipated and real performance levels decides
the customer’s assessment of overall service quality. Parasuraman et al., suggest evaluating overall
service quality in five fundamental categories, namely tangibles, empathy, assurance, dependability and
responsiveness. They then proposed the quantification of each quality dimension by collecting factors
relating to the anticipation and perception of levels of performance relating to each of these dimensions,
working out the variation between these and then calculating the mean across the conceptions (Bolton
& Drew, 1991).
When there is a gap between management’s understanding of customer expectations and real customer
values, perceived service quality suffers (Berry et al., 1988). One type of quality gap is management’s
failure to accurately identify the wants and needs of the pilgrims. Even if Saudi management fully
comprehends the expectations of the pilgrims, service quality issues may still arise. Saudi authorities
believe that meeting all expectations is either impossible or impractical. But in its provision, do the
Saudi authorities set appropriate standards that meet pilgrims’ specifications? This question needs to be
investigated further.
3.2 Relationship between Service quality and Satisfaction
According to Haywood‐Farmer (1988), three basic characteristics of service performance can be defined
as individual behaviour, material processes and facilities and professional considerations. To improve
their competitive advantage, firms can use technological processes to collect information relating to
various market demands and trade it with other parties to enhance the quality of the services they
provide. To help improve customer satisfaction as well as profitability, scholars and practitioners are
keen to learn more about the components of service quality in their organization (Seth et al, 2005). To
successfully compete, a business must first understand its customers' quality perceptions and how
service quality issues can be influenced. Maintaining perceived service quality, according to Grönroos
(1984), means attempting to balance the expected and the perceived levels of service to increase
satisfaction on the part of the consumer.
According to literature on quality of service, differences between perceived quality of service and actual
levels of satisfaction depend on various forms of comparison (Parasuraman et al, 1988; Zeithaml et al,
1993; Bitner, 1990). Research shows that understanding predictive expectations, or knowing what the
customer expects, is the benchmark for creating satisfaction, while perceived quality of service results
from comparisons between performance and customer expectations in terms of what the firm should
provide. Analytical quality refers to the quality of services that pilgrims receive through their interaction
with the service, and it is a significant element in deciding overall service quality (Seth et al, 2005).
Functional quality is used to measure how the Saudi authorities provide technical services. This is
significant to the perceptions of the pilgrims themselves. Meanwhile, future quality is also important in
terms of continuous improvement and providing innovative services to pilgrims. Saudi Hajj providers
are expected to be built according to the technical and functional qualities of the services they provide
(Eid, 2012;).
Improvements in quality and efficiency provide positive results in terms of pilgrims’ perceptions of
satisfaction with the service, but they can have impact negatively on estimations of satisfaction if they
do not live up to these perceptions and expectations (Spreng & Mackoy, 1996). Customers now interact
with businesses through a plethora of touch points across various communication methods, and
Customer interactions are becoming more social. (Lemon & Verhoef, 2016). These changes mean that
firms must integrate various business processes and work with external partners in order to generate and
deliver positive customer experiences (Lemon & Verhoef, 2016). This is a difficult task in terms of
designing, managing and monitoring the total customer experience while also allowing consumers to
customise and optimise the experience to suit their individual requirements. Creating a strong experience
for pilgrims is now a leading Saudi management objective. Improving this Hajj experience might help
to raise the pilgrims’ voices by encouraging them to provide feedback on their experiences.
3.4 Conceptual framework
The model goes into detail about how measuring pilgrims’ satisfaction can be utilized to enhance
specific and overall dimensions of service quality, including factors such as such as accessibility,
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communication, security level, reliability, tangible assets and understanding pilgrims’ needs. Meanwhile
this case study of pilgrims’ experiences demonstrates the need to heed the opinions of the pilgrims. This
study might be useful in order to improve the process of collecting data to evaluate the service provided
and to encourage Saudi Hajj institutions to create and deliver a positive pilgrim experience.
Accessibility

Communication

Opportunity
Reliability

Satisfactio
n

Service Quality

Tangible

Understanding
pilgrims

Security

Figure 1 illustrates relationships between Satisfaction and Service Quality.
Hypothesis Accessibility, Communication,Reliability ,Tangible ,Understanding pilgrims and Security,
Quality has a positive impact on Pilgrims satisfaction
3.5 The voice of Pilgrims (VoP) process
Listening to feedback from pilgrims in order to create an exceptional experience implies that needs could
be more difficult to satisfy and determine. Some needs revolve around necessities that the pilgrim does
not express directly but still strongly desires (Freeman & Radziwill,2018). The majority of studies that
compare expectations of service quality with actual experience supports the view of evaluating service
quality (Seth et al, 2005; Freeman & Radziwill, 2018). To create memorable experiences for the
pilgrims, service providers must make the most of the insights gained from VoP analysis to create
service value and improve the pilgrimage experience.
3.6 Pilgrims Satisfaction
Pilgrims’ satisfaction or dissatisfaction is observed by addressing the discrepancies between
expectations and real performance (Bolton & Drew, 1991). According to the CS/D literature, customer
satisfaction is directly impacted by expectations and perceptions of performance levels, and also
indirectly influenced through disconfirmation (Parasuraman et al, 1985; 1988). Saudi authorities need
to develop strategies for handling dissatisfied pilgrims. In this study, pilgrims Judgment make a
comparison between the operation of the service and various standards, according to both satisfaction
and service quality literature. Research suggests that emotion coexists with a variety of cognitive
judgments, although consumption emotions have been conceptualised as distinct emotional
expression(Edvardsson, 2005;Lemon & Verhoef, 2016)
3.7 Pilgrims Journey Map (PJM)
The PJM is a method of tracking and analysing customer experiences as well as evaluating the quality
of a service or a process (Mangiaracina & Brugnoli,1970). The PJM is a time sequential demonstration
of the pilgrims' major phases pilgrims go through when performing Hajj or Umrah in this study. Figure
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2 shows the PJM, which is structured into five key stages beginning with arriving at access points in
Saudi Arabia after to gaining the necessary travel visa. It goes on to cover transport to travel to Makkah,
staying in Makkah and performing Hajj or Umrah then prayer in Grand Mosque, as well as visiting the
Holy places such as Mina ,Arafat and Mazdulafa and offering payers there , and also travel to Madinah,
staying in Madinah and performing prayers in Prophet Mohammed Mosque and finally discovering
historical exhibitions and the journey home.
The model was developed by researchers based on output data from surveys on the pilgrims’ experience
of performing Hajj or Umrah. Service can be improved through a systematic step-by-step journey that
allows the organisers to offer a better level of service. The first section of the PJM relates to locations
and relationships. The second section is location and the performance of Hajj or Umrah. The third
section shows the average of the pilgrims’ feelings extracted from survey the data output from the
survey. (Table 1 see appendix ).
Pilgrims Journey map
Stage
Access ports
(airport….ect)
Residence in Makkah
Seve Grand Mosque in
n
Makkah
Plac
The Holy places in
es
Makkah
Residence in Medina
Prophet’s Mosque in
Madinah
Additional Heritage
Exhibitions
Pilgrims’ feelings

Strengths for Saudi Hajj
Authority
Pilgrims Expectations

Gaps /Opportunities

Arriving

Transporting

3.9

4.1

Visiting

4.1

Performing

4.4

Discovering

4.1

 Good at Providing Services for special needs and elderly people
 Excellent Medical insurance including Visa

Excellent Procedures for visa applying decreasing lead time

Impressive Employee staff s performance from entry
 Public transportation connected inside and between tow cites
 Increased waiting time at coaches to travel between two cities
 Reasonable Taxi fares
 Visiting Al Rwadah inside Prophet Mohammed Mosque not satisfied
using the application APP to make an appointment
 Provide good information on the Smart Hajj websites

not satisfied with Umrah and Hajj visa cost
 Investing Logistic network system

Improve hajj and Umarh Packages carriers and decrease the prices for
packages
 Lack of public transportation inside Makkah and Madinah
 Free Public transportation specially in high seasons
 Provide one direct route for connecting between two cities Madinah
 Improve the logistic system inside two cities
 Cost of traveling affect the overall experience
 Controlling the lead time

Figure 2: The Pilgrim Journey Map (PJM)
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Based on the data output, the current level of Piligrims satisfaction on first arrival is 3.9, and this
increases when performing the Umrah and Hajj. However, this raises some issues that need to be
considered even if the overall experience is a positive one.
3.8 Pilgrims’ expectations
Service quality can be calculated using SERVQUAL (1988), by subtracting the expected average score
from perceived evaluation results. Respondents rated their expectations of the service from te service
provider after consuming it, followed by their perception of the performance of that service. Based on
the analysis of the data, pilgrims expected that there would be public transportation inside Makkah and
Madinah, although they had not read the Rules on Entering the Rawadh. Despite operational concerns,
Parasuraman et al (1988; 1994) confirm the use of expectation scores in SERVQUAL, claiming that
expectations provide loaded data for management than actual performance scores only. Based on the
survey, the Saudi authorities were considered to have done a good job in many areas, such as providing
services for people with special needs and the elderly, especially pilgrims whose medical insurance
provided them with access to the area surrounding the Grand Mosque. The authorities also performed
well in terms of guidance services, medical services, employee performance and easing the procedures
when arriving in Saudi Arabia. Pilgrims, in the meantime, were identified as looking for reduced visa
fees and more strongly regulated public transport fares.
As far as transportation is concerned, the Saudi government has played a significant role in building and
managing elements of infrastructure, although the extremely hot weather in Saudi Arabia might prevent
pilgrims from walking. The level of private transpiration might not therefore be sufficient, and providing
free transport might be a good opportunity to deal with large quantities of pilgrims.
5. Methodology
The research for this study consisted of two distinct phases based on qualitative and quantitative
processes. The first part of the study focused on how pilgrims perceived the experience of service
provision during Umrah and Hajj (see Appendix, Table 1) To learn about pilgrims’ views on service
quality, 20 focus-group interviews were performed to gain insights into various issues to monitor issues
relating to dissatisfaction in this Umrah season (see Appendix, Tables 2 and 3). The second phase
focused on two objectives, measuring pilgrims’ stratification and how any problematic issues can be
corrected. The quantitative element was based on Smart Partial Least Square (PLS) analysis.
5.1 Designing questionnaires:
The pilgrims’ questionnaire was designed based on data collected from the focus group meetings and
SERVQUAL dimensions based on Parasuraman et al., (1988). For all questions, the five-point Likert
criterion was used, ranking answers from ”1” (satisfied) to “5” (dissatisfied). After the questionnaire
had been translated into Arabic, both language versions were distributed to professionals in order to
assess both content and validity. Experts were asked to evaluate whether the questions were clear and
logically presented to ensure question validity and whether the items reflected the variables used in the
research variables (content validity). A questionnaire (see Appendix A) was distributed to more 350
pilgrims, and we received 130 answers.
5.2 The pilgrims’ views of service quality
5.2.1 Service Quality categories investigated
In this research , Hajj service quality was calculated using the main dimensions that emerged from the
qualitative part of this study. Each dimension is based on SERVQUAL (1988) dimensions (Table 2).
Six Service Quality categories were chosen for investigation, namely acceptability , reliability,Security
, tangibles, understanding pilgrims’ needs and communication (Tables 2 and 3). Accessibility refers to
the locations of the Grand Mosque and how it is accessible to locations and surroundings; Reliability
refers to using transportation to travel between connected places, and how reliable and timely these
transport services are. Tangibles measure tangible services such medical insurance and mobile signal
and guidance as aspects of the physical services involved in staying in Makkah. Understanding pilgrims’
needs refers to providing food and beverages and also Zamzam Water, while security refers to protect
from any risks such as crime and hygiene cleanliness.
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5.2.2.

Participants

The sample was 130 Pilgrims coming from different countries,in Madinah and Makkah region were
participated. Target to cover the biggest sample of Hajj pilgrim in Saudi Arabia and have a direct
relation with performing ritual Hajj or umarh .
5.3 Survey Procedures
A online survey was used to accumulated data. Questionnaires was distributed to pilgrims arriving
Makkah and Madina in Saudi Arabia. A cover message revealed the aims of the study to the participants.
It was made clear that involvement was voluntary, and that the collected data would be kept secret the
questionnaire was written in English and Arabic.
5.4 Sampling
Our goal was to complete 300 surveys in order to evaluate all aspects of the issue and produce reliable
results. To reach the targeted participants, the researcher employed a variety of methods. Questionnaires
was distributed via WhatsApp, emails and LinkedIn. To increase the response rate, it was also necessary
to visit participants at Mosques. Following more phone calls, a meeting was scheduled with pilgrims to
undertake focus group interviews.
5.5 Questionnaire Survey
In order to conduct empirical analysis, the survey was designed for data collection based on a study by
Parasuraman et al (1988), and the Likert Standardised was utilized to reference pilgrims’ satisfaction.
The survey was divided into two parts:
•

Background information of the participants ,which encompassed a total of 11 questions.

•

Information on pilgrims satisfaction, which encompassed a total of 47 questions.

Reliability: the ability to perform the Hajj or umarh rituals on a consistent basis.
5.6 Instrument Development and Validation
The research tested the relationships between different aspects of service quality (accessibility,
communication, reliability, tangible factors, security issues and understanding pilgrims) as independent
variables, and used overall pilgrims’ satisfaction with the services provided as the dependent variable,
and service quality as mediator.
5.7 Descriptive Data analysis
Tables 1 and 2 show that calculation of the reliability of the scales using composite reliability and
Cronbach’s Alpha. The result shows that both figures should be greater than the recommended 0.70
threshold (Hair et al., 2017). The results of Cronbach’s Alpha are ranged from 0.953 to 0.813, and the
evidence for the scale’s dependability was taken from Hair et al., 2012.
The standard deviation and mean values of the latent variables and items were estimated. The estimates
confirm that there is concern about the observed items' mean and standard deviation. The Mean and
Standard Division values for each item should be greater than (+-3) (see Table 3 appendix ).
Table 3 displays the mean and standard deviation for each survey item. According to the data, current
pilgrim satisfaction with the level of service provided ranges from 3.2 to 5. As a result, pilgrims are
pleased with the current level of service quality. Furthermore, the correlation method was used to assess
the questionnaire's validity because it involved looking for relationships between variables.( Hair et al.,
2012).
5.8 Measurement model
Tables 1 and 2, respectively Cronbach's alpha, convergent validity, and standard errors extracted were
used to assess the scales' reliability. Cronbach’s alpha and Composite reliability should be above the
recommended 0.70 threshold (Hair et al, 2017), while the extracted average variance (AVE) should
remain above the 0.50 threshold (Hair et al, 2012). The outcomes should include factor loadings, the
figures for which should underscore the convergent validity (Fornell & Larcker ,1981).
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5.9 Path loading for proposed model
The following shows the Smart Partial Least Sequre(PLS)to test all hypotheses and to explain direct
effect (Figure 3 ).

Figure 3: Dimensions of process services on pilgrims satisfaction without using service quality as
mediator variable
Figure 4 shows the direct effect of the dimensions with the mediating effect of providing intervention
with by and their role

Figure 4 illustrate service process re-engineering construct on pilgrims satisfaction with service quality
as a mediating variable
Table 4 Cronbach's alpha, has been displayed as well as convergent validity, and measurement model
extracted were used to assess the reliability of the scales. Cronbach’s alpha and matrix reliability should
be greater than the 0.70 advised in the literature (Hair et al. 2017), and extracted average variance
(AVE) should be greater than the 0.50 threshold.
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Table 4 Reliability and Validity
Indicators
Accessibility
Communication
Reliability
Tangible
Understanding pilgrims
Security
Service Quality
Satisfaction

Cronbach
Alpha
0.951
0.929
0.909
0892
0.861
0.867
0.969
0.932

Composite
Reliability
0.965
0,.947
0.936
0.925
0.906
0.919
0.972
0.948

AVE
0873
0.782
0.786
0.759
0.708
0.790
0.670
0.786

Finally, all constructs were examined using the Fornell-Larcker criterion to determine their discriminant
validity. As a result, the AVE square root of all constructs should be greater correlation between this
construct and all others. Because the diagonal values outperformed the connections between all other
constructs and the particular construct , the results in Table 5 addressed a discriminant of constructs
(Fornell &Larcker,1981) .
Table 5 Discriminant validity

Accessibility
Communica
tion
Reliability
Satisfaction
Security
Tangible
Understandi
ng pilgrims

Access
ibility

Commu
nication

0.934
0.768

0.885

0.497
0.803
0.688
0.792
0.678

0.523
0.521
0.730
0.852
0.707

Reliabi
lity

Satisfac
tion

0.887
0.401
0.546
0.545
0531

0.0887
0.604
0.606
0.482

Security

Tangible

0.889
0.864
0.782

0.870
0.778

Understan
ding
pilgrims

0.841

5.10 Structure Model
Smart PLS 4 was used to test the model's hypotheses. To begin, the Predictive power (R 2) test was
utilized to assess the model's predictive power (Hair et al.,2012). The model and its parameters were
then estimated using a blindfolding method based on cross-validated redundancy. Sharma et al. (2018)
used a technique based on holdout and sample training to evaluate the PLS model predictions
(Ramkumar et al. 2019). The R2 values of 0.351 and 0.653 signal the model's ability to forecast the
holdout test, which confirmed the prediction model's robustness.
6.Testing Hypotheses
Path analysis will be performed using Smart PLS 4 with 5,000 resamples and bootstrapping to test the
hypotheses (Hair et al., 2012). The Standardized Estimates report the exogenous variable's direct effects
on the endogenous variable. Estimates show that the direct effect relationship is based on the P value
significance level (less/equal to.001***, 01**,.05*).
The outcome in Table 5 reports β value and path coefficients to support the decision to accept or reject
the hypotheses; supported implies that independent variables have strong effects and direct relation ship
on dependable variables.
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Table 6 Structure path coefficient Model , Standard Deviation, P values and T-statistics.
Hypo
H1
H2
H3
H4
H5
H6

Relation
Accessibility ->
Service Quality
Communication ->
Service Quality
Reliability -> Service
Quality
Tangible -> Service
Quality
Understanding Pilgrims
-> Service Quality
Security -> Service
Quality
Service Quality ->
Satisfaction

St.Beta
(β)
0.321

St.Error

Decision

Adj.R2

0.024

tvalue
13.464

pvalue
0.000

Supported

0.232

0.021

11.287

0.000

Supported 0.475

0.007

0,006

0.995

0.312

0.249

0.022

10.829

0.000

Not
supported
Supported

0.106

0.017

6.152

0.000

Supported

0.191

0.019

9.958

0.000

Supported

0.694

0.057

12.079

0.000

Supported

H1 Accessibility and Pilgrims Satisfaction
Pilgrims’ Satisfaction and Accessibility had a significant relationship. Table 6 shows the value was
0.321, and the p value was 0.000. This relationship is derived from the subjective opinions on
accessibility service, implying that the hypothesis is accepted. The relationship was statistically
significant, and hypothesis H1 is supported.
H2 Communication and Pilgrims Satisfaction
Figure 4 shows a -0.250 relationship between Pilgrims Satisfaction and Communication. However,
Table 6 shows that there was a positive relationship between Pilgrim Satisfaction, and Communication
with Meditating Service Quality intervening was 0.232, with a p value of 0.000. This means that the
relationship between communication and pilgrim satisfaction could improve. As a result, the
relationship was statistically significant, and hypothesis H2 is supported.
H3 Reliability and Pilgrim Satisfaction
Table 6 shows a positive relationship between Pilgrim Satisfaction and Service Reliability. The value
was 0.007, and the p value was 0.312 higher than 0.05. This means that there is no relationship between
reliability and pilgrim satisfaction with meditating service quality intervening. As a result, the
relationship was not statistically significant, and H3 was rejected.
H4 Tangible and Pilgrim Satisfaction
Figure 4 shows that the relationship between Pilgrim Satisfaction and Tangible was -0.118. According
to Table 6, however, there was a positive relationship between Pilgrim Satisfaction and tangible factors,
which was 0.249 with a p value of 0.000. This means that the relationship between Pilgrim Satisfaction
and Tangible factors is accepted, with service quality mediation intervening. As a result of the statistical
significance of the relationship, H4 is supported.
H5 Understanding and Pilgrims Satisfaction
Figure 4 shows a negative relationship between Pilgrim Satisfaction and Tangible factors of -0.220.
There was a positive relationship between Pilgrim Satisfaction and Understanding Pilgrims in Table 5,
with a p value of 0.000. This means that the relationship between Pilgrim Satisfaction and Understanding
Pilgrims is accepted, with meditating service quality intervening. As a result, the relationship was
statistically significant, and hypothesis H5 is supported.
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H6 Security And Pilgrims satisfaction
Table 6 shows that there was a positive relationship between Pilgrim Satisfaction and Security. The
figure was 0.191, and the p value was 0.000. This means that the relationship between Pilgrim
Satisfaction and Security is accepted, and as a result, the relationship was statistically significant,
supporting hypothesis H6.
In summary, H3 was rejected, but H1, H2, H4, H5 and H6 were accepted
7.Result
The study used empirical qualitative and quantitative data to explore pilgrims’ reactions to being
involved in the relationship management strategies of the Saudi authorities. In qualitative terms, the
study provides interesting insights into the pilgrims’ level of satisfaction in this area. Pilgrims
appreciated being asked for their opinions on the experience of Hajj and Umrah. In quantitative terms,
the data were analysed to produce statistical results by using Smart Partial Least Squares (PLS) to test
the conceptual framework.
The results of this study can be supported by the work of Khashman (2019) in terms of process reengineering. Five Hypotheses are supported with Service Quality as a mediating factor, while reliability
needs to be improved by the Saudi authorities to improve the level of pilgrims’ satisfaction with the
overall experience.
8. Discussion
The demand for quality services during Hajj and Umrah will continue to rise as the number of pilgrims
increases. This means that service quality will need to be improved and upgraded to facilitate the Hajj,
and the services provided must be designed in such a way that all pilgrims have as positive an experience
as possible. Services should be continually evaluated to design, manage and evaluate the overall
experience and to customise and optimise the experience to ensure the pilgrims have an enjoyable
experience (Mentzer& Hult , 2001).
The Pilgrims’ Journey analysis should be used to understand and map the journey from the pilgrims’
perspective. The process therefore requires input from the pilgrims themselves. There are opportunities
for the pilgrims to contribute to enhancing their journey in terms of investing in infrastructure to organise
public transportation inside Makkah and Madinah, and reducing the waiting time for transport, by
changing routes. Logistic Services as a segment customized process should be continually evaluated to
design, manage and evaluate in order to improve overall experience (Mentzer& Hult , 2001).
In order to improve the pilgrims’ journeys and improve their levels of satisfaction, the following
recommendations could be used:


Reduce Hajj and umarh package prices



Decrease visa fees



Invest in public transport inside Makkah and Madinah



Provide one straight route with no changes to travel to Makkah and Madinah



Reduce waiting time for buses



Regulate the time visiting al Rawdah in Madinah and give priority to pilgrims



Open the Grand Mosque and the Prophet’s Mosque 24 Hours



Provide Apps in all languages



Control crowd levels in the Grand Mosque in Twaf- al Masau



Decrease prices for private transportation



Provide network transport for visiting historical places at reasonable prices
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Increase food and drink outlets beside the Grand Mosque and the Prophet’s Mosque and open
them 24 hours


Provide educated staff to communicate with pilgrims in all languages

9.Conclusion
The aims of this research was to provide valuable and practical guidelines for Hajj service providers
who want to provide a good experience and enjoyable Hajj for pilgrims, as well as to develop our
understanding of what factors influence overall pilgrim satisfaction. This study looked at how
interactions during the service delivery process affected pilgrim satisfaction.
9.1 Implications to research
The study might be useful for managerial research on organizational identification processes. The main
result is that pilgrims identify with the Saudi authorities, which make progress when organisations ask
pilgrims to take part in and cooperate with decision making processes. The study show cooperate the
presses aligned with signal of pilgrim experience
9.2 Managerial implications
The empirical aspects of this study research might provide a useful and practical tool for Saudi policy
makers, Hajj managers and the various players involved in the highly competitive Hajj arena, helping
them to reorient their strategies and adopt a more pilgrim-focused approach.
9.3 Limitations
The limitations of this exercise are based on time constraints in the ongoing development of management
tools.
9.4 Future studies
Future studies could explore the mechanisms that underlie the seven quality management control tools
in more detail, although it is challenging to conduct longitudinal studies that trace these processes
dynamically. Future studies could take our result as a starting point and explore more deeply to gain a
better understanding of the process by producing different analytical tools. 7QC tools could be used to
analyse data, identify solutions, and measure outcomes.
Meanwhile, these findings necessitate a micro level of research in which each element is investigated
through primary research that could provide a greater comprehension of their internal workings as well
as the mechanisms by which their roles in hajj facilities and services can be developed . Finally , because
the current study met its objectives , we believe that the information it provides will help to increase
overall Hajj knowledge. This data will aid in the improvement of future practices.
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Table I. Measuring reliability and validity of Hajj experience the questionnaire.
Main
Factor

Code

Dimension/Qu estion Ar ea

Responsiveness

V1

I am completely satisfied Ease of obtaining Umrah and
Hajj visas from Saudi websites
I am Completely satisfied with the ease of application
procedures for Umrah or Hajj visa
I am completely satisfied with the speed of obtaining
an entry visa to perform Umrah and Haj
I am completely satisfied with the ease of procedures
at the ports of entry in Saudi Arabia
I am completely satisfied with the speed of procedures
at the ports of entry in Saudi Arabia
I am completely satisfied with the performance of the
employees at the port of entry in Saudi Arabia
I am completely satisfied with the waiting time at the
arrival ports in Saudi Arabia to perform Umrah or Hajj
I am fully satisfied with the quality of accommodation
in Makkah hotels
I am fully satisfied with the quality of accommodation
in Madinah hotels
I am completely satisfied with the quality of
accommodation in Mina the holy sites
I am fully satisfied with the transportation services
between Makkah, Madinah and Mashaer using
Mashaer Train
I am completely satisfied with the visa fees for Umrah
or Hajj
I am completely satisfied with the prices of the Hajj
packages
I am completely satisfied with the experience of
performing Hajj
I am completely satisfied with the experience of
performing Umrah
I am completely satisfied with visiting historical places
I am completely satisfied with the Smart Hajj websites
I am completely satisfied with the availability of
information on Hajj and Umrah on the website
Fully satisfied with using web sites to serve information

V2
V4
V5
Arriving
V6
V7
V8
V9
Visiting

V10
V11

Transporting

V12

Fees

V3
V16
V13

Performing
V14
Discovery
Application

V15
V17
V18
V19

Cr onbach 's
Alpha

Total
Cor r elation

0.813

.646**
.725**
.759**
.806**

0.953
.748**
.829**
.787**
.699**
0.833
.739**
.792**
.755**

.363**
0.582
.499**
0.944

.789**
.717**

0.870

.736**
.652**
.707**
.577**

**At the 0.01 level, the level is significance (2 tailed)
* At the 0.05 level, the level significance (2 tailed)
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Table 2. Measuring reliability and validity of Umarh experience the questionnaire.
Main Factor

Code

VAR1

Reliability

VAR2
VAR3
VAR4

Accessibility
services

VAR5
VAR6
VAR7
VAR8
VAR9
VAR10

Satisfaction

VAR11
VAR12
VAR13
VAR14
VAR15

Tangible
Service
Provided

VAR16
VAR17
VAR18

Understandi
ng pilgrims

VAR19
VAR21
VAR22
VAR23

Security

VAR20
VAR24
VAR25
VAR26

Communication

VAR27
VAR28
VAR29
VAR30

Dimension/Qu estion Ar ea

I am completely satisfied with the fluidity of movement and
organization from my place of residence to the bus stop at Kudai Shumaisi - Al Zayday in Makkah
I am completely satisfied with the fluidity and organization during
the return from Umrah from the bus stop at Kudai - Shumaisi - Al
Zayday in Makkah to my place of resident
I am completely satisfied with the waiting time to board the bus to
take me to the start of Umrah in Makkah
I am completely satisfied with the waiting time to board the bus to
take me from Umrah to my place of residence
I am completely satisfied with the bus/taxi fare
I am completely satisfied with the availability of the prayer places
in the Masjid al-Haram
I am completely satisfied with the easy access to Masjid al-Haram
I am completely satisfied with the easy access to Masjid al-haram
courtyards.
I am completely satisfied with how easy it is to enter and exit Masjid
al-Haram
I am completely satisfied with the smooth flow of pilgrims inside
the Masjid al-haram
I am completely satisfied with the density of pilgrims inside the
Masjid al-haram
I am completely satisfied with the easiness of performing Umrah
I am completely satisfied with the easiness movement at Tawaf
courtyard
I am completely satisfied with the ease of transaction from the
Tawaf courtyard to the tracks of Masia
I am completely satisfied with the manner/attitude of workers in
their service of pilgrims
I am completely satisfied with the quality of
communication
services, such as internet services and signal
I am completely satisfied with the medical services
I am completely satisfied with the guidance services, especially
when I want to reach the desired services
I am completely satisfied with the abundance of Zamzam water
I am completely satisfied with the availability of information
panels
am completely satisfied with the religious outreach services
I am completely satisfied with the availability of food and beverage
outlets
I am completely satisfied with to general hygiene standard
I am completely satisfied with proper hygiene in public bathrooms
I am completely satisfied with the availability and protection of
policemen/guard
I am completely satisfied with the easiness of
using the
application “ Twakkalna” APP
I am completely satisfied with the availability of using the
application “ Twakkalna” APP to make an appointment
I am completely satisfied with the availability of vehicle reservation
sites for special needs and elderly people through the application
Tawakalna
I am completely satisfied with the availability of booking
transportation via the application Tawakalna
I am completely satisfied with the availability of emergency
services via the application Tawakalna

Cr onbach' s
Alph a

Total
Cor r elation

.628**
0.874

.655**
.567**
.584**
.502**
.831**

0.942

.833**
.862**
.853**
.748**

0.931

.632**
.727**
.623**
.669**
.794**

0.939

.681**
.836**
.847**

0.939

.640**
.737**
.707**
.699**

0.939

.720**
.788**
.778**
.771**

0.930

.578**
.848**
.807**
.824**

**At the 0.01 level, significance (2 tailed)
* At the 0.05 level, significance (2 tailed)
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Table 3 presents the mean and standard deviation for each item in the survey
Item
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19

Mean
4.2821
4.1282
3.2821
3.9744
3.8974
3.8462
3.7949
3.8718
3.9487
4.2564
4.1538
4.1282
4.2821
4.3846
4.1538
3.3333
4.0769
3.8718
4.0000

Std. Deviation
1.14590
1.17383
1.50348
1.08790
1.29361
1.32850
1.34124
1.30141
1.45002
1.22942
1.22557
1.28103
1.21284
1.18356
1.32860
1.52753
1.17842
1.36072
1.41421

Item
VAR1
VAR2
VAR3
VAR4
VAR5
VAR6
VAR7
VAR8
VAR9
VAR10
VAR11
VAR12
VAR13
VAR14
VAR15
VAR16
VAR17
VAR18
VAR19
VAR20
VAR21
VAR22
VAR23
VAR24
VAR25

Mean
4.0253
3.9620
4.0000
4.0253
3.9494
4.1139
4.0253
4.0506
4.0633
4.1519
4.1519
4.3291
4.2532
4.2532
4.3038
4.2658
4.3418
4.3291
4.6203
4.5949
4.3924
4.3165
4.0380
4.0380
4.5570

Std. Deviation
1.24009
1.21363
1.9829
1.26059
1.40419
1.28090
1.36790
1.32915
1.32376
1.30176
1.38757
1.11771
1.17089
1.9259
1.01722
1.17352
1.04864
1.09453
.86682
.94080
1.12566
1.08065
1.26535
1.31503
.95738
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VAR26
VAR27
VAR28
VAR29
VAR30

FULL TEXTS BOOK

4.2911
4.2278
4.0633
4.0759
4.1266

1.25220
1.18700
1.32376
1.25853
1.24414

1078

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

RETHINKING OF THE TEACHING OF TAXATION- ACROSS THE PRISM OF NEED OF
THE HOUR IN THE LEGAL EDUCATION IN INDIA
Dr. Mainan Ray
Assistant Professor (Senior Scale) at University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun,UK,India

ABSTRACT
The origin of taxation is time immemorial. Taxation has always been stirred ranging from administration
to academics. The benevolence nature of the government is strengthened by the power of revenue which
comes out of the taxation, the major component of economic transition across the nation. In the
culmination of that, it is noteworthy to mention that every sector of the society and the government
policies take their own courses with the pace of time. In continuity the same, the need for higher
education reform intensifies too, academic institutions must also meet the social demand to transform
students’ academic abilities into practical skills. Tax Law, a specific and professional branch of legal
education synchronised with economics, accounting, jurisprudence, polity is also undergoing revision
to better meet the demands of a rapidly changing educational landscape. But unfortunately, the
magnitude of the subject is undermined in teaching and learning framework. Keeping in mind all such
points, this paper seeks to assess how tax law is taught and how it ought to be and proposes some ideas
for reform considering the social and economic needs for the tax law learners or students as well as to
incorporates ways in which the teacher can build a successful learning environment while meeting the
academic goals and objectives of the course.
“Education is not the learning of the facts, but the training of the mind to think”
-Albert Einstein
Introduction:
Making people learn in the most versatile field of professional discipline, i.e., taxation, is a major
challenge as the purpose of education is to enable the mind to think, which is honestly speaking, lacking
to a great extent, specifically the gap between theoretical rationale and practical application.
Taxation as a discipline and profession is evolving in response to changes in our domestic and global
environment, technology, subject matter content, and needs of the end-user. In response to these
changes, educators continue to evaluate and refine their instructional methodologies and other
components of delivery systems within the learning environment. On many occasions, to teach the
general concept, reliance is placed upon the general concept, use of published course lecture materials,
forms of media, and packaged supplements, such as tax software. Imparting of knowledge in the form
of lectures or other conveyances is often followed up by open-ended and short-response questions, but
this is only the beginning for one wishing to meet the needs and expectations of employers and students.
Seasoned teachers learn to modify the learning environment to meet the learning styles and special needs
of their students. How this is accomplished can make the teaching and learning environment exciting
and rewarding.
I.

The genesis of Problems in the educational landscape:

Teaching Teachers and students are frequently burdened by tax law. Teaching this paper has always
been challenging in the field of academia. Usually, the tax practitioners and chartered accountants are
all invited to the academic institution to teach this paper. Unfortunately, they mainly focus on practical
aspects without much emphasis on the theoretical and jurisprudential aspects of taxation law, which are
inevitably necessary for an in-depth understanding of the subject.
It is obvious to accept that the law is ever growing and dynamic, and so the tax law is. Thus, it is more
dynamic and more comprehensive. Hence, teaching such a subject requires comprehensive knowledge
of theory, practical aspects of understanding, and application of technical and judicious mind too.
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In this context, it becomes important to know. What is it called teaching? The common understanding
is that “ideas and beliefs that are taught by somebody or something.”1 And what is these ideas and
beliefs? It’s nothing but an understanding, thought, or picture which is also a purpose or reason for doing
something.2
What is taxation? The second question turns to be of monumental importance. ‘“Taxation” --- includes
the imposition of any tax or impost, whether general or local or special, and “tax” shall be construed
accordingly.’3 So, the purpose of the teaching taxation is to enable the students or learners to implement
those understanding practically which will certainly include the theoretical rationale. And that’s how
the purpose of academics can be subserved.
The moment the importance of tax law as an academic subject starts to be recognized, certain things
should be kept in mind that if tax law was given full academic recognition, it could be used as a doubleedged sword for both the purpose of practise and theoretical understanding.
A meaningful distinction could be made (to achieve adequate teaching) between the training of
accountants in tax law, students aiming to practise as solicitors or barristers, and those who seek a wider,
theoretical understanding of the tax system and, on an international level, of foreign tax systems.
This distinction is essential since teaching any subject should be geared toward the student’s goal in
taking the course. The accountancy student needs to know the basic principles of law, but he or she must
also acquire a rule of thumb approach to tax computation, which, in my opinion, is his true function. For
a law student, it is not necessary to be proficient in computation. Instead, his training should focus on
case law and statutes, with consideration given to whether his practise will be specialised in taxation or
more general.4
Today’s society places a high value on taxation. Now, it’s more than just a source of money for the
government; it’s a tool for regulating the economy, and its rules can have a sociological impact on
families, income distribution, and the general standard of living5.They also have greater impact on
international trade, international relations. Because as regards the attribution of a ‘tax’ is a compulsory
exaction of money by a public authority for public purposes enforceable by law and is not payment for
‘services rendered’.6
But unfortunately, there is a mind-set not to consider or to recognise tax law as a core area of academic
study. Another reason for expanding on the statement is that tax law is a subject that involves the
interaction of other laws, but when any subject is taught in the classrooms, the element of convergence
between the laws is not reflected in the teaching, instead referring merely to the corresponding sections
or provisions under the concerned act or statute.
Tax laws also play a role in understanding the other subjects, ranging from classroom instruction to
practical or technical applications.
Let’s take an example of understanding the concept of merger or amalgamation, which is one of the core
arenas of corporate restructuring, but nowhere the definition of the term merger has been defined under
the Companies Act, 1956 or 2013, rather the reference is made to the Income Tax Act,19617[2(1B)] for
the purpose of defining the merger. And when merger can be amalgamation or why merger is uttered
1

Teaching definition: Learning A Teaching (B.Ed. NOTES). [online] Available at:
<https://physicscatalyst.com/graduation/teaching-definition/> [Accessed 8 January 2022].
2
Languages.oup.com. 2022. Oxford Languages and Google - English | Oxford Languages. [online] Available at:
<https://languages.oup.com/google-dictionary-en/> [Accessed 8 January 2022].
3
Art.366(28) of Indian Constitution, 1950
4
2014. Thought to teaching methodology in the course of Tax Law in the major of accounting. [eBook] China:
2014 International Conference on Economic Management and Social Science (EMSS 2014). Available at:
<https://www.atlantis press.com/article/14526.pdf> [Accessed 6 January 2022].
5
Lazar, L., 1970. SOME PROBLEMS IN TEACHING TAX LAW. [eBook] British Tax Review, pp.406-412. Available
at: <https://heinonline.org/HOL/License> [Accessed 18 January 2022].
6
Hingir Rampur Coal Co.Ltd and Ors. V State of Orissa and Ors.,(1961)
7
[2(1B)] of the Income Tax Act,1961
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with amalgamation, these are not defined in the corporate laws. All such answers are lineage with the
taxing statute.
for the purpose of defining the merger. And when a merger can be an amalgamation or why a merger is
uttered with amalgamation, these are not defined in the corporate laws. All such answers are in line with
the taxing statute.
Furthermore, we say often, the government charges the tax. But honestly speaking, no government ever
charges tax. Rather, the government levies tax by “the authority of law”8 (legislative power of the state).
These examples are just skimming from the surface, which would undoubtedly substantiate that the
horizon of the tax law is not merely confined to any specific act but greater than any act.
Furthermore, as previously stated, other laws have the potential to intersect with tax law, raising major
issues such as whether tax should be distributed. Should tax law be taught in courses on taxation, or
should the taxation of transactions that fall into other fields of law be taught in courses dealing with
those fields?”9
In demystifying such intricating questions, the answer comes that tax law should not be distributed or
imparting of knowledge of taxation should not be in a parted ways which would defeat the purpose of
foundational bedrock tax law.
Let’s take another example, the apportionment of the GST between the state and the centre is distributed
on 50:50 ratio or on equal basis. If it is thought that the purpose of the tax law is to confine in learning
the computation or understanding of the accounting principle (like in the given example, the
apportionment is just 50:50, that’s what to know, not the concept, theoretical rationale) the purpose of
the tax laws would go in vain. Hence, the proper understanding of tax law cannot be utilised. Conversely,
on the other hand if it is thought that exclusively learning of the theory or the jurisprudence (reference
can be made to the Cannons of taxation or constitutional aspect or relevant taxing provisions i.e.,section
17 of CGST Act,2017) underlying the provisions of the taxing statute is sufficient to the exclusion of
understanding the accounting principle, in that case also the purpose of tax law would be defeated. Why?
Because of the salient features of Tax Law which contend the unique blend of accounting principle and
legal jurisprudence and without comprehending both, teaching tax law is just fugitive to impart
knowledge to the students.
II.

Guiding principle for teaching tax law: Breaking the ice

Often, the concerns are raised by the faculties or students that tax is technical paper, boring paper. So,
just skimming from the surface is enough i.e., only understand the crux or gist for the purpose of exam
only. That’s how we think and approach towards the teaching as well as create the problem to the
students in learning the subject. Indeed, tax law or taxation is a technical paper, but it is also interesting
and great thought generating paper. How the sad tone or monotonousness vibe can be waived off?
First, we need to break the ice. But how?
i)

Decide the objective of the course with prudency

Like teaching the other laws, teaching the tax law is also to ascertain the objectives as an outcome of
teaching such a subject. If one of the objectives is to make the students understand the legislative
loopholes or to enable them to implement practical aspects of the tax law, then a vivid discussion on
theoretical national as a foundation to be laid upon and, consequently, to make them learn how things
are reflected technically and how things are dealt with in practise or reality.
For example, the residential status of the person is to be taught from direct tax, i.e., from the Income
Tax Act, 1961. Mere reading section 6 of the Income Tax Act, 1961 or just simply mugging up what is
written in the statute itself is not sufficient to comprehend the true scope of taxation. Because residential
status is one of the deciding factors in determining whether tax liability exists. Furthermore, the
8

Art.265 of Indian Constitution
Dockter, D., 2010. Taking The Students Lead in Teaching Tax. American Journal of Business Education (AJBE),
3(7), pp.73-78.
9
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residential status of the person also varies depending on the status of the person, i.e., whether the person
is an individual, an association of persons, a body of individuals, etc. Thus, the question might be raised:
why do we need to know such things in detail? The answer is because the different assessment criteria
are applied across different people in the light of the Income Tax Act, 1961, and obviously, which ITR
Form to File when Filing an Income Tax Return? Depending on the type of income, the category the
taxpayer falls under, and the amount of income the taxpayer makes, the relevant form must be chosen.
The below mentioned table will provide the information about different ITR forms10:

Form

Applicability

Salary

Exempt Income

ITR 1

Resident
Indian
individuals
and HUFs

Yes

Yes. However,
income from
agriculture
cannot be more
than Rs.5,000.

ITR 2

HUFs and
individuals

Yes

ITR 3

Partner in a
firm, HUF, or
individuals

Capital
Gains

House
Property

Business
Income

Other
Sources

No

Yes.
However, it
can be only
for one house
property.

No

Yes

Yes

No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes.
However, it
can be only
for one house
property.

Only for
business
income that
is
presumptive

Yes

ITR 4

Firm, HUF, or
individual

Yes

Yes. However,
income from
agriculture
cannot be more
than Rs.5,000.

ITR 5

LLPs or
Partnership
Firms

No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

ITR 6

Companies

No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

ITR 7

Trusts

No

Yes

No

Yes

Yes

Yes

ii)

Ensuring of Convergence of Tax Laws and Accounting principle

As pointed out earlier, the convergence between tax law and accounting principles is highly solicited.
Accounting is a big part of figuring out how much tax to charge the taxpayer, whether it's a direct or
indirect tax. There is a corelation of accounting and tax laws.
Let’s take a very easy practical example. To fix tax liability under direct tax, usually the method
followed is (Gross total income-Deductions) = Net income; tax is levied upon such net income,
including of other impost like cess, surcharge (if applicable) or under the computation scheme of GST,
generally the principle followed is (output tax credit-Input Tax Credit) = Net tax liability. Basically, in
tax law, accounting principles or methods play a pivotal role in deciding whether tax liability arises or
not, or if it arises to what quantum.

10

Bankbazaar.com. 2022. Which ITR Should I File? | Types of ITR Forms FY 2021-22. [online] Available at:
<https://www.bankbazaar.com/tax/which-itr-to-file.html> [Accessed 13 February 2022].
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These examples are provided here for the purpose of ensuring that teaching tax laws in the classroom
should be synchronised with accounting principles. Whoever is teaching in the class must take note of
the same, otherwise a fruitful result won’t be achieved.
iii)

Changes in teaching pedagogy and the evaluation process



The taxation or tax law paper should be taught beginning in the first semester of any programme
(typically in an undergraduate program). The tax is usually taught in the fourth year or in the final year
of the respective programmes. That should be stopped immediately. Because tax law syllabuses are
typically vast, and it is not possible to cover every topic or aspect of it in detail within a semester
(honestly speaking, which originally narrowed down to 3.5 months to 4 months).


A dedicated teacher or teachers should be appointed from the very beginning with an aim and
objective. He/she will engage the students not only by delivering the lecture, but he/she will also resort
to different methods like more interaction, an inquiry approach, open-ended question sessions etc. He
or she might use a metaphor, which is a very common example, to make the class interesting. This could
be anything from a mythological reference to a real-life situation, and it would help the class understand
the subject better.
The intersection of the other laws should be taught very meticulously. Let’s take another
practical example. The concepts of the budget, finance bill, and money bill are taught in constitutional
class, but surprisingly, in the fourth year or final year, when the connection between taxing statute and
budget is asked, the answer is blank. Another topic, “Fiscal Federalism”, is taught in the constitution
class but how it is reflected in the apportionment of the revenue of GST between the centre and state is
not persuaded.




Tax paper evaluation should not be only focused on the answer written by the students in the
answer sheet, but rather the exam or evaluation method or process should be modified, and some
practical aspects should be incorporated. Like, filling up the return, or articulation, or arranging the
documents as required during an assessment.


Updating of the syllabus with the pace of time is the first and foremost requirement in teaching
the tax law, which should be done without any delay or any excuse. Many universities or institutions
still follow the old syllabus even though there is a transformation in the tax regime. Let’s take an
example. All most all the indirect taxes are subsumed under GST but not reflected in the syllabus.
Artificial intelligence has already underlined its presence in the direct tax administration by introducing
the “Faceless Assessment (Faceless collection and recovery of Tax)”11. This is just one or more
examples, but what is notable is that there is a paradigm shift in tax administration from the traditional
approach to technological advancement, which must be echoed and reflected in the teacher’s imparting
of knowledge to the students. A faculty member teaching the subject with “let it go as it is” would
destroy the essence of learning.


As pointed earlier, teaching tax laws requires comprehensive knowledge of theory, practical
aspects of understanding and application of technical and judicious mind too. Why? Because all such
virtues are highly solicited in making contributions to the development of tax laws.


Unfortunately, institutions such as parliaments, courts, and tribunals appear to pay much more
attention to comprehending the true scope or substance of the subject, which inevitably manifests a lack
of command over the subject. Thus, this can be mitigated if teaching the tax laws is started from the
very rudimentary stage onwards. This is only possible if a teacher teaches the subject who has sound
knowledge of the subject, including practical knowledge. Otherwise, teaching the subject would be like
skimming the surface only and no contribution would be expected to come out in developing and
enriching the tax laws. For that purpose, an approach of corroborative teaching may be resorted to in
imparting the knowledge to the students by the teacher. A faculty member teaching the subject with “let
it go as it is” would destroy the essence of learning

11

Sec.231of Income Tax Act,1961
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iv)

Bringing consistency in the different programmes:



When teaching tax law at the undergraduate level, the issue is considerably different than when
teaching tax law at the post graduate level. The tax law paper is first time taught during undergraduate
study, the same is echoed in post graduate study which should be changed because this is not the best
preparation either for practising law or for the research or academics. Teaching the students should be
focused on the enrichment of knowledge in terms of theoretical rationale and practical application to
enable a student to comprehend how to think and articulate themselves clearly while utilising law as a
foundation should be the goal of both the programmes. More programmes beyond the post graduate
study like PhD in tax law field should be encouraged in conformity with successful completion of earlier
courses specifically in tax laws. Consistent continuity is highly solicited rather than fragmented
approach. Typically, what happens in tax law is taught in a single semester or year, with no follow-up
course or program. Specific courses on taxation laws should be introduced. Exclusively tax laws should
be major components in those specific courses. Let’s elaborate, if Ba/B.com/B.Sc/B.tech LLB or like
any other programme is offered with honours in taxation laws only; that would really be fruitful for
every concern.
That’s why the renaissance of teaching tax was started in the mid-fifties of London which is
also catered by the world class institutions like Oxford, LSE by offering different courses on tax laws
or taxation. Optimistic approach should be followed in preparing the course curriculum of the
universities or the institutions.


v)

Upgradation with changing world of taxation


In most of the institutions, international aspect of tax laws is neglected in the curriculum of the
programme which has deep influence on the domestic tax laws and such aspect of tax laws ought to be
incorporated into the same with much emphasize. Because, though taxation is an exercise of sovereign,
but it can be bifurcated into National Sovereignty and Territorial sovereignty12 which is normally extend
way beyond the territory and the starting point of the problem. Once again, sorry to say but the same are
not catered properly while teaching or preparing the syllabus.

International treaty models and their impact on domestic laws; the evolution of international
taxation laws; economic allegiance for the adoption of double taxation systems by different sovereign
countries; or the latest developments and impact of artificial intelligence, virtual digital assets, or
digitalization of tax laws are current hot topics that must be understood thoroughly because they have
direct bearing on the economy and international relations.

More emphasis needs to be focused on the latest transformation in the indirect tax regime in our
country i.e., GST which one has subsumed all most all the indirect taxes. There is also no vibrant colour
of hope found here because many institutions have kept the old syllabus intact without incorporating the
new one. Whereas GST was introduced to address various problems associated with previous indirect
taxes.

The apportionment of the revenues by the different governments at different levels and internal
mechanism like cross verification of interstate credit or cross checking of the taxpayer’s tax liability
based on the PAN inheriting registration number under the present regime of GST is obviously the
subject matter of thorough study and thus required learning from ground level otherwise it will be good
for nothing.
vi)

Research oriented focus:

The major imperative of tax law should be focused on Research into tax law in the form of recent
development of any arena of tax law; more academic projects like analytic surveys of long-term
importance; the elements and consequences of a newly proposed tax, such as that on value-added or
GST or the new concept of taxation of metaverse and the history of the recent developments and an
analysis of these. The structural flaws in tax law education have reached crisis proportions. We are
12

Tadmore, N., 2007. Source taxation of cross-border intellectual supplies - concepts, history, and evolution
into the digital age. BULL.INT’L TAX’N, p.61.
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utterly clueless about the ramifications of our tax system and how to fix it. There is an urgent need for
places to do research, but there aren’t many resources to help. They would rather use their practical
interests and the money they need to make a quick profit than to help the community in the long run.
vii)

Pragmatic Approach

Building a comprehensive tax revenue simulation training room and constructing an off-campus training
base seem to be two key links. Detailed tax revenue simulation classrooms should be set up so students
can role play, recreate real-world scenarios, and become familiar with a wide range of businesses.
Establishment for long-term and stable relationships with businesses, firms, and tax authorities as early
as possible, break the limit of internship in the senior year, and arrange students to intern from the junior
year in batches should be made compulsory. So, that they can become familiar with professional practice
as early as possible.
Conclusion:
The motto of any education should be focused on learning not mere studying or cramming. It is crystal
clear now that learning the subject while teaching the same cannot be supposed to teach using a
squeezing or a stuffing way. Repositioning the course, changing teaching materials and methods as well
as technological advancement and dependency upon the same are all necessary first steps in improving
the quality of instruction and encouraging students to learn and apply concepts in meaningful ways. The
students will benefit from this approach. Even the most knowledgeable and experienced teacher can’t
tell anyone else what they should or shouldn't do when it comes to learning. The art of teaching is deeply
subjective. Because of a variety of factors, it appears that the tax issues are more pressing than those in
other areas. No one can claim to be an expert in this field. Thus, teaching tax law is a challenge,
adventure and it could turn to be a joyful riding if the hinderances are overcome. As discussed, it can be
inferred out as suggestion that all adequate measures must be taken to streamline the tax law education
process. It is evident that there is gap between not only in classroom teaching and practical application,
the same also rooted at the institution level in proper channelizing and developing the system of learning
at the ease of the all the stakeholders. A fear psychosis about the subject is inherited amongst bulk of
the students because of treating the subject as obsolete, untouchable like or just to teach anyhow, So-so.
The regulatory bodies like UGC, BCI should take forwarding steps in giving importance the paper
significantly and accordingly, the bodies should immediately issue guidelines or necessary steps to make
the paper mandatory, so that the same can be taught from the very beginning to the advance level in the
different programmes offered by the academic institutions otherwise the authorities(not every authority)
of the academic institutions won’t be able to comprehend the same and they may confine it to only one
semester or in final year owing to the old syllabus or to make the syllabus of whatever sort which will
ultimately be exploitation of the future of the students. Not acceptable at any cost, hence, not desirable
at all. The same should be followed in any truly academic oriented institution across the globe.
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ÖZET
Su yaşamsal faaliyetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Yeryüzünde değişen doğal ortamlar,
sanayileşme, küresel ısınma, yaşamsal dengenin değişiyor olması doğada suyun değerinin ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir. İçme suyunun bilinçli ve dengeli tüketimiyle ilgili birçok çalışma
yapılmaktadır. Aynı şekilde kullanma suyu için de israfı önleyici bilgilendirmeler ve çalışmalar
yapılmaktadır. Bunun sonucunda temiz, güvenilir, sürdürülebilir bir su tüketimi hedeflenmektedir. Su
kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve şebekeler ile musluğa kadar, insani kullanıma sunulması
büyük önem arz etmektedir. Burada hem kaynağı korumak hem de şebeke sürecinde suyun kalitesini
korumak sağlık açısından önemlidir. Adıyaman ili içme suyu kaynakları açısından zengin bir ilimizdir.
Su ihtiyacı Gürlevik (Merkez), Medetsiz (Tut), Havşeri (Çelikhan) ve Palanlı (Koru) olmak üzere
toplam 4 kaynaktan karşılanmaktadır. Adıyaman Merkez Belediyesine ait 4 adet büyük ve 3 adet küçük
su deposu bulunmaktadır. Büyük depolar 1500m³’lük Havşeri deposu, 1000m³’lük Merkez Deposu,
6000m³’lük Merkez Deposu ve 4000m³’lük Merkez Deposudur. Küçük depolar da Altı Kuyular,
Türmüz Terfi Deposu ( Maslak) ve Toki Deposudur. Bu çalışmada Adıyaman İli Merkez İlçesinde
bulunan, nüfus yoğunluğuna göre kaynak ve şebekelere bağlı 10 adet nokta belirlenmiştir. Bu
noktalardan aylık ve mevsimlik su numuneleri alınıp laboratuvar koşullarında analizleri yapılmıştır.
Fiziko – Kimyasal Parametreler, Toksik Maddeler, Mikrobiyolojik Parametreler ve Organoleptik
Parametreler incelenmiştir. İki noktada (A3 ve A5) Ocak – Haziran - Eylül aylarında mikrobiyolojik
üreme görülmüştür. Bu üreme nedeni olarak asbest boru kullanımı, su kesintileri ve mevcut isale
hattındaki boruların eski olduğu tespit edilmiştir. Bu arızalardan kaynaklı ciddi su kayıpları meydana
geldiği belirlenmiştir. Olası su kesintilerde, boru patlamalarında belediye erken müdehale ettiği için
kimyasal parametrelerde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Adıyaman İli Merkez noktalarında alınan
su numuneleri TS 266, WHO ve EC İçme Suyu Kalite Parametrelerine uygun olduğu görülmüştür.
Adıyaman Belediyesi Avrupa Birliği MADAD Fonu kapsamında Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı
Projesiyle yenilenmektedir. Bu projeyle mevcut hat yenilenerek 34 km düklit font isale hattı imalatı ve
20.000 m3’lük yeni bir depo imalatı bulunmaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla eski isale hattında
meydana gelen arızaların, mikrobiyolojik üremelerin, su kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır.
Anahtar Kelimeler: İçme Suyu, Su Kalite, Şebeke, Kaynak, Parametre
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ABSTRACT
Water is the basis of our vital activities. Changing natural environments on Earth, industrialization,
global warming, the fact that the vital balance is changing shows how important the value of water in
nature is. Many studies are being conducted on the conscious and balanced consumption of drinking
water. In the same way, information and studies are carried out to prevent waste for the use of water. As
a result, a clean, reliable and sustainable water consumption is aimed. Jul: It is of great importance that
water resources are protected, developed and put into human use, from networks to taps. Here it is
important for health both to protect the resource and to maintain the quality of water in the process of
the network. Adıyaman Province is a province rich in drinking water resources. The water needs are met
from a total of 4 sources: Gurlevik (Center), Medetsiz (Tut), Havşeri (Çelikhan) and Palanlı (Grove).
There are 4 large and 3 small water tanks belonging to the Central Municipality of Adiyaman. The large
warehouses are the Countersunk warehouse of 1500m3, the Central Warehouse of 1000m3, the Central
Warehouse of 6000m3 and the Central Warehouse of 4000m3. Small warehouses are also Six Wells,
Our Kind of Promotion Warehouse (Maslak) and Toki Warehouse. In this study, 10 points connected to
sources and networks depending on the population density were determined in the Central District of
Adiyaman Province. Monthly and seasonal water samples were taken from these points and their
analysis was carried out under laboratory conditions. Physico - Chemical Parameters, Toxic Substances,
Microbiological Parameters and Organoleptic Parameters were studied. September January – June
microbiological reproduction was observed at two points (A3 and A5). It has been determined that the
use of asbestos pipes, water outages and pipes in the existing transmission line are outdated as the reason
for this reproduction. It has been determined that serious water losses have occurred due to these failures.
As the municipality intervened early in possible water outages, pipe explosions, there were no changes
in chemical parameters. The water samples taken at the central points of Adıyaman Province were found
to comply with the TS 266, WHO and EC Drinking Water Quality Parameters. Adıyaman Municipality
is being renovated with the Gürlevik Drinking Water Transmission Line Project within the scope of the
European Union MADAD Fund. With this project, the existing line has been renewed and 34 km of split
font transmission line has been manufactured and a new warehouse of 20.000 m3 has been
manufactured. With the completion of this project, failures, microbiological reproductions and water
losses caused by the old transmission line will be prevented.
Keywords: Drinking Water, Water Quality, Network, Source, Parameter
GİRİŞ
Su kaynaklarımızın korunması amacı ile ülke insanımızın bilinçlendirilmesi sularımızın korunması
açısından öncelikli görevlerimizden olmalıdır. Sınırlı olan doğal kaynaklarımızı, orman ve diğer bitki
alanlarını koruyarak kirliliğin çevrenin özümseme kapasitesini aşmaması için gerekli tüm önlemlerin
alınması açıkça zorunlu bir gerekliliktir. Bu nedenle, doğa ile uyum içinde yaşama hedefini ilke
edinilmesi gerekmektedir. Ayrıca, gelecek nesillerin yaşamının bizim elimizde olduğunun bilincinde
hareket edilmelidir. Bunun da ön koşulunun, gelecek nesillere içilebilir nitelikte kaliteli su ve yaşanabilir
bir çevre bırakmak olduğu açıktır. (Tufaner ve Demirci, 2019). Su kaynaklarının kaliteleri mevsimsel
olarak değişebilmektedir. Bu çalışmada tüm çevresel faktörler incelenip değerlendirilecektir. Yağışlar,
tarımsal faaliyetler, erozyon, akma ve süzme sonucu yer altına kirleticilerin sızması ve içme suyu
kaynaklarına karışması zamanla değişiklik göstermektedir. Bu konuda çalışmalar mevcuttur (Şimşek,
2015). Adıyaman İlinde de bu değişimler değerlendirilmiştir. Ondokuzmayıs ilçesinde belirlenen 5
noktadan numuneler alınarak mevsimsel değişimi incelenmiştir. Mevsimlere göre şehrin su kalite
haritaları çıkarılıp klorlamanın yoğun ve seyrek yapılacağı yerler belirlenmiştir. Bu şekilde klorlamadan
kaynaklanan sağlık problemleri ve yan maddelerin azaltılmasına olanak sağlanmıştır. (Şimşek, 2015).
Adıyaman İlinde de 10 nokta değerlendirilmiştir. Balıkesir İli Merkez İçme suyu Arıtma Tesisine ait
ham su, arıtılmış su ve arıtılmış suyun şebekeye dağıtımını sağlayan içme suyu depolarına ait suyun
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreleri, arıtma tesisi parametreleri ve debi ölçüm verileri
istatistiksel olarak incelenmiş. Arıtma tesisindeki parametreler ve arıtma tesisi ile depolar arasındaki
parametre ortalama değerleri arasında mevsimsel fark olduğu bulunurken, arıtma tesisindeki bazı
parametreler ve arıtma tesisi ile depolar arasındaki bazı parametreler için mevsimsel fark olmadığı
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bulunmuştur. Arıtma tesisi ve depolara ait mevsimsel ortalamaların ulusal ve uluslararası standartlara
uyduğu tespit edilmiştir. (Altan, 2016). Sakarya İli, içme ve kullanma sularında şu anda kullanılan
mevcut dezenfeksiyon yönteminin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Sakarya İli merkezinden ve
ilçelerinden seçilen 17 örnekleme noktadan 102 adet su numunesi alınmıştır. Her örnekleme noktasında
sudaki serbest klor miktarı ölçülmüş ve laboratuarda E. coli miktarları tespit edilmiştir. Bazı
dönemlerde, sistemdeki bakiye klor düzeyinin istenilen seviyede olmasına karşın koliform bakteriye
rastlanmış olması, şebeke sularının dağıtım sırasında kontamine olabilme ihtimalini güçlendirmiştir. Bu
nedenle borular sağlam olmalı ve bakımları yapılmalıdır. Yeterli denetimler yapıldığı müddetçe ileride
halk sağlığı açısından ciddi problemler oluşturabileceği düşünülmemektedir (Tanas, 2016). Denizli’nin
içme suyunun bazı su kalitesi parametreleri araştırılmıştır. 2011 yılının Nisan ve Temmuz ayının ilk
haftasına kadar olan zamanda şebeke üzerindeki 55 musluktan alınan örneklere ait değerler veri olarak
kullanılmıştır. Bu örneklerin zamana ve konuma göre analizleri yapılmış tanımlayıcı istatistikler
hesaplanmış ve grafikleri gözlem süreleri boyunca çizilmiştir. Elde edilen sonuçlar, su şebekesinin
yönetiminde ve işletiminde katkıda bulunacak ve su kalitesi açısından risk taşıyan bölgelerin ve zaman
dilimlerinin tespit edilmesi konusunda faydalı olacaktır. Geleceğe yönelik su kalitesi parametre
tahminleri, yerinde ve zamanında önlemlerin alınmasını sağlayacaktır. Ulaşılan bulgular Denizli ilinin
içme suyu kalitesinin dinamik modellenmesinin de altyapısını oluşturması hedeflenmiştir (Fakir, 2012).
Giresun İli içme suyu kalitesini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma bir yıllık bir gözlem ve analiz
sonuçlarına dayandırılarak hazırlanmıştır. Çalışmada farklı 5 istasyondan alınan su örnekleri çalışılmış
ve su kalite parametrelerinden olan çözünmüş oksijen, sıcaklık, pH, tuzluluk, TDS, iletkenlik, BOİ, SRP,
alkalinite, sertlik ve TAN değerleri incelenerek içme suyu kalitesine yönelik yorum getirilmiştir.
Giresun İli su kaynaklarından alınan verilere göre sıcaklık bakımından soğuk sular sınıfında yer alan il
suları, BOİ yönünden ise temiz sular sınıfında yer almaktadır. Ayrıca kaynak sularının bozulma,
oksitlenme ve çürüme gibi durumların olmadığı, sert sular sınıfında yer aldığı ve kalite standartlarını
sağladığı görülmüştür (Aydın, 2020).
Kahramanmaraş içme suyu arıtım tesisi ayrıntılı bir şekilde tanıtılmıştır. Ayrıca Kahramanmaraş kenti
içme suyunun temin edildiği Ayvalı Baraj gölünden alınan ham suya ait içme suyu kalite parametreleri
ile işletmeye açılan içme suyu arıtım tesisi çıkışındaki içme suyu kalite parametreleri karşılaştırılmış ve
elde edilen analiz sonuçları, içme sularının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri açısından
içme suyu standartları olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve TS-266 Standartları ile uyum içinde olup
olmadığı ortaya konulmuştur. Ancak içme suyu arıtım tesisinin işletmesi anında olabilecek olası
aksaklıklarda Ayvalı Baraj gölünden gelen ham suyun içme suyuna elverişli olup olmayacağı tartışmaya
açıktır. İçme suyu şebekesine verilmek üzere arıtım tesisi çıkışında elde edilen analiz sonuçları, içme
sularının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri açısından içme suyu standartları olan Dünya
Sağlık Örgütü(WHO) ve TS-266 Standartları ile uyum içinde olduğu görülmektedir (Dobooğlu, 2014).
Adıyaman İlinde alınan örneklerin tümü de WHO, TS-266 için uyumludur. Kerkük ilinin bazı su kalite
parametreleri 6 aylık bir süre boyunca çeşitli standart yöntemlerle analiz edildi ve içme suyu kalitesi
bakımından değerlendirilmiştir. Çalışmada Kerkük ili arıtma tesisine gelen kaynak su ve arıtmadan
sonra çıkan su, 6 ay boyunca şehrin farklı bölgelerine verilen suyun bazı fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özellikleri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda klor miktarı bakımından standartların üzerinde ve zaman
zaman bulanıklılık değerlerinde yüksek olduğu gözlenmiştir. Su örneklerinde (arıtma tesisine girmeden
önce) yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda; toplam mezofil aerob bakteri sayımı, toplam
koliform bakteri sayımına göre daha yüksek olduğu tespit edildi, ayrıca toplam koliform bakteri sayımı,
fekal koliform bakteri sayımına göre daha yüksek olduğu tespit edildi. Su örneklerinde (arıtma
tesisinden çıkan) yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda; toplam mezofil aerob bakteri sayımı
açısından anormal bir değişikliğe rastlanmadı. Ancak toplam koliform bakteri açısından haziran ve
temmuz aylarında 5. istasyonunun son bölgesinde anormal olarak tespit edildi. Fekal koliform bakteri
yönünden ise temmuz ayında 5. istasyonun son bölgesinde standartlara göre anormal olarak tespit
edilmiştir (Mahmood, 2014). Erzurum ilinin bazı su kalite parametreleri 6 aylık bir süre boyunca çeşitli
standart yöntemlerle analiz edilmiş ve içme suyu kalitesi bakımından değerlendirilmiştir. Bu çalışma
Erzurum ilinin kuyu sularından elde edilen içme suyunun yerine, yapımı yeni tamamlanan ve devreye
alınan içme suyu arıtma tesisinden elde edilen suyun şehre verilmeye başladığı dönemi kapsamaktadır.
Böylece kuyu suları ve yüzeysel bir kaynaktan arıtılarak elde edilen suların karşılaştırılması yapılmış ve
değerlendirilmiştir. Sonucunda da standartların üzerinde nitrat barındıran ve sertlik bakımından orta
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sertlikte olan kuyulardan elde edilen içme suyu yerine yumuşak ve nitrat değerleri standartlara uygun
bir yüzeysel su ile şehrin içme suyu ihtiyacının karşılanmaya başlandığı görülmüştür. Ancak yüzeysel
sudan elde edilen içme sularında zaman zaman bulanıklılık değerlerinde yükseklik, bazı numunelerde
de tat ve koku yönünden problem olduğu gözlenmiştir (Dombaycı, 2009). Van merkezde içme suyu
olarak şebekelere verilen farklı kaynakların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan analizleri
yapılarak tüketime uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Şebekelerden alınan sularda bulanıklık,
elektriksel iletkenlik, sıcaklık, çözünmüş oksijen değerleri, pH yerinde ölçülmüştür. Laboratuvarda
biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, kalsiyum, magnezyum, toplam sertlik, toplam
alkalinite, klorür, karbonat, bikarbonat, nitrit, nitrat, amonyak, fosfor, çinko, bakır, nikel, kobalt,
siyanür, florür, alüminyum, demir, potasyum, manganez, molibden, silisyum analizleri ve
mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Sonuçların, içme suları hakkındaki ülkemiz yönetmeliklerinde
verilen değerlere genel olarak uygun olduğu görülmüştür (Çavuş, 2017). Kilis ili şebeke sularının
fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri içme suyu kalitesi bakımından incelenmiştir. Bu amaçla,
2009 Ağustos ve 2010 Şubat aylarında, kırk beş noktadan doksan su örneği alınmıştır. Sonuç olarak,
incelenen bütün örneklerin renk, pH, elektriksel iletkenlik, bulanıklık, sertlik, amonyum azotu, nitrit,
demir, alüminyum ve arsenik bakımından standartlara (TSE, WHO, EC ve EPA) uygun olduğu
belirlenmiştir. Bütün su örneklerinde flor seviyelerinin standartların değerlerinin altında olduğu, birçok
su örneğinde ise klor seviyelerinin bazı standartların değerlerinden yüksek olduğu, mangan seviyelerinin
ise iki örnekte standartların değerlerinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Doksan örnekten beş tanesinin
mikrobiyolojik kirlilikten içmeye uygun olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bazı örneklerde ise fazla
klorlamadan kaynaklanan klor kokusunun olduğu tespit edilmiştir (Yelekçi, 2010). Malatya ilinde 2012
yılında elde edilmiş içme suyu kontrol izlemesi sonuçlarını değerlendirilmiştir. Kesitsel nitelikte olan
bu çalışmada Malatya il genelinden 2012 yılı içerisinde alınan toplam 1502 kontrol izleme numunesine
ait sonuçlar “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmiştir.
Toplanan su numunelerinin bakteriyolojik inceleme sonuçları ve sularda bakiye klor ölçüm düzeyleri
bölgelere ve mevsimlere göre analiz edilmiştir. Verilerin toplanmasında Malatya il halk sağlığı
müdürlüğü ve halk sağlığı laboratuar kayıtları esas alınmıştır. Verilerin analizinde Ki-kare testi
kullanılmıştır. Yanılma düzeyi olarak p<0,05 seçilmiştir. Bulgular: Merkez ve ilçelerde 2012 yılı içinde
içme-kullanma sularının %30,2’ si içilemez düzeyde bulunmuştur. Coğrafi özelliklerine göre
gruplandırılan ilçe bölgeleri esas alınarak yapılan analizde, kirlilik düzeyleri yönünden bölgeler arasında
fark bulunmuştur (p<0,05). Farklılık merkez su şebekesi ve bu şebekeden beslenen bölgelerde su kirliliği
oranlarının düşük olmasından kaynaklanmaktadır. Malatya ilçe merkezleri, beldeler ve köyler su kirliliği
yönünden risk altındadır. İl genelinde yıl boyunca yapılan ölçümlerde klor yetersizlik seviyesi %29,5
olarak belirlenmiştir. İçme-kullanma sularında klorlamaların yetersiz olduğu dönemlerin özellikle yaz
ve sonbahar ayları olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Bu bulgulara dayanarak, ishalli hastalıkların
görülme sıklığını azaltmak için, içme-kullanma sularına ait sanitasyon hizmetlerinin aksatılmadan
yürütülmesi ve halkın bilinçlendirilmesi önerilebilir (Avcı, 2014). Kahramanmaraş ve çevresindeki
içme/kullanma suları ile çevresel (nehir, göl) gibi suların mikrobiyolojik kalitesi araştırıldı. Bu
araştırmada, çeşitli su örneklerinden membran filtrasyon yöntemi ile bakteriler izole edildi. Bu amaçla,
su kaynaklarından 6 ay süresince toplanan 67 adet su numunesi çalışmaya alındı. Numuneler, 0.45μm
porlu selüloz membran filtrelerden süzüldükten sonra filtreler Endo-NKS ve Standart TTCNKS
besiyerlerine yerleştirildi. Daha sonra her besiyeri 37 ºC’de 24 saat inkübe edildi. Besiyerlerinde üreyen
bakteri kolonileri biyokimyasal yöntemlerle identifiye edildi. Sonuçta, 67 adet su numunesinin 53’ünde
(%79) Escherichia coli ve diğer bakteriler izole edildi. İçme ve kullanma sularındaki Escherichia coli
varlığı fekal bir kontaminasyonu gösterdiğinden, bu durumun su kaynaklı enfeksiyonlara yol açabileceği
düşünülmektedir (Kireçci, 2017). Adana Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü Su Kimyası Laboratuvarına
2009 yılı içerisinde analiz amacıyla gelen kaynak sularının fiziksel ve kimyasal kalitelerinin
değerlendirilmesidir. Su kalitesinin fiziksel ve kimyasal olarak değerlendirilmesinde renk, tat, koku,
bulanıklık, iletkenlik, pH, alüminyum, demir, bor, arsenik, mangan, amonyum, ozon ve bromat
parametrelerine yönelik analizler yapılmıştır. Kaynak sularının fiziksel analizleri sonucunda 61 örnekten
yalnızca ikisinde (% 3,2) bulanıklık tespit edilmiştir. Örneklerin 63’ünde pH, 62’sinde iletkenlik
bakılmış ve değerleri uygun bulunmuştur. Kaynak sularında yapılan kimyasal analizlerde 61 örneğin
üçünde (% 4,9) bromat, 15 örneğin birinde (% 6,7) bor, 18 örneğin birinde (% 5,6) mangan ve 18 örneğin
birinde (% 5,6) ise arsenik düzeylerinin yönetmelik değerini aştığı belirlenmiştir. Çalışılan örneklerde
alüminyum, amonyum, demir ve ozon saptanamamıştır. Bromat miktarının yüksek bulunmasının
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ozonlama ile ilişkili olduğu varsayılmaktadır. İçme sularında bor, mangan ve arsenik bulunması ise
sağlık açısından tehlike yaratabilecek bir kirlilik belirtisidir. Bu nedenle, kaynak sularının kimyasal ve
fiziksel olarak kontrolünün halk sağlığı açısından gerekli olduğu düşünülmektedir ( Dönderici, 2010).
Van ili Erciş İlçesi ve çevresindeki çeşitli yerleşim yerlerinde içme suyu olarak kullanıldığını
belirlediğimiz suların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri incelenmiştir. Örneklerde fiziksel
olarak sıcaklık, bulanıklık, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen, tuzluluk, kimyasal parametrelerden
biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, pH, kalsiyum, magnezyum, toplam sertlik, toplam
alkalinite, karbonat, bikarbonat, nitrit, nitrat, amonyak, fosfor, çinko, bakır, nikel, kobalt, siyanür, florür,
alüminyum, demir, potasyum, manganez, molibden, silisyum analizleri ve fekal koliform analizleri
yapılmıştır. Elde edilen sonuçların “Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği, TS-266 ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” kriterlerine göre uygun
olduğu belirlenmiştir (Atıcı, 2016). Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında daha önce birçok çeşitli
çalışma yapılmıştır. Çalışmada Adıyaman İli su kaynakları ve şebeke hattındaki su kalitesinin
incelenmesi zaman bazında değişimi ve süreç içerisinde olası sorunların belirlenmesi amaçlanmıştır.
Daha önce bu konuya yakın çalışmalar Adıyaman İlinde yapılmadığı için bilgi ve veri eksikliği
yaşamaktadır. Amacımızdan biri de Adıyaman su kaynakları, şebekeleri konumları, çalışma sistemleri,
su kaliteleri hakkında istenilen verilere çok rahat ulaşılabilinmesidir. Su kaynaklarının kaliteleri
mevsimsel olarak değişebilmektedir. Adıyaman ilinde belirli zaman aralıklarında seçilecek şebeke
noktalarından, su kaynaklarından, depolama tanklarından alınan su numunelerinin analizlerinin
yapılması, sonuçların değerlendirilmesi, yorumlanması ve olası sorunlara çözümler önerilmesi
hedeflenmiştir. Tüm doğal şartlar göze alınarak Adıyaman İli su analiz sonuçları tablolar, grafikler,
şekillerle aktarılmıştır. Tüm numune alma noktaları koordinatlarıyla belirlenip su kaynakları ve
şebekeler incelerek, analizleri yapılıp İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine uygunluğuna
bakılmıştır. Bu çalışma ile birlikte insanlar Adıyaman İli içme ve kullanma sularıyla ilgili
bilgilendirilmiş olurlar. Hem daha bilinçli hem de daha sağlıklı bir toplum olmak yolunda ilerlemiş
olmak hedeflenmektedir.
YÖNTEM
Aşağıda verilen tabloda Adıyaman İli nüfus yoğunluğuna göre belirlenen noktalardan belirli aralıklarla
numune alınıp analizleri yapılacaktır. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 ve A10 olmak üzere 10 tane
nokta bulunmaktadır. Mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal analiz kapsamında İnsani Tüketim Amaçlı
Sular Yönetmeliğine uygunluğu değerlendirilmiştir. Su kalitesini etkileyen tüm çevresel faktörler göz
önünde bulundurularak; tarım, hayvancılık, mevsimsel değişim, sanayileşme, vahşi çöp depolama gibi
etkenler değerlendirilmiştir. Suyun hayatımızdaki yeri ve önemi tartışılmaz bir gerçek. Bu çalışma ile
Adıyaman İli su kalitesi, Adıyaman ili su kaynakları, şebekeleri hakkında önemli bilgiler ışığında yol
alınmıştır. Bu çalışmada hem kaynak hem de şebekenin belirlenen noktalarında, belirli zaman
aralıklarıyla alınan numuneler laboratuvar koşullarında analiz edilmiştir. Fiziksel parametreler; tat, renk,
bulanıklık ve kokudur. Kimyasal parametreler; nitrit, iletkenlik, demir, pH, alüminyum ve amonyumdur.
Mikrobiyolojik parametreler ise koliform, C. Perfingens (+ sporlular) ve escherichia coli dir. Bu fiziksel,
kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler ayda bir yapılmıştır. Bunlar dışındaki PAH, uçucu organik
bileşikler, pestisitler vb. parametreler belirlenen noktalardan 4 ayda bir alınarak analiz edilmiştir.
Kaynak ve şebekede olası değişmeler ve sorunların çözüm önerileri sunulmuştur. Adıyaman Merkez
Belediyesine ait 4 adet büyük ve 3 adet küçük su deposu bulunmaktadır. Büyük depolar 15000 m³’lük
Havşeri deposu, 1000 m³’lük Merkez Deposu, 6000 m³’lük Merkez Deposu ve 4000 m³’lük Merkez
Deposudur. Küçük depolar da Altı Kuyular, Türmüz Terfi Deposu ( Maslak) ve Toki Deposudur.
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Şekil 1. Adıyaman İli su depoları uydu görünrüsü
Adıyaman İli İsale hatlarıyla birlikte yaklaşık 770 km içme suyu şebekesiyle birlikte 42km2 alana hizmet
vermektedir.


175 km Çelik Hat



486 km PVC Hat



41 km HDPE Hat



69 km ASBEST Hat

Asbest, doğal ortamda meydana gelen magnezyum silikat, kompleks sodyum-demir silikat demirmagnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, ve bileşimindeki lifsi bir yapıya sahip olan silikat
mineralleri için adlandırılır (Atabey, 2014). Asbest hatlar insan sağlığı için oldukça tehlikelidir.
Solunum yoluyla vücuda girdiğinde akciğer kanserine neden olur. HDPE Hat, High Density Polyetylene
kısaltmasıdır. Yani yüksek yoğunluklu polietilen anlamına gelmektedir. Basınnca, suya, kimyasal
maddelere karşı dirençlidir. PVH Hat Polivinil Klorürdür, atık su, tahliye hatlarında kullanılır. Çelik Hat
çok yüksek basıçlarda bile taşıma kapasitesi oldukça iyidir, ayrıca tüneller, yer altı bağlantılarında en
çok tercih edilen boru türüdür. Aşağıda verilen tabloda Adıyaman İli nüfus yoğunluğuna göre belirlenen
noktalardan belirli aralıklarla numune alınıp analizleri yapılacaktır. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
A9 ve A10 olmak üzere 10 tane nokta bulunmaktadır. Su kalitesini etkileyen tüm çevresel faktörler göz
önünde bulundurularak; tarım, hayvancılık, mevsimsel değişim, sanayileşme, vahşi çöp depolama gibi
etkenler değerlendirilmiştir. Suyun hayatımızdaki yeri ve önemi tartışılmaz bir gerçek. Bu çalışma ile
Adıyaman İli su kalitesi, Adıyaman ili su kaynakları, şebekeleri hakkında önemli bilgiler ışığında yol
alınmıştır.
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Şekil 2. Adıyaman İli Merkez belirlenen numune alım noktaları


A1 noktası Adıyaman İli Merkezin Cumhuriyet Mahallesi.



A2 Noktası Yenipınar Mahallesi Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı.



A3 Noktası Turgut Reis Mahallesi Emniyet Kavşağı Mustafa Yücel Özbilgin Parkı.



A4 Noktası Altınşehir Mahallesi Gazihan Caddesi Dinlenme Parkı.



A5 Noktası Fatih Mahallesi Malatya Caddesi Şehit Polis Mehmet Kazım Parmakçı Parkı.



A6 Noktası Kapcamii Mahallesi Şeyh Abdurrahman Baba Caddesi Sakine Yalçın Taziye Evi.



A7 Noktası Yeni Mh Hısni Mansur Caddesi 26130 Sokağı.



A8 Noktası Alitaşı Mahallesi 1227. Sokak Çocuk Parkı.



A9 Noktası Siteler Mahallesi 2041. Sokağı.



A10 Noktası Bahçecik Mh 1837 Sk Çocuk Spor ve Dinlenme Parkı.

Bu çalışmada hem kaynak hem de şebekenin belirlenen noktalarında, belirli zaman aralıklarıyla alınan
numuneler laboratuvar koşullarında analiz edilmiştir. Kimyasal parametreler; nitrit, iletkenlik, demir,
pH, nitrat, amonyum vb. Parametrelerdir. Mikrobiyolojik parametreler ise koliform ve escherichia coli
olarak değerlendirilmiştir. Mikrobiyolojik parametreler, ph ve iletkenlik 30 günde bir yapılmıştır.
Bunlar dışındaki PAH, uçucu organik bileşikler, pestisitler vb. parametreler belirlenen noktalardan 4
ayda bir alınarak analiz edilmiştir. Kaynak ve şebekede olası değişmeler ve sorunların çözüm önerileri
sunulmuştur.
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BULGULAR
Çizelge 1. Aylara göre tüm noktaların ortalama ph değeri
Aylar (ort)

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Ocak

7.92

7.95

7.92

7.10

8.05

7.91

7.10

8.07

8.04

8.04

Şubat

7.94

7.80

7.85

7.92

8.07

7.90

8.07

8.19

8.06

8.02

Mart

8.07

7.86

8.10

8.15

8.13

7.94

8.13

8.15

8.15

7.89

Nisan

8.14

8.03

8.19

8.52

8.19

7.98

8.03

8.08

8.12

7.95

Mayıs

8.37

8.05

8.11

8.28

8.24

8.08

7.82

8.14

8.14

8.02

Haziran

8.17

8.10

8.03

8.47

7.79

7.82

7.85

8.13

8.04

8.14

Temmuz

7.81

8.03

8.03

7.95

8.06

8.01

7.80

8.03

8.08

8.15

Ağustos

8.01

8.10

8.27

8.06

8.12

8.04

8.34

7.90

7.84

7.69

Eylül

8.07

8.21

8.25

8.03

8.20

8.02

8.22

8.01

8.01

8.02

Ekim

8.10

8.12

8.35

8.00

8.36

8.01

8.34

8.06

7.98

7.98

Kasım

8.19

8.14

8.22

8.03

8.27

8.34

8.05

8.29

7.85

7.95

Aralık

8.46

8.12

8.22

8.27

8.19

8.36

8.24

8.25

7.56

8.01

Yukarıdaki çizelgede Adıyaman İlinde belirlenen 10 noktadan alınan Ph değerleri aylık olarak
verilmiştir. Bu değerler yaklaşık 7.5 ile 8.5 arasında görülmektedir. TS266 ‘nın, EPA ve WHO’nun
belirttiği tavsiye edilen Ph değeri (6,5<pH<8,5) için uygun aralıktadır.

Grafik 1. Aylara göre ph değerinin gösterimi

FULL TEXTS BOOK

1093

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY
Aylar

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

Ocak

225

249

259

219

229

250

260

226

235

245

Şubat

228

250

250

262

228

264

272

265

250

260

Mart

226

258

220

244

223

225

256

250

236

248

Nisan

238

257

222

232

218

261

285

245

241

250

Mayıs

240

226

235

231

246

248

275

220

245

275

Haziran

229

241

240

233

431

237

269

221

230

280

Temmuz

260

285

248

231

234

290

297

277

243

284

Ağustos

252

285

242

306

238

278

242

284

355

282

Eylül

260

246

240

306

257

276

254

274

283

284

Ekim

258

255

250

285

230

278

250

248

247

241

Kasım

236

260

251

279

247

240

277

238

236

255

Aralık

252

273

253

245

270

244

234

240

244

240

Çizelge 2. Aylara gore tüm noktaların iletkenlik değeri
Yukarıdaki çizelgede Adıyaman İlinde belirlenen 10 noktadan alınan iletkenlik değerleri aylık olarak
verilmiştir. Bu değerler 2500 uS/cm’in altında olduğu görülmektedir. TS266 ‘nın, EPA ve WHO’nun
belirttiği tavsiye edilen iletkenlik değeri değeri (2500 uS/cm’in altı) için uygun aralıktadır.

Grafik 2: Aylara göre iletkenlik değeri
Aşağıdaki çizelgede de yıl içinde incelenen kimyasal değerler verilmektedir. Bu değerler 01.01.202101.01.2022 arasında 3 def değerlendirilmiştir.

Paramet
re

A1
Noktası

Nitrit
Nitrat
Benzen

<0.07
<6.45
<0.10

FULL TEXTS BOOK

A2
Nokt
ası
<0.07
<6.48
<0.10

A3
Nokta
sı
<0.07
<5.79
<0.10

A4
Nokta
sı
<0.07
<6.86
<0.10

A5
Nokta
sı
<0.07
<6.20
<0.10
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A6
Noktas
ı
<0.07
<6.40
<0.10

A7
Noktas
ı
<0.07
<6.64
<0.10

A8
Nokta
sı
<0.07
<6.41
<0.10

A9
Nokta
sı
<0.07
<6.25
<0.10

A10
Noktası
<0.07
<6.29
<0.10
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Benzo (a)
Piren
Bor
Bromat
Kadmiyu
m
Krom
Bakiye
Klor
Nikel
Selenyum
Bakır
Florür
Arsenik
1,2dikloretan
Antimon
Civa
Florür
Amonyu
m
Antimon
Akrilami
d
Epikloridi
n
Vinil
Klorür
Polisiklik
Aromatik
Hidrokar
bonlar
Simazin
Tebukona
zole
Toplam
DTT
Bromodik
lorometan
Bromofor
m
Tetraklor
etan
Trikloreta
n
Toplam
trihalome
tanlar
Toplam
Pestisitler

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.05
<1.50
<1.00

<0.05
<1.50
<1.00

<0.05
<1.50
<1.00

<0.05
<1.50
<1.00

<0.05
<1.50
<1.00

<0.05
<1.50
<1.00

<0.05
<1.50
<1.00

<0.05
<1.50
<1.00

<0.05
<1.50
<1.00

<0.05
<1.50
<1.00

<5.00
0,40

<5.00
0,40

<5.00
0,40

<5.00
0,40

<5.00
0,40

<5.00
0,40

<5.00
0,40

<5.00
0,40

<5.00
0,40

<5.00
0,40

<5.00
<1.50
<0.05
<0.10
<1.50
<0.50

<5.00
<1.50
<0.05
<0.10
<1.50
<0.50

<5.00
<1.50
<0.05
<0.10
<1.50
<0.50

<5.00
<1.50
<0.05
<0.10
<1.50
<0.50

<5.00
<1.50
<0.05
<0.10
<1.50
<0.50

<5.00
<1.50
<0.05
<0.10
<1.50
<0.50

<5.00
<1.50
<0.05
<0.10
<1.50
<0.50

<5.00
<1.50
<0.05
<0.10
<1.50
<0.50

<5.00
<1.50
<0.05
<0.10
<1.50
<0.50

<5.00
<1.50
<0.05
<0.10
<1.50
<0.50

<1.00
<0.25
<0.10
<0.11

<1.00
<0.25
<0.10
<0.11

<1.00
<0.25
<0.10
<0.11

<1.00
<0.25
<0.10
<0.11

<1.00
<0.25
<0.10
<0.11

<1.00
<0.25
<0.10
<0.11

<1.00
<0.25
<0.10
<0.11

<1.00
<0.25
<0.10
<0.11

<1.00
<0.25
<0.10
<0.11

<1.00
<0.25
<0.10
<0.11

<1.00
<0.02

<1.00
<0.02

<1.00
<0.02

<1.00
<0.02

<1.00
<0.02

<1.00
<0.02

<1.00
<0.02

<1.00
<0.02

<1.00
<0.02

<1.00
<0.02

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.25

<0.25

<0.25

<0.25

<0.25

<0.25

<0.25

<0.25

<0.25

<0.25

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

<0.03
<0.03

<0.03
<0.03

<0.03
<0.03

<0.03
<0.03

<0.03
<0.03

<0.03
<0.03

<0.03
<0.03

<0.03
<0.03

<0.03
<0.03

<0.03
<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.03

<0.92

<0.92

<0.92

<0.92

<0.92

<0.92

<0.92

<0.92

<0.92

<0.92

<0.40

<0.40

<0.40

<0.40

<0.40

<0.40

<0.40

<0.40

<0.40

<0.40

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50

<0.50
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<4.26
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<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

Çizelge 3. Şebeke Noktalarındaki (A1-A10) kimyasal parmetrelerin değerlendirilmesi
Çizelge 3’de belirtildiği gibi Adıyaman İli Merkez belirlenen noktalardan alınan numuneler yıl içinde 3
defa alınmıştır. Yapılan analizler sonucunda TS 266, WHO ve EPA’ya göre uygundur. Ayrıca İnsani
Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğine de uygun olduğu tespit edilmiştir.
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Haziran ayında A5 numaralı noktada yani Fatih Mahallesi Malatya Caddesi Şehit Polis Mehmet Kazım
Parmakçı Parkında 3 adet e-coli üremesi görülmüştür. Bu bölgedeki şebekenin boru yapısı oldukça
eskidir ve asbest boru kullanımı mevcuttur. Ayrıca sürekli boru arızaları, su kesintisi problemkeri de bu
bölgede yaygındır. Kirliliğin kaynağının bu çevresel nedenler olduğu düşünülmektedir. A3 Noktası yani
Turgut Reis Mahallesi Emniyet Kavşağı Mustafa Yücel Özbilgin Parkı’nda, Mart ayında 3 adet koliform
bakteri üremesi mevcuttur. A5 Noktası yani Fatih Mahallesi Malatya Caddesi Şehit Polis Mehmet
Kazım Parmakçı Parkıdır. A5 Noktasında Haziran ayında 19 adet koliform, Eylül ayında 34 adet
koliform bakteri üremesi mevcuttur. Her iki şebeke noktasında boru yapısı oldukça eskidir ve asbest
boru kullanımı mevcuttur. Ayrıca sürekli boru arızaları, su kesintisi problemkeri de bu bölgede
yaygındır. Kirliliğin kaynağının bu çevresel nedenler olduğu düşünülmektedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada Adıyaman İli Merkezinde nüfus yoğunluğuna göre şebeke sisteminden 10 adet nokta
belirlenmiştir. Bu noktalardan yıl boyunca belirli zaman aralıklarıyla su numuneleri alınmıştır. İki
noktada ( A3 ve A5) Ocak-Haziran-Eylül aylarında mikrobiyolojik üreme görülmüştür. Bu üreme
nedeni olarak asbest boru kullanımı, su kesintileri ve mevcut isale hattındaki boruların eski olduğu
saptanmıştır. Bu arızalardan kaynaklı ciddi su kayıpları meydana geldiği belirlenmiştir. Olası su
kesintilerde, boru patlamalarında belediye erken müdehale ettiği için kimyasal parametrelerde herhangi
bir değişiklik olmamıştır. Adıyaman İli Merkez noktalarında alınan su numuneleri TS 266, WHO ve EC
İçme Suyu Kalite Parametrelerine uygun olduğu görülmüştür. Adıyaman Belediyesi Avrupa Birliği
MADAD Fonu kapsamında Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesiyle yenilenmektedir. Bu projeyle
mevcut hat yenilenerek 34 km düklit font isale hattı imalatı ve 20.000 m3’lük yeni bir depo imalatı
bulunmaktadır. Bu projenin tamamlanmasıyla eski isale hattında meydana gelen arızaların,
mikrobiyolojik üremelerin, su kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır.
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TO STUDY THE MULA-MUTHA RIVER WATER QUALITY
Prof. Nikhil Trimbak Hole
Popatrao Kisanrao Thorat College,
Khutbav, Pune, Maharashtra,India

ABSTRACT
It is crucial to be aware of the drinking water resources' quality in rural areas. Hydro-geochemical studies
are becoming more important for the use of groundwater because there has been a rise in the demand
for water recently due to population growth and intensive agricultural operations. One of the major
environmental health risks is the quality of drinking water. The use of clean drinking water is the
cornerstone of controlling and preventing diseases that are transmitted by water. In this study, it has
been determined whether the water quality of Mula-Mutha river is suitable for drinking purposes or not.
Eight samples were collected from different Locations; each sample was examined for Physiochemical
parameters. The Central Water Commission, World Health Organization, and CPCB (Central Pollution
Control Board of India) protocols were followed for doing the water's Physiochemical Analysis. Water
quality standards and a number of parameters, including pH, Dissolved Oxygen (DO), Chemical Oxygen
Demand (COD), Temperature, Specific Conductivity, and Total Dissolved Solid, were examined. The
pH ranged from being very basic to barely neutral in all of the samples. Among samples, there had been
differences in TDS, temperature, pH, and conductivity. The investigation of the river water revealed that
it cannot be used as potable water.
Keywords: Mula & Mutha River, Pune city, TDS, conductivity, water samples, physical parameters.

Introduction: The Mula & Mutha River is the origin from Mulashi and Khadakwasala Dam. It also
passes through the city of Pune before meeting the river Mula in the Shivajinagar neighborhood, where
it is known as the Sangam Bridge. It flows as the Mula-Mutha River in the metropolitan region after
combining with the Mula River in Pune city. The water from both rivers was only used for residential,
agricultural, and irrigation purposes throughout their original journeys. For the villagers living along the
river's edge back then, the river was their only source of drinking water. However, due to the rapid
industrialization and civilization, the river's importance was transformed, and instead of being used for
its original purposes of providing water, the river was made into a place for the disposal of sewage
wastes and unnecessary materials. The river now resembles a canal conveying waste water to the
purification unit as a result of the mixing of undesired items into the water body; ordinarily, this type of
situation was observed in the summer. Large amounts of fertilizers and pesticides are released into the
river water as a result of agricultural run-off.
In general, fresh water is a good resource that is necessary for human existence, agriculture, and industry.
Fresh water is currently one of the key factors in healthy development. According to a literature review,
the discharge of sewage and other types of effluents into the river body causes close to 70% of the
surface water in our country to become contaminated. Water becomes contaminated as a result of human
activity. One can gain a sense of the quality of the water by looking at its physical, chemical, and
biological characteristics. Therefore, it is crucial to continuously evaluate the drinking water's purity.
Materials & Methods:
Collection of Sample
Eight samples were taken from various Mula-Mutha River sample stations. American Public Health
Association guidelines for additional physiochemical parameter evaluation were used to collect the
water samples in triplicate in plastic containers (1995). The entire list of the criteria used for the analysis
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is provided in (Table 1). Water analysis for eight samples taken from different locations along the MulaMutha River for the month of May 2022 was done, and the results are shown in (Table 2).
Table 1.Chemical evaluation of water samples: parameters and methods
Sr. No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Parameter of water analysis
pH
DO
COD
Temperature
Conductivity
TDS

Methods
pH Metry
Azide modification
Dichromate reflux
Glass Thermometer
Conductivity meter
Gravimetric

Table 2. Physicochemical Characteristics of Eight Samples in Mula-Mutha River
Sr. No. Parameter of
water analysis
1.
pH
2.
Temperature
3.
DO
4.
COD
5.
Conductivity
6.
TDS

Units
C
Mg/l
Mg/l
μmhos/cm
Mg/l

S1
8.55
28
2.4
44
282
280

S2
8.42
29
2.3
42
270
320

S3
8.10
28
1.8
46
172
356

S4
7.84
28
3.1
48
560
418

S5
7.40
28
3.4
62
450
350

S6

S7

5.22
28
2.2
52
784
540

5.50
28
0.8
58
670
620

S8
6.10
28
1.6
73
550
460
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Result and Discussion:
It is discovered that the pH of the river water is in the range of 5.22 to 8.55 by examining the river water
quality for these ten criteria. With the exception of S6, S7, and S8, all other pH values were somewhat
basic, while S5 was neutral. (Fig 1). It demonstrates that the river water is below Indian requirements at
sampling stations S6, S7, and S8. i.e. acidic in nature. The detected pH at sampling station number 1 is
8.55, and this higher value shows that domestic load has been mixed with the river's water body.
Temperature of Water is a crucial factor that directly affects various chemical processes in aquatic
ecosystems. The temperature of water was found to be in the range between 28oC to 29oC (Fig 2). The
observed range of DO in the presented water sample was between 0.8 mg/L and 3.4 mg/L. According
to Indian standards, the acceptable DO range is 6 to 7.00 mg/L. However, in our situation, the DO level
falls short of Indian guidelines (Fig 3). It might be because of detergents, human waste discharged into
the environment, and organic waste produced by the food, paper, and pulp industries. The research area's
chemical oxygen requirement was found to be between 42 and 73 mg/l (Fig. 4), which is higher than the
250 mg/L permissible limit prescribed by Indian guidelines. Here observed values of COD show that
the pollution level is at increased. There would be 172 to 784 mhos/cm of conductivity (Fig 5). S6
exhibited the highest conductivity. Inorganic dissolved particles including chloride, nitrate, sulphate,
and phosphate, in addition to sodium, magnesium, calcium, iron, and aluminium, have an impact on
conductivity in water. The range for total dissolved solids is 280 to 620 mg/l (Fig 6) it is due the
Chemicals from sewage treatment, pesticides, and road salts, and/or fertilizers, can also be dissolved in
water, and contaminate both drinking supplies and bodies of water. High total dissolved solids
frequently have a negative impact on mobility.
Conclusion:
After analyzing all the parameters of Mula-Mutha river water, it is observed that some samples of river
water did not exceed the maximum permissible limit given by WHO. Some of the parameters are
showing the higher values at some stations because of the river enters in the pune city and quality of the
river water has changed as a result of the mixing of sewage water with industrial effluents and
agricultural runoff. Water is therefore unfit for any residential or other applications. The first mixing of
sewage water should be avoided, and river water should be regularly monitored, in order to reduce
contamination levels.

References:
[1]
Munawar, M. 1970. A limnological study of fresh water ponds of Hyderabad, India. 1-The
biotope. Hydrobiologia, 35: 127-162.

FULL TEXTS BOOK

1100

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY

[2]
Mufti Cahyanto, Bohari Yusuf and et.al, 2019, Water Pollution and Water Quality Status of
Kahala River Kenohan District Kutai Kartanegara, Indonesia. International Journal of Lakes and Rivers.
Volume 12, Number 1 pp. 73-92
[3]
Pawan Kumar Singh and Pradeep Shrivastava,2015 Analysis of water quality of river
Narmada, International Journal of Current Research volume 7, Issue, 12, pp.24073-24076,
[4]
Radhakrishnan, R., Dharmaraj, K. and Kumari, R. 2007. A comparative study on the physicochemical and bacterial analysis of drinking,borewell and sewage water in the three different places of
Sivakasi, Journal of Environmental Biology, 28(1): 105-108.
[5]
Salahuddin, Husain, Intazar,2020 Analysis of Lower Lake Water in Bhopal Region of
Madhya Pradesh, India, International Journal of Lakes and Rivers.13(1), 17-25, 2020.
[6]
S.D.Jadhav & et.al, 2017 A Critical Assessment of Safe Drinking Water of Krishna River in
Satara District (Maharashtra), INDIA. International Journal of Research in Advent Technology, 5 :
2321-9637.
[7]
Sangu R.P.S. and Sharma S.K. 1987, An assessment of water quality of river Ganga at
Garmukeshwar. Ind. J. Ecol., 14(20), 278-287
[8]
Salahuddin, Husain, Intazar,2020 Analysis of Katraj Lake Water in Pune Region of
Maharashtra, India, International Journal of Lakes and Rivers. Volume 13, Number 1 pp. 27-34.
[9]
S D Jadhav, M S Jadhav, 2020, Water quality analysis at selected sampling stations of Pavana
River of Pune District, (Maharashtra) International Journal Of Chemical and Life sciences Volume 9,
Issue 1, Pp : 2075-79
[10]
Shaikh N, Yeragi SG. 2004, Some physico-chemical aspects of Tansa river of Thane district,
Maharastra. J Aqua Biol. 19:99-102.
[11]
WHO. 2006, Guidelines for Drinking-Water Quality; World Health Organization: Geneva,
Switzerland.

FULL TEXTS BOOK

1101

www.gapzirvesi.org

9. INTERNATIONAL GAP SUMMIT SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

1-3 July 2022
Adiyaman, TURKEY
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Emil Raul oğlu Ağayev
Teacher of the subject combination commission "Art and physical education" of the Azerbaijan State
Pedagogical College under the Azerbaijan State Pedagogical University
ORCID NO: 0000-0001-9354-0839

ABSTRACT
Countries are constantly fighting against foreign aggressors for their territorial integrity. It was one of
the countries in the history of Azerbaijan that witnessed wars. After regaining its independence in the
1990s, Armenia, which occupied Karabakh, continued the war for 30 years, destroying our religious,
architectural and religious monuments. On September 27, 2020, as a result of another ceasefire violation
by Armenia, our army launched a counterattack. In 44 days, liberating villages, settlements and cities,
they raised the Victory Flag on November 8, 2020 in Shusha. Our artists also paid a lot of attention to
the victory we won in Karabakh. In this article, the works of Nigar Narimanbeyova "Madonna of
Karabakh", Eldar Gurbanov "Forward", Tahmina Ali "Topxana forest", Mahmud Rustamov "Return",
Vafa Aliyeva "Victory" are analyzed in the context of art criticism.
Key words: Azerbaijan, Karabakh, Shusha, Victory, fine arts, decorative-applied arts
ÖZET
Ölkələr daima öz ərazi bütövlükləri uğrunda yadelli işğalçılara qarşı mübarizə aparır. Azərbaycan
tarixində müharibələrə şahidlik edən ölkələrdən biri olmuşdur. Ölkəmiz 90-cı illərdə müstəqilliyini
yenidən qazandıqdan sonra Qarabağı işğal edən ermənistan dini, memarlıq, dini abidələrimizi məhv
edərək 30 il ərzində müharibəyə davam edirdi. 2020-ci il 27 sentyabr tarixində ermənistanın növbəti
dəfə atəşkəsi pozması nəticəsində ordumuz əks hücuma keçdi. 44 gün ərzində kənd, qəsəbə, şəhərləri
azad edərək, Zəfər bayrağını 2020-ci il 8 noyabr tarixində Şuşada daha da zirvələrə ucaltdılar.
Qarabağda qazandığımız Zəfərə də rəssamlarımız yaradıcılığında geniş yer ayırmışdılar. Bu məqalədə
Nigar Nərimanbəyova “Qarabağın Madonnası”, Eldar Qurbanov “Marş irəli”, Təhminə Əli “Topxana
meşəsi”, Mahmud Rüstəmov “Qayıdış”, Vəfa Əliyeva “Zəfər” əsərləri sənətşünaslıq kontekstində təhlil
edilmişdir.
Açar sözlər: Azərbaycan, Qarabağ, Şuşa, Zəfər, təsviri sənət, dekorativ-tətbiqi sənət

Introduction
Throughout history, the struggle of the peoples of the world to protect their territories has been an
important stage. The struggles for the defense of the homeland, the heroism shown by the heroes are
written in golden letters in the history of that country and remain in the memory. It was one of the
countries in the history of Azerbaijan that witnessed wars. After gaining independence in the 90s, our
country faced the threat of losing its lands. The Armenian occupation of Karabakh lasted for 30 years,
destroying our religious and architectural monuments. On September 27, 2020, as a result of another
ceasefire violation by Armenia, our army launched a counterattack. They liberated villages, settlements
and cities for 44 days and raised the Victory Flag on November 8, 2020 in Shusha. .[3] This victory has
become a saga that will be passed down from generation to generation of our army, which defeated the
occupying Armenia. Considering that art is closely connected with society and historical events, our
artists also paid a lot of attention to the victory we won in Karabakh. [1,p 6]
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The interpretation of the main material
In the fine and decorative-applied arts of Azerbaijan, our artists brought a new breath to the theme of
Victory. Nigar Narimanbeyova travels to the beauties of our historical land in her work "Madonna of
Karabakh" (fig 1). The artist, who remained faithful to the Madonna paintings of the Renaissance, based
her story on her baby. The fairy-tale color scheme, architecture and nightingale complete the Karabakh
legend.

Fig 1.Nigar Narimanbeyova “Madonna of Karabakh” (2021) (linen, oil paint, 91x71 cm)
Our army united like an iron fist to liberate our occupied lands. Eldar Gurbanov in "Forward" (fig 2)
attacks a heroic warrior on a horse, which is considered a symbol of power among tanks and planes. The
warrior, who considers the sword and the flag of his country sacred, fights against foreign invaders.
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Fig 2.Eldar Gurbanov “Forward” (2021) (canvas, oil paint, 110x150 cm)
In "Topxana Forest" (fig 3), Tahmina Ali brings to the attention of the audience one of the rare treasures
of Shusha, which has an ancient history. Adhering to the color, perspective, light and shadow method
of fine art, the artist dedicated a song to the homeland with lyrical colors.

Fig 3. Tahmina Ali “Artillery forest” (2021) (canvas, oil paint, 60x120 cm)
Mahmud Rustamov, one of our sculptors, solved marble and bronze materials in a unique way in his
work "Return" (fig 4). The return of a group of people to their lands is a sign that national traditions
will live again in Karabakh.
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Fig 4. Mahmud Rustamov “Return” (2021) (marble, bronze)
Vafa Aliyeva is one of the artists who pays attention to the theme of victory in decorative and applied
arts. The doves, a symbol of peace on the tapestry, freed the nightingale and brought eternal freedom to
Karabakh. The light of the sun brings new life to our liberated lands. (fig 5)
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Fig 5. Vafa Aliyeva “Victory” (2021) (tapestry, 125x120 cm)
Conclusion
In the fine and decorative-applied arts of Azerbaijan, the theme of victory has become an epic through
color, plastic and loops. The horse, a symbol of power, and the dove, a symbol of peace, play a key role
in the compositions. Our artists skillfully depicted the beauties of Karabakh.
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FARKLI KANATÇIK AÇILI VE ELMAS-SU NANOAKIŞKANI KULLANILAN BİRLEŞİK
JET AKIŞLI KANALLARDA ISI TRANSFERİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER IN COMBINED JET FLOW CHANNELS WITH
DIFFERENT FIN ANGLES AND USING DIAMOND-WATER NANOFLUID
Doç. Dr. Koray KARABULUT
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
Elektrik ve Enerji Bölümü, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Programı, Merkez, Sivas.
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,
İmalat Mühendisliği Bölümü, Merkez, Sivas.

ÖZET
Geleneksel ısı transferi yöntemleriyle hem daha fazla enerji harcanmakta hem de yeterli ve istenilen ısı
transferi performansına ulaşılamamaktadır. Bununla birlikte, teknolojinin gelişmesiyle yüksek
performanslı ve küçük hacimli elektronik bileşenlerde ısınma problemi ortaya çıkmaktadır. Çarpan jete
ek olarak çapraz akışla oluşturulan birleşik jet etkisiyle elektronik cihazların bileşenlerinden olan ısı
transferi oldukça iyileştirilmektedir. Bu çalışmada, birleşik jet akışıyla kanatçıksız, 30o ve 60o açıya
sahip kanatçıklı, N=1,5D kanatçık mesafeli ve H=3D yükseklikli kanallarda su ve %2 hacimsel
konsantrasyonlu Elmas-Su nanoakışkanı kullanılmasıyla yamuk ve taç modelli yüzeylerden olan ısı
transferi ve basınç düşüşüne bağlı performans analizi (PEC) sayısal olarak araştırılmıştır. Sayısal
inceleme, sürekli ve üç boyutlu olarak korunum denklemlerinin k-ε türbülans modelli Ansys-Fluent
programı kullanılarak çözülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Literatürdeki çalışmalar gözetilerek kanal
boyutlarına uygun olarak kanallara üçer adet model yerleştirilmiştir. Kanaldaki akışkanların Re sayısı
aralığı 11000-15000’ dir. Bu çalışmada kullanılan çalışma akışkanlarından biri olan %2 hacimsel
konsantrasyonlu Elmas-Su nanoakışkanının termofiziksel özellikleri literatürde bulunan ve yaygın
olarak kullanılan eşitlikler yardımıyla elde edilmiştir. Sonuçlar, literatürdeki deneysel çalışmanın Nu
sonuçlarıyla kıyaslanmış ve uyumlu oldukları belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları, kanallardaki her bir
model için ortalama Nu sayısı ve yüzey sıcaklığının değişimleri olarak su ve nanoakışkan için
kanatçıksız ve farklı kanatçık açılı durumlarda karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca, çarpan jetçapraz akış birleşik jet nanoakışkan akışının hız ve sıcaklık konturu dağılımları sunulmuştur. Bununla
birlikte, kanallardaki her üç model yüzeyinin tümü için farklı Reynolds sayılarında performans
değerlendirme sayıları (PEC) ve Re=15000 için ortalama Nu sayısı (Num) ve yüzey sıcaklık değerleri
(Tm) değerlendirilmiştir. 60o kanatçıklı kanalda Elmas-Su nanoakışkanının kullanılması, kanatçıksız ve
su akışkanı kullanılan kanala göre yamuk ve taç modelli yüzeylerde Num değerlerinin sırasıyla %22,82
ve %27,23 daha fazla olmasını sağlamıştır. Ayrıca, Re=11000 için PEC sayısının yamuk ve taç modelli
yüzeyler için 60o kanatçık açılı su akışkanı kullanılan birleşik jet akışlı kanallarda; 30o açılı nanoakışkan
kullanılan kanallara göre sırasıyla %3,39 ve %5,9 daha yüksek oldukları bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Elmas-Su nanoakışkanı, Çarpan jet-çapraz akış, Kanatçık, Isı transferi.
ABSTRACT
With traditional heat transfer methods, more energy is consumed and sufficient and desired heat transfer
performance cannot be achieved. However, with the development of technology, the heating problem
arises in high-performance and small-volume electronic components. In addition to the impinging jet,
the heat transfer from the components of the electronic devices is considerably improved with the
combined jet effect created by the cross flow. In this study, heat transfer and performance analysis (PEC)
dependent pressure drop from trapezoidal and crown patterned surfaces were numerically investigated
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by using water and 2% volumetric concentration Diamond-Water nanofluid in channels with finless, 30o
and 60o angle fins, N=1.5D fin distance and H=3D height with combined jet flow. Numerical analysis
was carried out by solving the conservation equations steady and in three dimensions using AnsysFluent program with k-ε turbulence model. Considering the studies in the literature, three models were
placed in the channels in accordance with the channel dimensions. The Re number range of the fluids
in the channel is 11000-15000. Thermophysical properties of Diamond-Water nanofluid with 2%
volumetric concentration, which is one of the working fluids used in this study, were obtained with the
help of the equations found in the literature and widely used. The results were compared with the Nu
results of the experimental study in the literature and it was determined that they were compatible. The
results of the study were comparatively examined for water and nanofluid as the mean Nu number and
surface temperature changes for each pattern in the channels in the finless and different fin angle
conditions. Also, velocity and temperature contour distributions of impinging jet-cross flow combined
jet nanofluid flow were presented. However, performance evaluation numbers (PEC) at different
Reynolds numbers and mean Nu number (Num) and surface temperature values (Tm) for Re=15000 were
evaluated for all three model surfaces in the channels. The use of Diamond-Water nanofluid in the 60o
finned channel resulted in 22.82% and 27.23% higher Num values on trapezoidal and crown-patterned
surfaces, compared to the finless and water-fluid channel, respectively. In addition, for Re=11000, the
PEC number for the trapezoidal and crown patterned surfaces in combined jet flow channels using water
fluid with a fin angle of 60o was found to be 3.39% and 5.9% higher than the channels using 30o angled
nanofluid, respectively.
Keywords: Diamond-Water nanofluid, Impinging jet-cross flow, Fin, Heat transfer.
GİRİŞ
Verimsiz ısı transferi yöntemleriyle hem daha fazla enerji harcanırken hem de yeterli ve istenilen ısı
transferi performansına ulaşılamamaktadır [1]. Elektronik elemanlardan olan ısı transferini artırmada
kullanılan çapraz akış ile soğutma yöntemi, en yaygın kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem,
soğuk akışkanın bir fanla tüm bileşenler üzerine gönderilmesi ve bu sayede elektronik bileşenlerin
bütününün soğutulması esasına dayanmaktadır. Ancak, bu metot bütün devre elemanlarının soğutulması
esasında olduğundan çok yüksek sıcaklıklardaki bileşenlerden olan ısı transferinde başarısız olabilir. Bir
diğer ısı transferi yöntemi de çarpan jetle soğutmadır. Bu yöntemde, soğuk akışkan lüleyle sıcaklığı
yüksek bir elemana yersel şekilde püskürtülür. Çarpan jet ile sıcaklığı yüksek bir devre bileşeninin
soğutulması sağlanabilirken, devrenin bütününün soğutulmasında yetersiz kalabilmektedir. Bir
elektronik devrede sıcaklıkları birbirlerinden oldukça farklı birden çok eleman bulunmaktadır. Bu
sebeple, tek çeşit soğutma yöntemi ile bütün devreyi güvenli şekilde tutabilecek şartlara erişilmekte
sıkıntı yaşanmaktadır. Bu nedenle; çarpan jet ve çapraz akış soğutma yönteminin bir arada işleme
alınarak birleşik jet akışı şeklinde uygulanması soğutma kapasitesi yüksek faydalı bir durum
oluşturabilir. Çapraz akışla devre elemanları bir bütün olarak belirli bir aşamaya kadar soğutulabilirken,
devrede sadece çok yüksek sıcaklıktaki elemanlar ise çarpan jet akışıyla noktasal olarak
soğutulabilmektedir [2, 3]
Literatür araştırmasına bakıldığında, çarpan dairesel bir jet akışının sabit ısı akılı iç bükey bir yüzey
üzerindeki akış ve ısı transferi niteliklerini, değişik jet-plaka arası oranlarında sayısal ve deneysel olarak
Hadipour ve Zargarabadi [4] tarafından incelenmiştir. Farklı H/D (kanal yükseklik/jet giriş çapı)
oranları, Re sayıları ve jet çapı değerlerinde araştırmalar gerçekleştirmişler ve sabit Re sayısında jet çapı
artışıyla ısı transferinin arttığını görmüşlerdir. Karabulut ve Alnak [5] kanallardaki çatı ve ters yamuk
biçimindeki desenlere sahip yüzeylerden olan ısı transferini hava jeti ile kanaldaki jet giriş genişliklerini
değiştirerek sayısal olarak incelemişlerdir. Çalışmalarında kullandıkları jet giriş genişlikleri 0,5 D h ve
Dh iken jet-plaka arası uzaklıklarını (H/Dh) 3 ve 6 olarak almışlardır. Sonuç olarak, jet genişliğinin 0,5
Dh, H/Dh = 6 ve Re = 5000 iken Nu sayısının ortalama değerinin çatı desenli yüzey için ters yamuk
desenli olandan %25,92 daha fazla olduğunu belirlemişlerdir. Demircan [6] elektronik devre
elemanından olan ısı transferini çapraz akış-çarpan jetle sayısal olarak incelemiştir. Re sayısı, jet-kanal
hız oranlarının farklı değerlerinde araştırmalar yapmıştır. Çalışmasında, Re sayısı ve hız oranlarının
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iyileşmesiyle ısı transferinin kayda değer oranda arttığı sonucuna ulaşmıştır. Sabit ısı akılı bir elemandan
çarpan hava jetli çapraz akış birlikteliğiyle olan ısı transferi Öztürk ve Demircan [7] tarafından sayısal
olarak araştırılmıştır. Araştırmacılar, çalışmalarında farklı jet giriş hızı/kanal giriş hızı oranları (0, 1, 2
ve 3) ve 0o, 22,5°, 45°, 67,5° ve 90° olmak üzere kanala yerleştirilen kanatçıkların farklı açıları için
kanaldaki tek bir elemandan olan ısı transferi incelenmişlerdir. Kanal yüksekliğinin jet çapına oranı sabit
ve 3 olarak alınırken, kanalda akışkan olarak hava kullanılmıştır. Elemandan olan en yüksek ısı
transferinin, giriş hızının kanal giriş hızına oranının 3 ve kanatçık açısının 90o olduğu durumda erişildiği
belirlenmiştir. Maghrabie ve ark., [8] kanal boyunca sıralı yedi adet devre elemanından meydana gelen
bir sistemin çarpan jet-çapraz akış kombinasyonuyla ısı transferini sayısal olarak değerlendirmişler ve
ısı transferi üzerinde jet konumu değişikliğinin etkisini belirlemişlerdir.
Nanoakışkanların kullanıldığı jet çarpmalı çalışmalar incelendiğinde ise; Chang ve Yang [9] Al2O3-su
nanoakışkanını kullanarak jet çarpmalı akış kaynamasının ısı transfer performansını incelemişlerdir.
Al2O3-su nanoakışkanının jet çarpma akışının ısı transferi performansının, çalışma sıvısı olarak
kullanılan sudan daha kötü olduğu bulunmuştur. Isı transfer performansındaki azalmanın ısıl direncin
artmasıyla sonuçlanan ısıtılmış yüzey üzerindeki bir nano-soğurma tabakasının oluşmasından
kaynaklandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, ısıtılan yüzeye akustik titreşim uygulanarak nanosoğurma tabakasının oluşumu önlenirken, bu durumda Al2O3-Su nanoakışkanı kullanılarak elde edilen
ısı transfer performansı su kullanılarak elde edilenden daha iyi olmaktadır. Datta ve ark., [10] dış bükey
bir yüzey üzerine sınırlı bir yarıktan jet çarpmasında Al2O3-Su nanoakışkanı kullanarak ısı transfer
performansının araştırılması için sayısal simülasyon gerçekleştirmişlerdir. Sistemin akış davranışını ve
taşınım ısı transfer performansını araştırmak için çeşitli Reynolds sayıları, jet-plaka arasındaki mesafe
gibi farklı parametreler göz önünde bulundurulmuştur. Ortalama Nusselt sayısı ve ısı transfer
katsayısının jet giriş Reynolds sayısındaki artışla önemli ölçüde arttığını belirlemişlerdir. Kumar ve ark.,
[11] ısı transfer oranını artırmak için jet çarpmalı durumda kanat profili sütunlarıyla birleştirilmiş bir ısı
emici kullanmışlardır. Bunu gerçekleştirirken araştırmalarında su ve %1 konsantrasyonlu CuO-Su
nanoakışkanından yararlanmışlardır. Sonuçlarında, ısı emici sıcaklığında jet akışkanı olarak su akışkanı
kullandıklarında %10’ luk bir azalma elde ederlerken, nanoakışkan kullandıklarında ise sıcaklık
düşüşünün %14’ ü bulduğunu saptamışlardır. Selimefendigil ve Chamka [12] CuO-Su nano jeti
kullanılarak oyuk benzeri bir kısmı olan izotermal bir yüzeyin soğutulmasında taşınım ısı transfer
özelliklerini sayısal olarak analiz etmeyi amaçlamışlardır. Çalışmalarını, Reynolds sayısının farklı
değerlerinde (100-400), farklı oyuk uzunlukları (5w-40w) ve yüksekliklerinde (w-5w) nanoparçacığın
hacimsel konsantrasyonunu (%0-4) değiştirerek gerçekleştirmişlerdir. Oyuk uzunluğu düşük olduğunda,
oyuğun eğimli duvarının ortalama Nusselt sayısına katkısının önemli olduğunu ve en yüksek hacimsel
konsantrasyonda su yerine nanoakışkan kullanıldığında ortalama ısı transferinin %35-46 oranında
arttığını belirlemişlerdir. Abdullah ve ark., [13] çalışmalarında alüminyum bir plaka yüzeyine çift jet
çarpmasının ısı transferi üzerinde TiO2 nano çözeltisi konsantrasyonunun etkisini deneysel analiz
yoluyla incelemişlerdir. Bunun haricinde değişkenler olarak çift jetin lüle mesafesini ve lüle-plaka
mesafesini göz önüne almışlardır. Jet mesafelerinin ve akış yapısını etkileyen nanoparçacık
konsantrasyonunun da Re sayısıyla birlikte Nu sayısını etkilediğini belirlemişlerdir.
Ulaşılan literatür incelemelerinden de görüldüğü gibi çarpan jetlerin olduğu bir çok çalışma mevcuttur.
Ancak, nanoakışkan kullanılarak çarpan jet-çapraz akışın kombine olarak uygulandığı birleşik jet akışlı
çalışma sayısı oldukça az olmakla birlikte %2 hacimsel konsantrasyonda yüksek ısı transferi
performansı sergileyen Elmas-Su nanoakışkanı kullanılan çalışmaya literatürde rastlanamamıştır. Bu
çalışmada, H=3D yükseklikli birleşik jet akışlı kanallardaki yamuk ve taç modelli yüzeylerden olan ısı
transferinin su akışkanı ve %2 Elmas-Su nanoakışkanı kullanılarak kanatçıksız ve N=1,5D mesafede
olmak üzere 30o ve 60o açıya sahip kanatçıklı kanal durumları için sayısal araştırması yapılmıştır.
Sayısal araştırma, sürekli ve üç boyutlu olarak korunum denklemlerinin k-ε türbülans modelli AnsysFluent bilgisayar programı kullanılarak çözülmesiyle gerçekleştirilmiştir. Kanatçık ve kanalın alt ve üst
yüzeyleri adyabatik iken desenli yüzeyler 1000 W/m2’ lik sabit ısı akısına sahiptir. Akışkanlar için
çalışılan Reynolds sayısı aralığı 11000-15000’ dir. Çalışmada kullanılan %2 hacimsel konsantrasyonlu
Elmas-Su nanoakışkanının termofiziksel özellikleri literatürde bulunan eşitlikler yardımıyla
bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları, literatürdeki deneysel çalışma sonucu elde edilen denklemin
sonuçlarıyla kıyaslanmış ve uyum içerisinde oldukları saptanmıştır. Sonuçlar, kanallardaki yamuk ve
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taç model sıralarının her biri için ortalama Nu sayısı ve yüzey sıcaklıklarının değişimleri şeklinde
incelenmiştir. Bununla birlikte, birleşik jet akışlı kanallar için kanatçıksız ve farklı kanatçık açılı
kanallarda nanoakışkanın hız ve sıcaklık konturu dağılımları Re=15000 için sunulmuştur. Aynı Re sayısı
değerinde (Re=15000) kanallarda bulunan tüm desenler için kanatçıksız ve kanatçıklı durumlarda
ortalama Nu sayısı (Num) ve ortalama yüzey sıcaklık (Tm) değerleri değerlendirilmiştir. Ayrıca,
kanatçıkların ve nanoakışkanın birleşik jet akışlı kanallarda kanatçıksız ve su akışkanı kullanılan
durumlara göre ortalama Nu sayısı artışına karşı basınç düşüşleri, performans değerlendirme sayısı
(PEC) göz önüne alınarak yorumlanmıştır.
SAYISAL YÖNTEM
Elmas-Su Nanoakışkanının Termofiziksel Özellikleri
Bu çalışmada kullanılan çalışma akışkanlarından biri olan %2 hacimsel konsantrasyonlu Elmas-Su
nanoakışkanının termofiziksel özellikleri literatürde bulunan ve yaygın olarak kullanılan eşitlikler [14]
yardımıyla elde edilmiş ve Su akışkanı ile Tablo 1’ de gösterilmiştir. Ayrıca, katı haldeki Elmas
nanoparçacığının termofiziksel özellikleri de literatürdeki ilgili çalışmadan alınmıştır [15].
Nanoakışkanın Yoğunluğu

nf  (1   )nf   p

(1)

Bu eşitlikte, ρ akışkanın yoğunluğunu (kg/m3), φ nanoparçacık konsantrasyonu ifade ederken, p, nf ve
bf ise sırasıyla nanoparçacık, nanoakışkan ve su akışkanını belirtmektedir.
Nanoakışkanın Özgül Isısı

cpnf  (1   )cpbf  cpp

(2)

Nanoakışkanın Isıl İletkenliği

knf 

k p  2kbf  2(k p  kbf )

k p  2kbf  2  k p  kbf  

kbf

(3)

Nanoakışkanın Viskozitesi

nf  bf (1  2,5 )

(4)

Tablo 1. Termofiziksel özellikler (30oC)
Elmas-Su
Özellikler
Su
Nanoakışkanı
k (W/mK)
0,6172
0,6685
ρ (kg/m )

995,8

cp (J/kgK)

4178,4

3

µ (Ns/m )
2
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Desenli yüzeylerdeki birleşik jet akışın zorlanmış taşınımlı ısı transferinin çözümünde Ansys-Fluent
programı kullanılmıştır.
Akış ve ısı transferi, aşağıdaki gibi gövde kuvvetinin bulunmadığı sürekli, kanaldaki birleşik jet akış
nedeniyle gerçekleşen türbülanslı akış için kütle, momentum ve enerjinin korunumu denklemlerinden
zaman ortalamalı olarak türetilen diferansiyel denklemlerin çözümleriyle yapılmıştır ([16-18]).
Süreklilik denklemi

ui
0
x j

(5)

Momentum denklemi
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uiu j  


x j
xi x j

  u u 

   i  i    uiuj 
  x j x j 


(6)

Enerji denklemi

cp



uiT  

xi
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(7)

Türbülans kinetik enerji denklemi
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Türbülans kinetik enerji yutulma terimi
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(9)

Bu denklemlerde, k türbülanslı akış kinetik enerjisini, ui x, y ve z yönlerindeki hız bileşenlerini, 𝜇
akışkanın viskozitesini, σk (σk=1) türbülanslı kinetik enerji Pr sayısını belirtmektedir. Türbülanslı
kinetik enerji üretimi (Gk) ve türbülanslı akışın viskozitesini (μt ) gösteren eşitlikler aşağıdaki gibidir
([16-17]).

Gk    uiuj

t  C 

u j

(10)

xi

k2

(11)



Türbülans yutulma Pr sayısı σε ile belirtilirken, C1ε=1.44, C2ε=1.92, C𝜇=0.09 ve σε=1.3 değerlerine
sahip olan eşitliklerdeki katsayılardır ([19]).
Ortalama ısı taşınım katsayısı h, Eş. 12 ve Nusselt sayısı (Nu) ise Eş. 13 ile hesaplanmaktadır ([20]).

h

q
Ty  Ta

(12)

Nu sayısı
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h(3m)
 T 
ka 
  h Ta  Ty  ve Nu 
ka
 n  y

(13)

Bu eşitliklerde, Ta ve Ty sırasıyla akışkanının ve elemanın ortalama olarak yüzey sıcaklıklarını (K),
ka akışkanın ısı iletim katsayısını (W/m.K), 3m akışkanın temas ettiği elemanın toplam yüzey
uzunluğunu (m), h ve hm ise sırasıyla desenli yüzey boyunca noktasal ve ortalama ısı taşınım
katsayısını (W/m2.K), n ise yüzeye dik yön olup desenli yüzey ortalama Nu sayısı (Num) aşağıda
belirtilen eşitliklerden bulunmaktadır.
Desenli yüzey ortalama ısı taşınım katsayısı

1
hm 
3m

3m

 hdx

(14)

0

Desenli yüzey ortalama Nu sayısı

hm (3m)
ka

Num 

(15)

Kanalın hidrolik çapı

Dkh 

4 Ak
4( H .W )

Pk
2( H  W )

(16)

Bu eşitlikte, Ak ve Pk sırasıyla kanalın kesit alanı ve ıslak çevresini gösterirken, kanalın yükseklik ve
genişliği ise H ve W ile temsil edilmektedir.
Kanalın ve jetin Re sayıları ise sırasıyla Eş. (17) ve (18) kullanılarak belirlenmektedir.

Rek 

aVk Dhk
a

(17)

Re j 

aV j D
a

(18)

Bu eşitliklerde, akışkanın kanal ve jet akış hızları sırasıyla Vk ve Vj (m/s) ile gösterilmektedir.
Kanal boyunca basınç düşüşü (∆P) aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmaktadır.

P 

f L 2
Vk
2Dkh

(19)

Bu eşitlikte, ∆P kanatçıksız ve kanatçıklı kanalların giriş ve çıkışları arasındaki basınç düşüşünü (Pa),
f sürtünme faktörünü ve L kanalın uzunluğunu (m) temsil etmektedir. Performans değerlendirme
sayısı (PEC) ise aşağıda belirtilen Eşitlik (20) ile bulunmaktadır ([21]).
Performans değerlendirme sayısı (PEC)

PEC 

 Nu
 P

m  kanatçıklı

/ Numkanatçıksız 

(20)

kanatçıklı / Pkanatçıksız 
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MODEL GEOMETRİLERİ
Çalışmadaki çarpan jet-çapraz akış birleşik jet akışlı kanatçıklı kanallar ve kanallardaki küp ve yamuk
modelli yüzeylere sahip elemanların ölçüleri ve sınır şartları Şekil 1 (a) ve (b)’ de verilirken, kanalların
boyutsal ölçüleri ise Tablo 2’ de verilmektedir. Bunun yanı sıra, bu çalışmadaki kabuller şu şekildedir:
a) Sürekli, üç boyutlu ve türbülanslı akış hacmi kullanılmıştır b) Sıkıştırılamaz akışkan olarak su ve %2
Elmas-Su nanoakışkanı, hem jet hem de çapraz akış akışkanı olarak kullanılmışlardır c) Akışkanların
ısıl özellikleri sabit olup, sıcaklıktan bağımsızdır d) Kanalın ve kanatçığın yüzeyleri adyabatiktir e)
Akışkan olarak kullanılan su ve nanoakışkanda ve model yüzeylerinde ısı kaynağı bulunmamaktadır.

(a)

Şekil 1. (a) Yamuk (b) Taç model yüzeyli kanalların görünüşleri
Tablo 2. Kanalların boyutsal ölçüleri
Değişken
D
L
W
H
M
θ
N

Ölçü
15 mm
66D
4D
3D
20 mm
30o, 60o
1,5D

ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Çalışmada, Şekil 2’ de gösterildiği gibi sadece jet akışın olduğu durumda farklı Reynolds sayılarında
incelemelerde bulunularak ulaşılan sonuçlar ile Ma ve Bergles [22]’ in deneysel incelemeleri sonucunda
ulaştıkları eşitlik kullanılarak ( Nu  1,29Re0.5 Pr 0.4 ) edinilen sonuçlar kendi aralarında karşılaştırılmış
ve Ma ve Bergles [22]’ in deneysel sonuçları ile sunulan çalışmanın sonuçlarının uyumlu oldukları
belirlenmiştir.
Ağ sayısına bağlı Nu sayısının değişimini belirlemek kaydıyla kanaldaki en uygun sayıdaki ağ elemanı
belirlenerek kanatçıksız birleşik jet akışlı kanaldaki ağ sayısının ortalama Nu sayısı (Nu m) üzerindeki
etkisi farklı Reynolds sayılarında Tablo 3’ de sunulmuştur. Buna göre kanatçıksız kanal için 2022840
adet ağ elemanının güvenilir ve doğru sonucu vereceği bulunmuştur.
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Şekil 2. Sunulan çalışma ve Ma ve Bergles [22]’ in sonuçlarının kıyaslanması
Tablo 3. Ağ elemanı sayısına bağlı olarak Num’ nin Reynolds sayısıyla değişimi
Ağ elemanı sayısı
1758412
2022840
2245786

Re = 5000
Num
86,48
86,52
86,52

Re = 7000
Num
108,84
108,88
108,87

Re = 9000
Num
127,40
127,43
127,42

Şekil 3’ de yamuk ve taç modelli yüzeylere ait kanatçıksız, 30o ve 60o kanatçıklı ve H=3D yükseklikli
birleşik jet akışlı su akışkanı ve %2 hacimsel konsantrasyona sahip Elmas-su nanoakışkanı kullanılan
kanallarda model sıralarına göre ortalama Nu sayısının Re sayısına göre değişimleri verilmektedir. Her
iki model yüzeyi ve her üç model sırası için en düşük ortalama Nu sayısı değerlerine kanatçıksız ve su
akışkanı kullanılan kanallarda ulaşılırken; birleşik jet akışlı kanallara kanatçıkların eklenmesi Nu sayısı
değerlerinin artmasını sağlamıştır. Kanal girişine göre birinci sırada bulunan ve daha çok çapraz akışın
etkisi altında olan Model 1 için Re sayısına bağlı en yüksek Nu sayısı değerleri 60o kanatçık açılı ve taç
model için elde edilmiştir. Bununla birlikte, Model 1 için akışkanın termofiziksel özellikleri ve model
etrafındaki hareketine de bağlı olarak her iki model tipinde de su akışkanı için 30o açılı kanatçık
durumundan 60o açılı kanatçık durumuna geçildiğinde ortalama Nu sayısında azalma görülürken;
Elmas-Su nanoakışkanı kullanılması durumunda ise Nu sayısı değerleri artmaktadır. Model 2
incelendiğinde, su akışkanı için görülen bu ilginç durum ortadan kalkarken; çarpan jet etkisiyle birlikte
birleşik jet akışın daha etkin olduğu bu modelde Model 1’ e göre daha yüksek Nu sayıları elde
edilmektedir. Ayrıca, taç modelli yüzey için yamuk desenli modele göre Nu sayısı artışları daha belirgin
hale gelmiştir. Re=13000 için Elmas-Su nanoakışkanı kullanılması durumunda 30o kanatçık açılı
kanalda Model 1’ e göre sırasıyla yamuk ve taç desenli yüzeylerde Nu sayısı artış değerleri %6,2 ve
%21,83 olmaktadır. Bunun yanı sıra, aynı Re sayısında ve 60o kanatçık açısında Model 2 için su akışkanı
kullanılan kanallara göre yamuk ve taç desenli modellerde sırasıyla %33,77 ve %36,24’ lük artış
değerlerine ulaşılmaktadır. Kanalın son sırasında bulunan Model 3’de ise yamuk desenli model için
Model 2’ ye göre Nu sayısı artış değerleri oldukça sınırlı olmakla birlikte düşüşün de görüldüğü Re
sayısı değerleri bulunurken; taç desenli modellerde ise hem Model 2’ ye hem de yamuk desenli model
sırasına göre oldukça yüksek Nu değerleri bulunmaktadır. Ayrıca, Re=15000’ de kanalın üçüncü ve son
sırasındaki taç desenli Model 3 ve 60o açılı birleşik jet akışlı kanalda su akışkanı kullanılan duruma göre
Nu sayısı %15,57 daha fazla iken; bu değer yamuk modelli yüzeyde %15,95 olmaktadır.
Şekil 4’ de ise kanatçıksız, 30o ve 60o kanatçık açılı birleşik jet akışlı kanallarda bulunan yamuk ve taç
modelli yüzeylere ait ortalama yüzey sıcaklığının Re sayısının artışına göre değişimleri
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gösterilmektedir. Genel itibariyle Re sayısının artışına bağlı olarak kanallardaki her iki modelli yüzey
için ısı transferinin artışına bağlı olarak yüzey sıcaklıkları azalış sergilemektedir. Bununla birlikte; en
düşük yüzey sıcaklıkları 60o kanatçık açılı Elmas-Su nanoakışkanı kullanılan kanallarda görülürken; en
yüksek sıcaklık değerleri ise kanatçıksız ve su akışkanı kullanılan kanallarda elde edilmektedir. Ayrıca,
Şekil 4’ den de kolaylıkla görülebildiği gibi taç modelli yüzeylerde yamuk desenli modellere göre daha
düşük ortalama yüzey sıcaklıklarına ulaşılabilirken; Elmas-Su nanoakışkanı kullanılan kanallarda
nanoparçacıkların yüzeyle akışkan arasında olan ısı transferini artırmasına bağlı olarak su akışkanına
göre yüzey sıcaklıklarında her iki modelde de daha düşük değerler görülmektedir.
Şekil 5’ de kanatçıklı durumda kanatçıksız duruma göre kanaldaki her üç yamuk ve taç model için
ortalama Nu sayısının (Num) ∆P basınç düşüşüne oranını gösteren PEC sayısının Re sayısı ile değişimi
gösterilmektedir. PEC sayısının yüksek olması kanatçıklı kanallarda kanatçıksız kanallara göre basınç
düşüşüne göre elde edilen ısı transferi etkinliğinin daha iyi olduğunu kanıtlamaktadır. Her iki model için
de en yüksek PEC değerine 60o açılı kanatçıklı kanalda su akışkanı için ulaşılırken bunu 60o kanatçık
açılı kanalda Elmas-Su nanoakışkanı takip etmektedir. Bu durumun temel sebebi, nanoakışkanın suya
göre daha fazla olan viskozitesi ve yoğunluğu sonucu artan basınç düşüşüdür. Bununla birlikte, taç
modelli yüzeyde yamuk desenli modele göre daha yüksek PEC sayısı değerleri elde edilebilmektedir.
Re=11000 için PEC sayısı yamuk ve taç modelli yüzeylerde 60o kanatçık açılı su akışkanı kullanılan
birleşik jet akışlı kanallarda; 30o açılı nanoakışkan kullanılan kanallara göre sırasıyla %3,39 ve %5,9
daha fazladır.
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Taç Model 1

Yamuk Model 1

Taç Model 2

Yamuk Model 2

Taç Model 3

Yamuk Model 3

Şekil 3. Su akışkanı ve Elmas-Su nanoakışkanı kullanılan birleşik jet akışlı kanallarda
kanatçıksız ve farklı kanat açıları için yamuk ve taç modelli yüzeylerde kanaldaki
model sıralarına göre ortalama Nu sayısının Re sayısı ile değişimi
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Taç Model 1

Yamuk Model 1

Taç Model 2

Yamuk Model 2

Taç Model 3

Yamuk Model 3

Şekil 4. Su akışkanı ve Elmas-Su nanoakışkanı kullanılan birleşik jet akışlı kanallarda
kanatçıksız ve farklı kanat açıları için yamuk ve taç modelli yüzeylerde kanaldaki
model sıralarına göre ortalama yüzey sıcaklığının Re sayısı ile değişimi
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Taç Model

Yamuk Model

Şekil 5. Su akışkanı ve Elmas-Su nanoakışkanı kullanılan birleşik jet akışlı kanallarda
yamuk ve taç modelli yüzeylerde PEC sayısının Re sayısı ile değişimi
Şekil 6’ da yamuk ve taç modelli birleşik Elmas-Su nano-jet akışlı kanatçıksız, 30o ve 60o açılı kanatçıklı
kanallar boyunca için Re=15000 değerinde (a) Hız ve (b) Sıcaklık konturu dağılımları sunulmaktadır.
Kanatçıksız durumda kanalın girişinde sol tarafta bulunan birinci sıradaki Model 1 civarında hız
değerleri düşük iken; çarpan jetin de tam olarak etkilemeye başladığı ikinci ve üçüncü sıralardaki Model
2 ve Model 3 civarında hız değerleri artmaya başlamaktadır. Buna bağlı olarak ise bu modeller etrafında
Model 1’ e göre soğumanın arttığı sıcaklık konturu dağılımından görülebilmektedir. Ayrıca, modeller
arasında oluşan yeniden dolaşım bölgeleri nedeniyle sıcaklıkta artışların meydana geldiği bölgeler de
bulunmaktadır. Bununla birlikte, kanallara açılı kanatçıklar eklenmeye başladığında (30o ve 60o) kanal
girişinden gelen çapraz akış desenli yüzeyler üzerine daha iyi yönlendirilebilirken; aynı zamanda
nanoakışkan giriş kesiti daraltıldığından modeller üzerinde birleşik jet etkisine ilave olarak ikincil bir
jet akış etkisi oluşturulabilmektedir. Kanatçık açısı 60o olduğunda ise özellikle taç desenli modeller
üzerindeki birleşik jet akışı etkisi daha homojen hale getirilerek; ısı transferi artmış ve yüzeylerin
soğuma etkisi iyileştirilebilmiştir. Yamuk modele göre kanatçık açılarının taç model üzerindeki etkileri
hem hız hem de sıcaklık konturu dağılımlarından görülebilmektedir.
Tablo 4’ de Elmas-Su nanoakışkanı ve su akışkanı için kanatçıksız, 30o ve 60o kanatçık açılı birleşik jet
akışlı kanallarda bulunan tüm yamuk ve taç modelli yüzeylerdeki ortalama Nu m ve Tm değerleri
verilmektedir. Kanatçıksız duruma göre kanatçıklı durumlarda Num değerleri artarken; Tm değerleri ise
azalmaktadır. Ayrıca, her iki model için Elmas-Su nanoakışkanı kullanılan kanallarda su akışkanına
göre Num değerleri artmaktadır. Bu durumun sonucu olarak da Tm değerleri azalmakta, model yüzeyleri
ise soğumaktadır. Bunun yanı sıra, taç modelli yüzeylerde Num değerleri yamuk modelli yüzeylere göre
daha yüksek; Tm değerleri ise daha düşüktür. 60o kanatçık açılı kanalda Elmas-Su nanoakışkanının
kullanılması, kanatçıksız ve su akışkanı kullanılan kanala göre yamuk ve taç modelli yüzeylerde Nu m
değerinin sırasıyla %22,82 ve %27,23 daha fazla olmasını sağlamıştır.
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Kanatçıksız, H=3D

Hız

Sıcaklık

(a)

(b)

30o, H=3D, N=1.5D

Hız

Sıcaklık
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m/s

(b)

K

(a)

m/s

Sıcaklık

(b)

K

Hız

Sıcaklık

Taç Model

(a)

(b)

Hız

m/s
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m/s

K
Taç Model

60o, H=3D, N=1.5D

Yamuk Model

(a)

Hız

30o, H=3D, N=1.5D

Yamuk Model

60o, H=3D, N=1.5D

Hız

m/s

(a)

Taç Model

Kanatçıksız, H=3D

Yamuk Model
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Sıcaklık

(b)

Sıcaklık

K

K

(b)

Şekil 6. Elmas-Su nanoakışkanı için yamuk ve taç modelli kanatçıksız, 30o ve 60o
kanatçık açılı birleşik jet akışlı kanallarda (a) Hız (b) Sıcaklık konturu dağılımları (H=3D
ve Re=15000)
Tablo 4. Yamuk ve taç modelli kanatçıksız, 30o ve 60o kanatçık
açılı birleşik jet akışlı kanallardaki tüm model yüzeyleri için
Num ve Tm değişimleri
Re=15000, N=1,5D

Kanatçıksız,
30o Kanatçıklı
60o Kanatçıklı
Kanatçıksız
30o Kanatçıklı
60o Kanatçıklı
Kanatçıksız,
30o Kanatçıklı
60o Kanatçıklı
Kanatçıksız
30o Kanatçıklı
60o Kanatçıklı

Su
Su
Su
Elmas-Su
Elmas-Su
Elmas-Su
Su
Su
Su
Elmas-Su
Elmas-Su
Elmas-Su

Num
Num
Num
Num
Num
Num
Tm (K)
Tm (K)
Tm (K)
Tm (K)
Tm (K)
Tm (K)

H=3D
Yamuk
Model
164,991
171,994
188,912
177,944
185,392
202,658
304,208
304,158
303,919
304,003
303,961
303,757

Taç
Model
174,560
188,694
210,416
188,281
204,314
222,108
304,062
303,898
303,746
303,880
303,738
303,619

TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışma neticesinde ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:
- Her iki model yüzeyi ve her üç model sırası için en düşük ortalama Nu sayısı değerlerine kanatçıksız
ve su akışkanı kullanılan kanallarda ulaşılırken; birleşik jet akışlı kanallara kanatçıkların eklenmesi Nu
sayısı değerlerinin artmasını sağlamıştır.
- Model 1 için Re sayısına bağlı en yüksek Nu sayısı değerleri 60o kanatçık açılı ve taç model için elde
edilmiştir.
- Model 1 için akışkanın termofiziksel özellikleri ve model etrafındaki hareketine de bağlı olarak her iki
model tipinde de su akışkanı için 30o açılı kanatçık durumundan 60o açılı kanatçık durumuna
geçildiğinde ortalama Nu sayısında azalma görülürken; Elmas-Su nanoakışkanı kullanılması
durumunda ise Nu sayısı değerleri artmaktadır.
- Model 2 incelendiğinde, su akışkanı için görülen bu ilginç durum ortadan kalkarken; çarpan jet
etkisiyle birlikte birleşik jet akışın daha etkin olduğu bu modelde Model 1’ e göre daha yüksek Nu
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sayıları elde edilmektedir. Ayrıca, taç modelli yüzey için yamuk desenli modele göre Nu sayısı artışları
daha belirgin hale gelmiştir.
- Re=13000 için Elmas-Su nanoakışkanı kullanılması durumunda 30o kanatçık açılı kanalda Model 1’ e
göre sırasıyla yamuk ve taç desenli yüzeylerde Nu sayısı artış değerleri %6,2 ve %21,83 olmaktadır.
- Re=13000 ve 60o kanatçık açısında Model 2 için su akışkanı kullanılan kanallara göre yamuk ve taç
desenli modellerde sırasıyla %33,77 ve %36,24’ lük artış değerlerine ulaşılmaktadır.
- Model 3’de ise yamuk desenli model için Model 2’ ye göre Nu sayısı artış değerleri oldukça sınırlı
olmakla birlikte düşüşün de görüldüğü Re sayısı değerleri bulunurken; taç desenli modellerde ise hem
Model 2’ ye hem de yamuk desenli model sırasına göre oldukça yüksek Nu değerleri bulunmaktadır.
- Re=15000 için taç desenli Model 3 ve 60o açılı birleşik jet akışlı kanalda su akışkanı kullanılan duruma
göre Nu sayısı %15,57 daha fazla iken; bu değer yamuk modelli yüzeyde %15,95 olmaktadır.
- En düşük yüzey sıcaklıkları 60o kanatçık açılı Elmas-Su nanoakışkanı kullanılan kanallarda
görülürken; en yüksek sıcaklık değerleri ise kanatçıksız ve su akışkanı kullanılan kanallarda elde
edilmektedir.
- Taç modelli yüzeylerde yamuk desenli modellere göre daha düşük ortalama yüzey sıcaklıklarına
ulaşılabilirken; Elmas-Su nanoakışkanı kullanılan kanallarda su akışkanına göre yüzey sıcaklıklarında
her iki modelde de daha düşük değerler görülmektedir.
- Her iki model için de en yüksek PEC değerine 60o açılı kanatçıklı kanalda su akışkanı için ulaşılırken
bunu 60o kanatçık açılı kanalda Elmas-Su nanoakışkanı takip etmektedir.
- Re=11000 için PEC sayısı yamuk ve taç modelli yüzeylerde 60 o kanatçık açılı su akışkanı kullanılan
birleşik jet akışlı kanallarda; 30o açılı nanoakışkan kullanılan kanallara göre sırasıyla %3,39 ve %5,9
daha fazladır.
- Kanatçıksız duruma göre kanatçıklı durumlarda Num değerleri artarken; Tm değerleri ise azalmaktadır.
- 60o kanatçık açılı kanalda Elmas-Su nanoakışkanının kullanılması, kanatçıksız ve su akışkanı
kullanılan kanala göre yamuk ve taç modelli yüzeylerde Num değerinin sırasıyla %22,82 ve %27,23
daha fazla olmasını sağlamıştır.
Sonuç itibariyle, teknolojinin gelişmesiyle yüksek performanslı ve küçük hacimli elektronik
bileşenlerde ısınma problemi ortaya çıkmaktadır. Geleneksel olarak kullanılan ısı transferi
yöntemleriyle ise boyutları küçülen elektronik elemanların yeterli derecede soğutulmaları
başarılamamaktadır. Çarpan jete ek olarak çapraz akışla oluşturulan birleşik jet etkisiyle elektronik
cihazların bileşenlerinden olan ısı transferi oldukça iyileştirilmektedir. Bununla birlikte, yenilikçi ısı
transferi akışkanı olan Elmas-Su nanoakışkanının kullanılması ise ısı transferini yaygın olarak kullanılan
akışkanlara göre ise oldukça iyileştirmektedir.
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ÖZET
Beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin vücuda alınması ve metabolik işlemler sonucu
vücutta kullanılmasıdır. Sağlıklı bir yaşam için besin ögelerinin belirli miktar ve belirli oranda vücuda
alınması gerekmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönden iyilik
halinin sağlanması için gereklidir. Yetersiz ve dengesiz beslenme yüzünden zihnen ve bedenen iyi
gelişmemiş, yorgun, isteksiz ve hasta bireyler, toplum için bir güç ve kuvvet değil, bir yüktür. Yeterli
ve dengeli beslenme; bireylerin sağlıklı, huzurlu ve güvence altında yaşaması, ekonomik, sosyal ve
ruhsal yönden gelişmesinde en önemli temel koşullardandır. Beslenme yetersizliği ve dengesizliği ise,
büyüme ve gelişmeyi engeller, sağlığı bozar, iş verimini düşürür ve hastalıkların iyileşmesini geciktirir.
Bunun sonucu olarak her alandaki çalışmalarda verim düşer, üretim hızı azalır, kaynaklardan yeterli
ölçüde yararlanılamaz ve ortaya çıkan hastalıklar sebebiyle ekonomik kayıplar ortaya çıkar Toplumların
beslenme durumunun iyileştirilmesi yalnızca etkin bir beslenme eğitimi ile mümkündür. Sağlıklı
yetişmiş çocuklar toplumların sağlıklı gelecekleri için temel etmendir. Çocukluk çağında beslenmede
amaç; yeterli büyümeyi sağlamak ve eksiklik durumlarını önlemektir. Kişisel besin ögesi gereksinimleri
genetik ve metabolik farklılıklar gösterir. Yeterli ve dengeli beslenme, yaşamın her döneminde sağlıklı
ve kaliteli bir yaşam için temel koşul iken, büyüme ve gelişmenin hızlandığı, öğrenme ve kavrama
işlevlerinin önem kazandığı okul çağında önemi daha da artmaktadır. Çocukluk dönemi alışkanlıkların
kazanıldığı dönem olması dolayısıyla beslenme eğitimi verilmesi açısından da önemlidir. beslenme
eğitimi; sağlıklı besin seçiminin sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla gönüllüğe dayanmasını
sağlayacak, çevre desteğinin de eşlik ettiği bireysel veya toplumsal faaliyetler içeren eğitim stratejileri
bütünü olarak tanımlanmaktadır. beslenme eğitiminin asıl amacı; sağlıklı beslenme düzeninin nelerden
oluştuğunun kavranması, bireylerin sağlıklı yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme düzeni geliştirmenin
yollarını bilmesi olarak belirtmiştir Doğru yöntemlerle verilen beslenme eğitimleri sayesinde çocuklar
daha sağlıklı yetişkinler haline gelebilecektir. Okullar birçok avantajı yöntemlerle verilen beslenme
eğitimi sadece beslenme bilgi düzeyini arttırırken, sağlıklı beslenmenin alışkanlık haline getirilmesinde
aktif katılımlı eğitimler daha etkin olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; çocuklarda ve okul çağı döneminde
beslenme egitiminin önemini incelemektir.
Anahtar kelimeler: Beslenme, eğitim, çocuklar, beslenmenin önemi.

ABSTRACT
Nutrition is the intake of nutrients needed by the body and their use in the body as a result of metabolic
processes. For a healthy life, nutrients must be taken into the body in a certain amount and at a certain
rate. Adequate and balanced nutrition is necessary for maintaining physiological, psychological and
sociological well-being. Individuals who are mentally and physically underdeveloped, tired, reluctant
and sick due to inadequate and unbalanced nutrition are not a power or strength but a burden for the
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society. Adequate and balanced nutrition; individuals living in a healthy, peaceful and secure manner,
economics. It is one of the most important basic conditions for social and spiritual development.
Nutritional deficiency and imbalance prevent growth and development, impair health, reduce work
efficiency and delay the healing of diseases. As a result of this, efficiency decreases in studies in all
fields, production rate decreases, resources cannot be utilized sufficiently and economic losses occur
due to emerging diseases. Improving the nutritional status of societies is only possible with an effective
nutrition education. Healthy grown children are the main factor for the healthy future of societies. The
purpose of nutrition in childhood; to ensure adequate growth and to prevent deficiency situations.
Individual nutrient requirements show genetic and metabolic differences. While adequate and balanced
nutrition is the basic condition for a healthy and quality life in every period of life, its importance
increases even more in the school age when growth and development accelerate and learning and
comprehension functions gain importance. Since childhood is the period when habits are acquired, it is
also important in terms of providing nutrition education. nutrition education; It is defined as the whole
of educational strategies that include individual or social activities accompanied by environmental
support, which will ensure that healthy food selection is based on volunteering for the purpose of
maintaining and improving health. The main purpose of nutrition education; comprehending what a
healthy diet consists of, and knowing the ways of individuals to develop a healthy lifestyle and healthy
diet. While nutrition education, which is given in schools with many advantageous methods, only
increases the level of nutrition knowledge, active participation education is more effective in making
healthy eating a habit. The aim of this study; To examine the importance of nutrition education in
children and school age period.
Key words: Nutrition, education, children, importance of nutrition.
GİRİŞ
Beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu besin ögelerinin vücuda alınması ve metabolik
işlemler sonucu vücutta kullanılmasıdır. Sağlıklı bir yaşam için besin ögelerinin belirli miktar
ve belirli oranda vücuda alınması gerekmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme fizyolojik,
psikolojik ve sosyolojik yönden iyilik halinin sağlanması için gereklidir (Baysal, 2009).
Özellikle çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesi; büyüme ve gelişmenin ideal
olarak sağlanmasını, immün fonksiyonların gelişmesini, okul başarısının artmasını sağladığı
için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca okul çağı dönemi beslenme alışkanlıklarının kazanıldığı dönem
olması dolayısıyla da önemlidir. Genellikle bu dönemden sonra çocukların sağlıksız besin seçimleri
yaygınlaşmaktadır. Uygun yöntemlerle verilen beslenme eğitimleri sayesinde çocuklar sağlıklı
beslenme alışkanlıkları kazanabilecek, bu alışkanları sürdürebilecek ve çocukluk ve/veya yetişkinlik
döneminde karşılaşılan beslenmeye ilişkin birçok hastalık engellenebilecektir (Yehuda, Rabinovitz ve
Mostofsky, 2006; Demirezen ve Coşansu, 2005). Çocuklarda beslenme; çocugun yasına, cinsiyetine,
vücut agırlıgına, fiziksel aktivite düzeyine göre düzenlenmelidir (Karaağaoğlu, 2008). Çocukların
beslenme alıskanlıklarını ailenin beslenme alıskanlıkları etkilemektedir. Okul çagında ise arkadaslar/
akran grubu, reklamlar gibi etkenler, okulda beslenme konusunda denetimin olmaması, özellikle
annenin çalısmasına baglı olarak okuldan eve gelince, kendi kendine yiyecek hazırlaması sonucu
çocukta yanlıs beslenme alıskanlıkları gelisebilmektedir. Bu nedenle çocugun yeterli ve dengeli
beslenebilmesi için çocugun, ailenin, okul yönetimindeki bireylerin ve ögretmenlerin beslenme
konusunda bilinçli, egitimli ve isbirligi içerisinde olmaları gerekmektedir (TOÇBİ, 2011).
Beslenme egitimi, kisinin kendi saglıgını ve yasam kalitesini gelistirmek amacıyla beslenme ile iliskili
davranıslara yönelik planlanmıs ögrenme programlarıdır. Beslenme egitimi, saglıgın gelistirilmesi ve
hastalıkların önlenmesi ile ilgili program ve müdahalelerde önemli bir bilesen olarak kabul edilmektedir.
Özellikle okul çagındaki çocuklar için beslenme egitiminin sadece bilgi ve becerilerini arttırdıgı degil,
aynı zamanda yeme ve fiziksel aktivite davranısları kadar saglık durumunu da iyilestirdigi gösterilmistir
(Belansky ve ark., 2006). Bu çalışmanın amacı; çocuklarda ve okul çağı döneminde beslenme egitiminin
önemini incelemektir.
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Çocuklarda Beslenmenin Önemi
Büyüme ve gelisme için gerekli enerji miktarı ve besin ögesi ihtiyaçlarının artıs göstermesi ile
karakterize kritik bir süreçtir. Artan bu ihtiyaçların karsılanmasında ise beslenmenin yeterli ve dengeli
bir biçimde sürdürülmesi büyük önem tasımaktadır. Çünkü bu dönemde gelistirilen yeme davranısları,
yasam tarzı ve davranıs kalıplarının insan hayatının geri kalan kısmını da etkiledigi bilinmektedir. Bir
ülkeye ya da topluma gelecekte yön verecek bireylerin bugünün çocukları oldugu göz önüne alındıgında;
çocukluk çagında yeterli ve dengeli beslenmenin saglıklı nesillerin olusturulmasındaki rolü daha iyi
anlasılmaktadır (T.C. Halk Saglıgı Genel Müdürlügü, 2022; Lucas ve Feucht, 2008).
Çocukların Beslenmesini Etkileyen Faktörler
Çocukların beslenme alıskanlıklarını ve besin alımlarını etkileyen dolaylı ve dolaysız pek çok etken
bulunmaktadır. Hayatın ilk yıllarında edinilen alıskanlıklar, besinlere karsı duyulan hoslanma ya da
hoslanmama durumu yasam boyu sürmekte ve yetiskinlige kadar tasınmaktadır. Besin alımlarını büyük
oranlarda etkileyen etmenler arasına aile ortamı, toplumun beslenme alıskanlıkları, medya, akran etkisi
ve hastalıklar dahil edilmektedir (T.C. Halk Saglıgı Genel Müdürlügü, 2022).
Çocuklarda Enerji ve Besin Ögesi Gereksinimleri
Çocukların kemikleri, disleri, kasları ve kan hücrelerindeki sürekli büyüme ve gelismenin saglanması
için besin ögelerine olan ihtiyaçlarının yeterli düzeyde karsılanması oldukça önemlidir. Bu grup; uzun
süre devam eden istahsızlık varlıgında, tüketilen besin gruplarının çesitliliginde azalma görüldügünde
ve günlük beslenmenin önemli bir kısmının besin ögeleri açısından fakir yiyeceklerden olustugu
durumlarda malnütrisyon riski açısından tehdit altındadır. Günümüzde özellikle gelismis ülkelerde, yağ
ve şeker içerigi fazla olan yüksek enerjili, hazır yemeklerin, tüketimi kolay atıstırmalıkların ve sekerli
içeceklerin yaygın olarak ve bilinçsizce tüketilmesiyle birlikte çocuk ve adolesanlarda obezite
prevalansı da hızla artıs göstermektedir (De Godoy-Matos ve ark., 2009).

Şekil 1. Çocukların Enerji ve Besin Ögesi Gereksinimleri
Beslenme Eğitimi
Öğrenme Tanımı
Öğrenme; çoğunlukla ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkan, eğitim, bilgi, tecrübe ve
gözlem sonucu oluşan, hem davranış hem düşüncede olumlu ve istenen değişiklikler oluşturan, bu
değişimlerin
kalıcılığının
sürdürülmesini
sağlayan
dinamik
bir
süreç
olarak
tanımlanabilmektedir (Yılmaz, 2009).
Eğitim Tanımı
Egitim, bireyin davranıslarında kendi yasantısı aracılıgıyla, bilinçli olarak istenilen ve kalıcı degismeyi
olusturma süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu degisme, yeni bir davranısın kazanılması seklinde
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olabilecegi gibi, istenilmeyen nitelikteki mevcut davranısların bırakılması seklinde de olabilir (Özvarış,
2001).
Saglık Egitimi Tanımı
Dünya Saglık Örgütüne göre saglık egitimi; kisilere, saglıklı yasam için gerekli önlemleri benimsetmeye
ve uygulamaya inandırmak, kendilerine sunulan saglık hizmetlerini dogru olarak kullanmaya alıstırmak
saglık durumlarını ve çevrelerini iyilestirmek amacıyla birey olarak veya topluca karar aldırtmaktır
(Ulusoy, 2001).
Çocuklarda Beslenme Eğitimi
Çocuk ve adölesanlara saglıklı beslenme alıskanlıgı kazandırmada beslenme egitimi programları etkili
bir yöntemdir. Beslenme egitimi, okulda diger derslerle beraber verilmelidir; örnegin matematik
dersinde, çocukların günlük enerji ve besin ögeleri degerleri hesaplatılmalı, ya da okuma derslerinde
beslenme ile ilgili metinler seçilmelidir. Okula beslenme uzmanları çagırılarak, saglıklı beslenme ile
ilgili toplantılar düzenlenmelidir. Okullarda verilen beslenme egitimi programları mutlaka ögretmenleri
de kapsamalıdır. Beslenme egitimi programları çocuk ve adolesanların Tv’den yanlıs yönde
etkilenmelerini de azaltmaktadır. Okul saglıgı programları hazırlanırken, okulun politikası, müfredatı,
okul beslenme servisi, okulda uygulanan fiziksel aktivite programı, okul çevresi göz önüne alınmalı;
aile ve toplum katılımı sağlanmalıdır (Çetinkaya ve ark., 2011).
Çocuklarda okul çağı döneminde beslenme eğitimlerinin okullarda planlanması olumlu sonuçlar
alınmasını sağlamaktadır. Çünkü; çocuklar vakitlerinin büyük çoğunluğunu okulda geçirir, okullar geniş
kitlelere (öğrenci, veli, öğretmen ve personel gibi) ulaşmada kolaylık sağlar, çocukların arkadaşlarının
ve/veya öğretmenlerinin davranışlarından etkilenmesi avantaja çevrilebilir ve eğitimin formal olması
nedeniyle etkinliği daha yüksektir (DeCosta et al., 2017; Zembat et al., 2015). Okulların bir diğer
avantajı ise fiziksel aktiviteyi arttırarak beslenme eğitimini destekleyebilecek spor salonu, park, bahçe
gibi alanlara sahip olmasıdır (Story, 1999).
La Torre et al. (2017), yapmış olduğu çalışmada aynı beslenme eğitimini hem ilkokul
2. sınıf hem de ilkokul 4. sınıf öğrencilere uygulamıştır. Bilgi ve davranış puanlarında 2. sınıf
öğrencileri 4. sınıf öğrencilerine kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu yönde farklılıklar
göstermiştir. Bu nedenle bazı çalışmalarda beslenme eğitimine ne kadar erken yaşta başlanırsa eğitimin
o kadar etkin olabileceği vurgulanmıştır (La Torre et al., 2017; Zembat et al., 2015).
Okul çağı döneminde beslenme eğitimleri planlanırken dikkat edilmesi gereken temel unsurlar:
Anlaşılır ve yalın bir dil kullanılmalıdır.
 Davranış değişikliğine odaklanılmalıdır. Değişik model ve teorileri içeren stratejiler geliştirilmelidir
 Eğitimin süresi ve hangi sıklıkta devam ettirileceği eğitim verilen gruba uygun şekilde
planlanmalıdır
 Çocukların daha önceden doğru veya yanlış bildikleri bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır
 Çocukların ihtiyaçlarına yönelik ve yaşlarına uygun konulara (sağlıklı besin seçme, besin grupları ve
günlük önerilen porsiyon miktarları, yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, besin etiketi okuma gibi)
değinilmelidir
 Kültürel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır (Davidson, 2009; Merdol, 2008).
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Çocuklarda Beslenme Eğitim Neden Önemlidir?
Çocuklarda Beslenme Eğitiminin önemi alana ilişkin yapılan araştırmalarla vurgulanmıştır.
Saltos (1999), Teoriyi ve pratiği birbirine bağlayan beslenme eğitimi ile ilgili
çalışmasında; beslenme eğitimi okul öncesi dönemlerden başlanıp devam ettirilmesi
gereken önemli bir eğitim olduğunu bildirmiştir. Çocukların küçük yaşlardan itibaren
beslenmelerinin
kalitesi
büyüme
gelişmelerini,
olumlu
beslenme
alışkanlıkları
kazanmalarını ve yetişkinlik dönemlerinde doğru sağlık besin seçimi ve beslenme
davranışlarının oluşmasını etkileyeceğini belirtmiştir.
Soytürk (2010); programlı bir beslenme eğitimi ile öğrencilerin beslenme bilgi
düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarının istendik yönde değişmesini amaçlamıştır. Araştırmada 80 kişi
ile
çalışılmıştır.
İki
grup
oluşturulmuştur.
Birinci
grupta
öğrenci
ve veliler ikinci grupta sadece öğrenciler yer almıştır. İki gruba da iki ay boyunca
beslenme
eğitimi
verilmiştir.
Eğitim
öncesinde
ve
sonrasında
antropometrik
ölçümleri
alınan
öğrencilerin
eğitim
sonrasında
referans
değerlerine
yaklaştıkları
görülmüştür. Eğitim sonrasında hem öğrencilerin hem de velilerin beslenme eğitim
düzeylerinin arttığı görülmüştür. Çocukların yeterli ve dengeli beslenmeleri için
kahvaltı yapma alışkanlığının kazandırılması, öğün atlamalarının önüne geçilmesi
gerektiği ve bunun ancak beslenme eğitimleri ile mümkün olduğu vurgulanmıştır.
Demirözü (2011), 8-12 yaş grubu 78 öğrenci deney ve kontrol grubu olarak
ikiye ayrılmıştır. Eğitim grubuna altı haftalık beslenme eğitim boyunca kullanmaları için
geliştirilen eğitim materyali dağıtılmıştır. Eğitim öncesinde ve sonrasında iki gruba
aynı anket uygulanmıştır. Deney grubunun beslenme bilgi puanları %83.5’ ten
% 98.7’ ye çıkmış ve kontrol grubunun aksine bu yükseliş istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Deney grubunun öğün atlama yüzdesi % 33.3’ ten % 4.8’ e inmiştir.
Deney
grubunun
beslenme
bilgi
düzeyi
ve
alışkanlıkları
konusunda
olumlu
değişiklikler gözlenmiştir.
Karadağ
(2011),
ilköğretim
yedinci
sınıf
öğrencilerine
ve
annelerine
verilen
beslenme eğitiminin beslenme bilinci geliştirmeye etkisini araştırdığı çalışmasında;
115’i deney 115’i kontrol grubu olmak üzere 230 öğrenci çalışmaya dahil olmuştur.
Eğitim öncesinde iki gruptaki öğrencilerin sabah kahvaltılarını ve öğle yemeklerini
düzenli yemedikleri, süt ürünlerini yetersiz aldıkları ve öğünlerde zararlı yiyecek ve
içecekleri tercih ettikleri görülmüştür. Eğitim sonrasında iki gruptaki öğrencilerinde
ana öğünleri daha düzenli aldıkları belirlenmiştir. Beslenme alışkanlıklarının olumlu
yönde değiştiği, öğün atlama durumlarının azaldığı ve annesine eğitim verilen
öğrencilerin günlük olarak dört besin grubunu tüketme oranının arttığı görülmüştür.
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Çetiner
(2013),
ilköğretim
okulu
öğrencilerinde
beslenme
eğitimi
müdahale
çalışmasında; 9 yaş grubu 21’i kontrol, 21’ i deney olmak üzere 42 öğrenciye soru
kağıdı uygulanmıştır. Üç günlük besin tüketim kaydı alınmıştır. Eğitim öncesinde
deney ve kontrol grubuna 50 soruluk ön test uygulanmış ve müdahale grubuna eğitim
sonrasında 3. ve 18. Ay aynı test tekrar uygulanmıştır. 100 puan üzerinden
değerlendirilen testte ön test bilgi düzeyi ortalaması 60.8 iken eğitimden 3 ay sonra
85.1’ e 8 ay sonra ise 80.0 olduğu görülmüş ve bu değişikliğin istatistiksel olarak
anlamlı olduğu belirtilmiştir. Eğitim sonrasında öğrencilerin süt, peynir, yumurta,
kırmızı et, Kurubaklagil, sebze, meyve, ekmek, bal/reçel ve pekmez gibi besinlerin
tüketim sıklıkları artarken, pilav- makarna, yağ, şeker, hamurlu tatlılar, asitli
içecekler, cips, hamburger ve pizza gibi gıdaların tüketim sıklıkları azalmıştır.
Onbaşı (2017), 13 kişilik erkek adölesan voleybol oyuncularının beslenme bilgi
düzeyleri, beslenme
durumları
ile
sıvı tüketimine
beslenme
eğitiminin
etkisini
araştırdığı çalışmasında dört hafta boyunca haftada bir saat verilen beslenme eğitimi,
adölesan voleybol oyuncularının beslenme bilgi düzeylerini anlamlı şekilde arttığını
ve besin tüketimlerinin olumlu yönde değişmesini sağladığını belirtmiştir.
İngiltere’de altı farklı ilkögretim okulundan yedi- on bir yas arası 644 ögrenci ile gerçeklestirilen
çalısmada ise sekerli içecek tüketiminin azaltılmasına yönelik beslenme egitimi planlanmıstır. Bu
dogrultuda bir yıl içinde her dönem her sınıf için bir saatlik toplantılar gerçeklestirilmistir. Çalısmanın
sonucunda hem sekerli içecek tüketimi hem de sismanlık oranlarında azalma görülmüstür (James ve
ark., 2004).
Amerika’da 2000-2001 yıllarında uygulanan Frenn’s Çalısmasında 12-17 yas aralıgında altıncı, yedinci
ve sekizinci sınıf ögrencilerine diyetle alınan yag miktarını kontrol etmek ve fiziksel aktivite oranlarını
arttırmak amacıyla dört ders saati süresince beslenme egitimi uygulanmıstır. Çalısmanın sonucunda
verilen beslenme egitimi ile diyetle alınan yağ miktarında azalma ve egzersiz sürecinde artış
görülmüstür (Frenn ve ark., 2003).
Warren et al. (Warren ve ark., 2003) tarafından 2000-2001 yıllarında bes-yedi yas arası birinci ve ikinci
sınıf ögrencilerinde gerçeklestirilen Be Smart çalısmasında; saglıklı beslenme ve fiziksel aktivite
alıskanlıkları kazandırmak amacıyla dört okul dönemi yani yaklasık 14 ay boyunca beslenme egitimi
verilmistir. Çalısmanın sonucunda ögrencilerin beslenme bilgi düzeyleri ile sebze ve meyve
tüketimlerinde artıs gözlemlenmistir.
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ÖZET
İnsanlar çoğu zaman bir dili iletişim kurmak amacıyla kullanır. İletişim kurmak için ya yazılı dile ya da
sözlü dile ihtiyaç vardır. Sözlü dil olan konuşma, insanın en önemli iletişim aracıdır. Temel dil
becerilerinden olan konuşma, insanın var oluşundan bu yana devam eden, sürekli değişen, gelişen
dinamik bir yapıdır. Ayrıca insanın en doğal sergilediği dil becerisidir. Günlük hayatta sıkça
kullandığımız bu becerinin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Hem ana dili öğretiminde hem de yabancı
dil öğretiminde en temel husus, konuşma becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesidir. Bu sebeple
konuşma becerisi, yabancı dil öğretiminde geliştirilmesi en zor becerilerden biri olarak bilinmektedir.
Yabancı dil öğretiminde önemli olan bir diğer husus ise dilin nasıl öğretileceğidir. Temel dil
becerilerinin gelişimi için çeşitli yöntem ve tekniklerin kullanımı, hedef dilin daha etkili bir şekilde
öğrenilmesine olanak sağlamaktadır. Dil öğretiminin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında
geleneksel yöntemler, yerini çağdaş dil öğretim yöntemlerine bırakmıştır. Çağdaş dil öğretim
yönteminden olan iletişimsel yöntem, dilin kurallarından ziyade kullanımını önemseyen; temelinde
iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir yöntem olması açısından oldukça önemlidir. Bu
çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek için özgün
etkinliklerin hazırlanması amaçlanmıştır. Yapılandırmacı yaklaşımı temele alan iletişimsel yöntem, dil
öğretiminde öğrenciyi merkeze alan, onu aktif kılan bir yöntemdir. Ayrıca öğrenciye, öğrendiğini
uygulama imkânı sunması bakımından da oldukça önemli bir yöntem olduğu bilinmektedir.
Çalışmada dört temel dil becerilerinden olan konuşma becerisi üzerinde durulmuş; konuşma becerisinin,
iletişimdeki rolü ve iletişimsel yöntemin kullanımı hakkında bilgiler verilmiştir. Yabancı Dil
Öğretimi'nde Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (ADOÇP) kapsamında B1 düzeyinde konuşma
becerisini geliştirmeye yönelik özgün etkinlikler hazırlanmıştır. Bu etkinlikler, Maarif Vakfı B1 düzeyi
konuşma kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. (Bu Konuyu Tartışıyoruz, Batıl İnançlarınız Var
mı, Yeni Hayatıma Merhaba, Bir Fikrimiz Var, Göründüğü Gibi Değil) Bu etkinliklerle, öğrencilerin
sınıf içindeki etkileşiminin artacağı, iletişim becerilerinin gelişeceği ve dersin tekdüzelikten
kurtarılacağı düşünülmektedir. Ayrıca hazırlanan özgün etkinliklerin, derslerde kullanılmasıyla
öğrencide var olan konuşma kaygısının giderileceği de öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yabancılara Türkçe öğretimi, iletişim, konuşma becerisi, etkinlikler

ABSTRACT
People, many times, use language for the purpose of having a communication. There is a need for either
written language or spoken language in order to establish communication. Speech, as spoken language,
is the most important communication tool to human. Changing constantly and establsihing a dynamic
structure, speaking is one of the basic language skills which has been used since the existence of human
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being. Moreover, it is human being’s most native language skill. The importance of this skill we use
frequently in daily life, is an undeniable fact. The most fundamental issue in both native language and
foreign language teaching is the acquisition and development of speaking skills. Hence, speaking ability
is known as one of the most difficult skills to develop in Teaching a foreign language.
Another important issue in foreign language teaching is how to teach the language. The use of various
methods and techniques for the development of basic language skills, enables to learn the target language
effectively. Steadily widespreading language teaching in today's world, traditional methods have been
replaced by contemporary language teaching methods. As a contemporary language teaching methods,
the communicative method which cares about the using of language rather than its rules is a crucial
method in terms of being a methodthat aims to basically develop communication skills.
In this study, it has been aimed to prepare original activities to develop the communication skills of the
students learning Turkish as a foreign language. were investigated. It is aimed to Constructivist approach
The communicative method based on the contructivis approach is a technique centers and activate
student. It is also known as very important method in terms of providing the student with the opportunity
to practice what he/she has learned.
This study has focused on speaking skill, which is one of the four basic language skills and informing
about the role of speaking skill in communication along with the using of communicative method.
Characteristic activities for improving skills at B1 level has been prepared in the scope of European
Languages Common Framework Programme (ELCFP). These activities has been prepared considered
B1 level of speaking acquisitions by the Maarif Foundation. It has been considered that the interaction
between students will increase in class, communication skills will develop and the lesson will no more
be monotonous with the activities such as (We're Discussing This Topic, Do You Have Superstitions,
Hello To My New Life, We Have an Idea, It's Not What It Seems). Moreover, by using these unique
activities in the lessons, it is also foreseen that the speech anxiety developed in students will be
eliminated.
Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, speaking skill, communication, activities
GİRİŞ
Konuşma becerisi, dört temel dil becerisi içinde dinleme becerisinden sonra en çok kullandığımız dil
becerisidir. Konuşma, insanın duygu ve düşüncelerini sözlü bir şekilde karşı tarafa aktarmasıdır. Ayrıca
konuşma, doğal olarak sergilediğimiz bir dil yeteneğidir (Göçer, 2015, s. 23). İnsanın var oluşundan bu
yana, çağlar boyunca medeniyetler kurarak toplumsal bir yapı olmasındaki en önemli etken konuşma
becerisidir.
Konuşma becerisi, sadece ana dili öğretiminde değil aynı zamanda yabancı dil öğretiminde de önemli
bir yere sahiptir. Öğrenilen hedef dilin, günlük hayatta kullanılması konuşma becerisine bağlıdır. Bir
dili bilen kişi o dili konuşan kişi olarak tanımlanmaktadır (Hasırcı, 2019, s. 1069). Dil öğrenen kişinin
kendini iyi ifade edebilmesi ve sağlıklı bir iletişim kurması için konuşma becerisini geliştirmesi önemli
bir husustur. Çünkü bir dil ne kadar iyi bilinirse bilinsin bunu davranışa yani iletişime dökmediği zaman
gerçek anlamda dil öğrenme gerçekleşemez.
Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde, öğrencilerin kendilerini ifade etme seviyeleri, onların iletişim
becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Kendini iyi ifade edemeyen iletişim kuramayan öğrencinin
kaygı düzeyi artacak ve bu kaygı sebebiyle dile karşı olumsuz bir tutum sergileyecektir (Yazıcı, 2018,
s. 16). İletişim bu bağlamda bir dilin en önemli unsurlarındandır.
İletişim, sosyal bir varlık olan insanoğlunun doğumuyla başlayıp ölümüne kadar süregelen değerli bir
olgudur. İnsanın zihnindeki duygu ve düşünceleri karşı tarafa sözlü ya da yazılı olarak ifade etme
şeklinden doğmuştur. İnsanlar arasındaki ilişkinin temelinde iletişim vardır. İletişimin en uygun aracı
da doğal olarak dildir (Barın, 2018, s. 1904). Yapılan araştırmalara göre, bir insan günün %50 ile %80
lik bölümünü iletişim kurarak geçirmekte ve bu sürecin %45 i dinleyerek %30 u konuşarak %16 sı
okuyarak ve %9 u ise yazarak geçmektedir (Kesici, 2021, s. 9). Ana dili eğitiminde önemli olan iletişim
kavramı Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde de oldukça önemlidir.
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İletişimin, sadece insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir kavram olmadığı aynı zamanda günümüz
dünyasında, dil öğretimi için kullanılan bir yöntem olduğu da bilinmektedir. Özellikle yabancı dil
öğretiminde kullanılan yapılandırmacı yaklaşımın benimsediği bir yöntem olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yabancı dil öğretiminde, dil bilgisi kurallarının öğrenilmesi yerine bunların iletişim içinde
kullanılmasını daha çok önemseyen İletişimsel Dil Öğretim Yöntemi (Göçen, 2020, s. 33). Dünyada en
çok kullanılan dil öğretim yöntemi olarak bilinmektedir. Bu yöntemin geliştirilmesinde etkili olan
isimler ise sosyo-dilbilimci Hymes, Henry Widdowson, Christopher Brumfit, Keith Johnson'dur
(Memiş & Erdem, 2013, s. 306).
İletişimsel yöntem, öğrenciler arası etkileşime dayanan, öğrencinin iletişim kaygısını azaltan, özgüven
duygusunu geliştiren, dersin etki ve verimini arttıran, öğrenci merkezli modern bir yöntemdir. (Temizöz,
2008, s. 30).
Bu yöntem yapılandırmacı eğitim modelini merkeze alarak ortaya çıkmıştır. İletişim yönteminde amaç
sözlü ve yazılı iletişimi sağlamaktır. Dilin kullanım özellikleri üzerinde duran bu yöntem, temel dört
beceriye de aynı ölçüde değer vermektedir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan bu
yöntem ayrıca Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (ADOÇP) kapsamında da kullanılan bir yöntem
olarak bilinmektedir.
1. İLETIŞIMSEL YÖNTEM VE KULLANIM ÖZELLIKLERI
İletişimsel yöntem, dört temel dil becerisini içine alan özellikle sözlü ve yazılı iletişim açısından
kapsamlı bir yöntem olarak bilinmektedir. Bu yöntem, öğrenciyi merkeze alan ve öğrencinin aktif bir
şekilde dil öğrenmesine yardımcı olan çağdaş bir yöntemdir. Merkezinde öğrenci olduğu için hazırlanan
ders materyalleri de öğrenci odaklıdır. Bu nedenle hazırlanan ders materyalleri hedef kültürü yansıtacak,
günlük hayatta işlevsel olacak şekilde tasarlanır. Öğretmenin ise bu süreçteki görevi, öğrencilerin sınıf
içinde birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak ve bu doğrultuda onlara rehber olmaktır (Memiş &
Erdem, 2013, s. 306). İletişimsel yöntemde etkinlikler hazırlanırken, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları göz
önüne alınarak hazırlanır. Dil bilgisi kuralları, etkinlik ve diyaloglar aracılığıyla sezdirilmeye çalışılır.
Etkinliklerde özellikle, ikili diyalogların kullanımı, grup çalışmaları, problem çözme, konuşma halkası,
drama, rol oynama gibi tekniklerin kullanımı dersin verimliliğini ve iletişimsel yöntemin etkisini
arttırması açısından önemlidir.
Bu yöntemde metin hazırlamak çok önemlidir. Hazırlanan metinler, gerçek hayatta kullanılabilecek
özgün metinler olmalıdır. Metnin konusu ve metnin tekrarı önemlidir. Tekrar sayısı arttıkça öğrenmenin
kalıcılığı da artacaktır (Şenel, 2021, s. 18). İletişimsel yöntem kullanılırken özellikle görsel uyarıcılar
(resimler, kartlar vb.) kullanılmalıdır. Bu tür uyarıcılar yabancı dilin öğrenilmesinde pratiklik
sağlamaktadır.
Çalışmada iletişimsel yöntemin konuşma becerisine etkisi belirtilerek amaç, yöntem ve sınırlılıkları şu
şekilde açıklanmıştır:
Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada, Türkçeyi öğrenen öğrencilerin hem konuşma hem de iletişim
becerisini geliştirmek maksadıyla özgün etkinliklerin tasarlanması amaçlanmıştır.
Çalışmanın Yöntemi: Doküman analiz yöntemi ve nitel analiz araştırma yöntemlerinden
yararlanılmıştır.
Çalışmanın Sınırlılıkları: Bu çalışmada dört temel dil becerilerinden konuşma becerisi ele alınmış,
iletişimsel yöntem kullanılarak dil seviyelerinden B1 düzeyi ile sınırlandırılmıştır.
2. İLETİŞİMSEL YÖNTEM KAPSAMINDA HAZIRLANAN ETKİNLİKLER
2.1. Etkinlik 1: Bu Konuyu Tartışıyoruz
Seviye: B1
Kazanım: Bilindik konular hakkındaki görüşlerini söyler, başkalarına sorular sorar.
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Etkinliğin Amacı: Konuşma becerisini, sınıf içi tartışma tekniği ile geliştirme.
DÜNYAMIZ TEHDİT ALTINDA

Şekil 1. Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi Ders Kitabı, Okuma görseli,3.ünite, sayfa
54: "Dünyamız Tehdit Altında"
Küresel ısınma, günümüz dünyasının en büyük sorunudur. Bu sorun 18. yüzyıldan beri yerküreyi tehdit
etmektedir. Bugün bilim dünyasıyla beraber bazı siyasetçiler ve çeşitli çevreci örgütler bu tehdidin
önüne geçmek için çözümler aramakta. Fakat bu büyük tehditle başa çıkmak kolay değil. Çünkü küresel
ısınmanın nedenleri 150-200 yıllık bir geçmişe sahip. Bu nedenler, özetle şöyle sıralanabilir:
1) Sanayi Devrimi’nden sonra, aşırı ve kontrolsüz yakıt tüketiminin neden olduğu çevre kirliliği,
2) Hızlı ve plansız kentleşme nedeniyle doğal ortamların korunamaması ve ormanların yok olması,
3) Savaşlar ve kimyasal bombalardan dolayı yerkürenin ısınması,
4) Enerji kaynaklarının (su, elektrik, petrol vb.) doğru kullanılmaması.
Görüldüğü gibi insanlık, ileri medeniyetler kurmaya çalışırken doğanın dengesini bozmuş, daha pratik
ve daha varlıklı yaşayabilme hırsı gözlerini kör etmiştir. Ne yazık ki, artık aldığımız her nefesle zehirli
gazlar soluyoruz ama eminim hepimiz çocuklarımızın ve torunlarımızın bu dünyada sağlıklı nefes
almalarını istiyoruz. Öyleyse, çözüm için yetkililerin bir şeyler yapmalarını beklemek yerine:
1) Evimizdeki suyu tasarruflu kullanmaya çalışsak,
2) Resmî olmayan yazı ve yazışmalarımız için karalama kâğıdı kullansak,
3) Duvar tipi soğutucu yerine pervaneli soğutucuyla serinlesek,
4) Bilgisayar, televizyon ve şarj aleti gibi elektronik araç-gereçlerin fişlerini işimiz bitince çeksek,
Küresel ısınmaya karşı bireysel bir mücadele başlatmış olmaz mıyız?
2.1.1. Etkinlik Soruları
Konuşalım Tartışalım
1) Küresel ısınma hakkında neler biliyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
2) Sizin ülkenizde de küresel ısınmanın yarattığı olumsuz olaylar oluyor mu? Oluyorsa bu olaylar
nelerdir anlatınız.
Yazalım Konuşalım
Küresel ısınmayı önlemek için:
a)…………………………………………………………………….
b)…………………………………………………………………….
c)…………………………………………………………………….
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d)…………………………………………………………… yapıyorum.
3) Küresel ısınmayı önlemek için hangi davranışlarda bulunduğunuzu yukarıdaki boşluklara yazıp sesli
bir şekilde okuyunuz.
Konuşalım Tartışalım
4) Sınıftan biri sunucu, diğerleri uzman konuk olacak şekilde dört öğrenci belirleyiniz. Yukarıdaki
metinden hareketle "Küresel Isınma" ile ilgili sınıf önünde bir tartışma programı sunmalarını isteyin.
Bu görevin hazırlığı için yeterli süreyi veriniz. Tartışma türünün kurallarına uygun bir şekilde etkinliği
tamamlayınız. Etkinlik sonunda küresel ısınma ile ilgili neler öğrendiklerini sınıfta değerlendiriniz.
Yazalım Konuşalım
5) "Sanayi, fabrika, sermaye, kapitalizm, azot salımı, egzoz, aşırı kuraklık, aşırı yağış, yoğun nüfus
artışı, savaşlar, nükleer enerji, göçler, kıtlık" vb. sözcüklerden hareketle kısa bir bilgilendirci metin
hazırlayın ve hazırladığınız bu metni sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
2.2. Etkinlik 2: Batıl İnançlarınız Var mı?
Seviye: B1
Kazanım: Günlük rutin hayatı hakkında bilgi verir. Batıl inanç, şans, uğur, vb. konularda kendi
görüşlerini gerekçeleriyle açıklar.
Etkinliğin Amacı: Batıl inanç hakkındaki bilgilerini ve kendi kültüründeki inanç yapısını topluluk
önünde ifade edebilmek.
UĞURLU VE UĞURSUZ SAYILAR
"40" eski doğu ülkelerinde, Hindistan'da ve Türklerde büyük önem taşır. Bu sayının önemi
sonradan İslam inançları içerisine girmiştir. 40 sayısı Kuran'da da geçer. Bunların biri de insanın
40 yaşında olgunlaşması ile ilgilidir. Hz. Muhammed'e 40 yaşında peygamberlik verilmesi,
kadınlarda hamile liğin 40 hafta sürmesi de bu sayının kutsallığını arttırmıştır.

Hristiyanlıkta 13 sayısının uğrusuzluğu ile ilgili birçok teori vardır. Bunlardan birine göre
İsa'nın son yemeği olarak bilinen ve Roma tarafından tutuklanmadan önce havarileri ile son kez bir
araya geldiği yemekte masada 13 kişi vardır (12 havari ve İsa). Masadaki 13. kişi olanYahuda onu ele
verir.Bu inanç, Hristiyan dünyasında öylesine güçlüdür ki bazı kimseler 12 kişiyle birlikte aynı
masaya oturmaz birçok otelin 13 numaralı odası

Japonyada "shi" kelimesi hem 4 hem de ölüm demektir. Bu nedenle Japonlar 4
rakamını sevmez.
Hastanelerinde veya otellerinde 4. kat yoktur. Ölü doğumla aynı seslerdeki 43 sayısı ise Japonya'da
doğumhane lerdeki hiçbir odaya verilmez.
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Şekil 2. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, okuma 1 görseli, 5. ünite,sayfa 80: " Uğurlu
Sayılar"
2.2.1. Etkinlik Soruları
1) Dinlediğiniz metinden hareketle 40 sayısı neden önemlidir açıklayınız.
Yazalım Konuşalım
2) Metinden hareketle aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru ise D yanlış ise Y harfini yerleştiriniz.
"shi" kelimesi Hindistan kültüründe uğursuz bir kavramdır.

( )

Hristiyanlıkta 13 sayısı "Yahuda" yı işaret ettiği için uğursuzdur.

( )

Hz. Muhammed' e peygamberlik 40 yaşında verilmiştir.

( )

40 sayısı İncil' de geçer.

( )

Hindistan'da 4 rakamı hiçbir kata veya odaya verilmez.

( )

Konuşalım Canlandıralım
3) Arkadaşınızla yürürken çıkmaz bir sokakta kara bir kediyle karşılaştınız. Arkadaşınız kedinin uğursuz
olduğuna inanıyor ve sizinle gelmek istemiyor. Onu ikna etmek için ne yapardınız( Drama tekniği
kullanarak olayı canlandırınız.)
4) Sizin kültürünüzde buna benzer batıl inançlar var mıdır? Varsa bu inançları arkadaşlarınız ile
paylaşınız.
Yazalım Okuyalım
5) Uğursuzluk, inanç, uğurlu, sayı, kutsal kelimelerini kullanarak kısa bir paragraf yazınız ve yazınızı
sesli bir şekilde okuyunuz.
2.3. Etkinlik 3: Yeni Hayatıma Merhaba
Seviye: B1
Kazanım: Taşınma deneyimlerini gerekçelendirerek açıklar.
Etkinliğin Amacı: Konuşma becerisini geliştirerek sınıf içinde düşündüğünü paylaşabilme alışkanlığı
kazandırmak.
İÇİMDEKİ TÜRKİYEM1
Uçak, İstanbul’a yaklaşıyor. Tarih: 4 Aralık 1990. Delhi’den sonra karşımıza bambaşka bir şehir çıktı.
Temiz sokaklar, muhteşem deniz havası, tarihî binalar ve modern binalar... İstanbul… Burası benim
yeni yuvam.
İstanbul’daki ilk günümde, binaların birbirine “yapışık” hâli dikkatimi çekti. Farklı tarzlardaki tarihî ve
modern binalar iç içeydi ve renk uyumundan uzaktı. Bunu çok yadırgadım.
Ezan sesini, hayatımda ilk kez Türkiye’de duydum. İçeriğini, anlamını ve fonksiyonunu bilmiyordum
ama o ses büyüleyiciydi. Dinlerken çok heyecanlandım.

1

. İstanbul Yabancılar için Türkçe ders kitabı, okuma 1 görseli, 1. Ünite,sayfa:16 "İçimdeki Türkiyem"
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Türkiye’de pazarı ilk kez Beyoğlu civarında gördüm. Çok büyük, kalabalık ve gürültülüydü. Bu
kalabalığı görüp “Buradaki halk çok zengin.” diye düşündüm. Çok sonra anladım ki buradaki pazar
yerleri, ucuzluğu için tercih ediliyordu.
Tüm ailemle birlikte ilk akşam yemeğinde, “Belki bir kelime anlayabilirim.” diye dikkatle bekliyordum.
Nihayet o kelimeyi buldum! “Ben” kelimesini çok sık kullanıyorlardı. Bu kelime, Özbekçe “men”
kelimesine benziyordu. Fakat garip bir durum vardı, ailedeki herkes “men” yerine “ben” diyordu. Ben de
kendi kendime “Zavallıların hepsi grip olmuş! Hiçbiri ‘men’ diyemiyor.” diye düşündüm. İşte Türkçe ve
Türkiye serüvenim “ben” kelimesiyle başladı.
Günlük Türkçeyi yavaş yavaş öğreniyordum. Renk ve sayı isimleri bir dilin en temel kelimeleriydi.
Başka bir dilde, ilginç sebze adlarını tanıyordum. Yer elması ve pırasanın tadını hiç sevmedim. “Yemek”
adının ve “yemek” fiilinin anlamlarını öğrendim. İkisi de aynı şekilde söyleniyordu. Böylece “yemek
yemek” gibi garip bir ifadeyle tanıştım. Bunları öğreniyordum ama uzun zaman hiç konuşamadım,
sustum. Sonraları ise konuşmak için çok uğraştım.
Bugün, bu satırları Türkçe ile ve sevgiyle yazabiliyorum. Türkiye’yi çok seviyorum ve artık 4 Aralık
benim bayramımdır.
2.3.1. Etkinlik Soruları
Dinleyelim Konuşalım
1) Dinlediğiniz metinde yazarın seyahat serüveni nereden nereye olmuştur söyleyin.
2) Yazarın anlayabildiği ilk kelime hangisidir nedeniyle birlikte açıklayınız.
Konuşalım Canlandıralım
3) Sizin Türkiye'de öğrendiğiniz ilk kelime hangisiydi? Bu kelimeyi öğrenirken yaşadığınız olayı sınıfta
canlandırınız.
Düşünelim Eşleştirelim
4) Aşağıda verilen kelimeleri eş anlamlarıyla eşleştiriniz.
serüven

çağdaş

modern

macera

tarz

acayip

fonksiyon

görünüş

garip

gösterişli

muhteşem

işlev

Yazalım Tartışalım
5) Seyahat için yanında bulundurulması gereken evrak ve eşyaların bir listesini hazırlayın.
Hazırladığınız bu listenin kontrolü için sıra arkadaşınızla bilgi alışverişi yapınız.
2.4. Etkinlik 4: Bir Fikrimiz Var
Seviye: B1
Kazanım: Hayallerini, umutlarını ve amaçlarını tanımlar.
Etkinliğin amacı: Bulunduğu ortamda fikirlerini rahatça ifade etme alışkanlığı kazandırma.
BİR FİKRİMİZ VAR
Ali ve Zeynep çok eski arkadaşlardır. Üniversite yıllarında hep bir kafe işletme düşünceleri vardı. İktisat
mezunu bu iki arkadaş bir gün bu fikirlerini hayata geçirmek için İstanbul' un en gözde semti olan
Cihangir' de kiralayacakları kafede buluşurlar. Uzun bir sohbetten sonra Ali, kiralayacakları bu kafenin,
konum olarak iyi bir yerde olduğunu, kirasının diğer kafelere göre uygun olduğunu Zeynep'e anlattı.
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Tek sorunun kafenin iç dekorasyonunun olduğunu ekledi. Çevresine iyice bakan Zeynep kafenin iç
yapısının gerçekten de ilgi çekici olmadığını fark etti. Ali:
- Kafenin sahibi sırf bu yüzden buradan ayrılmak istiyor. Masrafı fazla olacağından böyle bir riske
girmek istemiyor, bu yüzden de devretmek istiyor. Bu sözler üzerine Zeynep:
- Eğer tamirat çok gerektirmeyecekse bu iş olur, hallederiz dedi.
Bunun üzerine Ali, merakla nasıl olacağını sordu. Zeynep:
- Tamirat işini amcama devredeceğiz. Ben konuşurum çok uygun fiyata yapar bizim için. İç dekorasyonu
için de ilan vereceğiz. Üniversitede mimarlık okuyan öğrenciler arasından en yaratıcı tasarımı yapan
kişiye ödül vereceğiz ve bizimle çalışmasını isteyeceğiz. Bu fikri biraz komik bulan Ali, Zeynep' e neden
üniversite öğrencileri arasından seçmesi gerektiğini sordu. Zeynep:
- Çünkü piyasadaki bir iç mimar bu iş için çok fazla ücret ister ayrıca bir üniversite öğrencisi daha az
maliyete daha yaratıcı fikirler bulabilir. Bizim de amacımız hem maliyeti düşürmek hem de mekanın
ilgi çekici olmasını sağlamak. Mekan farklı olursa insanların ilgisini çeker, bu da kafenin iş yapmasını
sağlamak demektir. Ayrıca eğer yiyecek içecek fiyatlarını öğrenciler için de uygun hale getirirsek bu işi
başarırız.
Ali, biraz düşündükten sonra bu fikrin gerçekten de güzel ve ilginç olduğunu anladı. Zeynep' e bu gibi
konularda çok güvenirdi. Zeynep üniversite yıllarında da böyleydi. Hayal ettiği bir şey için daima en az
maliyetli ve en özgün olanı bulurdu. Başarısının temel sebebi buydu aslında. Bu güzel sohbetten sonra
çaylarını içmeye devam etti ikisi de. Yıllardır bugünü hayal ettiler. Eğer her şey yolunda giderse hayalini
kuracakları kafenin ismi bile hazırdı. Kafe Ekonomi(k).
2.4.1. Etkinlik Soruları
Konuşalım Tartışalım
1) Yukarıdaki metinde Zeynep ile Ali'nin hayali nedir? Bu hayali gerçekleştirmek için neler yapıyorlar
anlatınız.
2) Zeynep, iç mimar için ilan verrirken neden üniversite öğrencileri arasında seçim yapmak istiyor, sizce
bu iyi bir fikir mi arakadaşlarınızla tartışınız.
3) Kafe Ekonomi(k) ismi sizce neden bu şekilde yazılmış. Arkadaşlarınızla paylaşınız.
4) Türkiye' de daha önce bir kafeye gittiniz mi? Gittiğiniz kafede ilginç bulduğunuz bir durum, eşya vs.
oldu mu? Sınıfta paylaşınız.
Yazalım Canlandıralım
5) Yukarıdaki metinden hareketle siz de bir kafe açılışı için broşür hazırlayın. Hazırladığınız bu
broşürün, kafeyi tanıtan özgün ve ilgi çekici olmasına özen gösteriniz. Hazırladığınız bu broşürün
tanıtımını yapmak için drama tekniği kullanarak sınıfta canlandırınız.
2.5. Etkinlik 5: Göründüğü Gibi Değil
Seviye: B1
Kazanım: Bir konuyu olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendiren konuşmalar yapar.
Etkinliğin Amacı: Sınıf içi etkileşimi arttırarak öğrencinin konuşma becerisini geliştirmek.
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SAVAŞ GİBİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ2
Hollanda’da on altı yaşına giren Merthe adındaki bir kız, bir doğum günü partisi düzenledi. Parti davetini
sosyal medya üzerinden yapan genç kız, duyuruyu yanlışlıkla otuz bin kişiye gönderdi. Davet, sanal ortamda
daha da yayıldı.Eğlenme umuduyla Haren kasabasına toplanan binlerce kişi kasabayı birbirine kattı. Çıkan
olaylarda birçok dükkan yağmalandı, arabalar yakıldı. Yaklaşık otuz kişi yaralandı. Otuz dört kişi de göz altına
alındı.
2.5.1. Etkinlik Soruları
Yazalım Anlatalım
1) Metinden hareketle aşağıdaki boşluk doldurma sorularını yapınız.
Doğum günü partisi Merthe'nin istediği şekilde olmuştur.

( )

Merthe bu doğum gününde tam on sekiz yaşına girecektir.

( )

Parti için Ausburg kasabasına binlerce insan gelmiştir.

( )

Çıkan olaylar nedeniyle birçok dükkan yağmalandı.

( )

Konuşalım Tartışalım
2) Sosyal medyada sıkça görülen bu tür haberler için siz ne düşünüyorsunuz? Sosyal medyanın olumlu
ve olumsuz yanları nelerdir sizin için? Sınıfta tartışınız.
3) " influencer, like, block, DM, bio, TT, followers, story, link, reels, fav," gibi sosyal medya terimlerinin
Türkçe karşılıklarını araştırınız. Bulduğunuz sözcükleri arkadaşlarınızla sınıfta paylaşınız.
4) Siz bir YouTuber (YouTube ünlüsü) olsaydınız ne tür içerikli videolar çekerdiniz sebepleriyle birlikte
anlatınız.
5) Sizin ülkenizde doğum günleri nasıl kutlanır? Türkiye'deki doğum günleri ile sizin ülkenizdeki
doğum günlerinin benzer ve farklılıklarını sınıfta paylaşınız.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yabancı dil öğretiminde geleneksel yöntem ve tekniklerin yetersiz kalındığı bilinmektedir. Çağın
ilerlemesiyle birlikte eğitimde modern, yapılandırmacı yaklaşım, yöntem ve tekniklerin kullanılması her
geçen gün daha da önem arz etmektedir.
Yabancı dil öğretiminde kullanılan iletişimsel yöntem, hedef dili en etkili biçimde öğretme amacıyla
düzenlenmiş çağdaş bir yöntemdir. Bu yöntem, sınıf içi etkinliklerde, drama, rol oynama, tartışma, ikili
grup vb. çalışmalarda oldukça etkilidir. Yöntemin, yaparak yaşayarak öğrenme felsefesini temele alarak
kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine katkı sağladığı da bilinmektedir.
İletişimsel yöntem, öğrenciyi merkeze aldığı için onu pasiflikten kurtarmış bir yöntemdir. Dili ve
iletişimi kapsayan bu yöntem aynı zamanda temel dört beceriyi de geliştirme amacı taşımaktadır.
Yöntem, gerçek iletişim alıştırmalarını temele alması bakımından dil öğretiminde yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır.
Çalışma kapsamında hazırlanan özgün etkinlikler aracılığıyla öğrencinin dil öğreniminde iletişim
becerilerinin gelişeceği, konuşma ve iletişim kurma kaygısının azalacağı öngörülmektedir. Bunun yanı
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sıra çalışmada birtakım sınırlılıklar da mevcuttur. Bu sınırlılıkların gelecekte yapılacak olan çalışmalara
yol göstereceği düşünülmektedir. Bu kapsamda:
İletişimsel yöntem, ezber tekniğini göz ardı etmesi bakımından olumsuz olarak değerlendirilmiştir.
Ezber tekniği yerinde kullanıldığında dil öğretimi için fayda sağlamaktadır. İletişimsel yöntemin, şarkı,
şiir, tekerleme, tiyatro gibi türler için kullanılması hem dersin kalıcılığını hem de dersin daha verimli
geçmesini sağlayacaktır.
Bu yöntem kullanılırken ikili ve grup çalışmalarının kullanılmasında dikkatli olunmalıdır. Öğrencilerin
kendi aralarında gruplaşması dersin verimliliğini düşürebilir. Bu yüzden seçim yapılırken heterojen bir
şekilde seçim yapılmalıdır.
Yöntem, gerçek hayatta sarmal bir şekilde verilmeyip belli bir sıraya göre verilmesi açısından olumsuz
olarak değerlendirilmiştir.
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