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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 5 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.

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiĢ ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video konferans sistemi üzerinden)
sunum imkanı sağlanmıĢtır.
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriĢ yaparak “Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID
numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluĢturmaya gerek yoktur.
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalıĢıyor.
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmıĢ olmaları gerekmektedir.
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartıĢma (soru-cevap) kısmından sorumludur.







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

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. H- 1, Lütfi ARSLAN

CONGRESS LANGUAGES: English and All Turkish Dialects

-Opening CeremonyDate: 28.06.2022
Ankara Local Time: 10:00-12:00
Place: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 15 Temmuz Şehitler Amfisi
FACE TO FACE

Dr. Ahmet KARDAŞLAR
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
KONGRE DÜZENLEME KURULU BAġKANI

Dr. Mustafa Latif EMEK
ĠKSAD BaĢkanı

Prof. Dr. Turgay UZUN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü
KONGRE ONURSAL BAġKANI

Kadir KARA
Osmaniye Belediye BaĢkanı

Dr. Erdinç YILMAZ
Osmaniye Valisi
“Konaklama Vergisinin Hukuki ve Ekonomik Boyutları Üzerine Bir Değerlendirme”

Prof. Dr. Metin EKİCİ
Ege Üniversitesi
“Korkut Ata’dan Türk Gençliğine Öğütler”
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Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ebru GÜHER
Authors

Assoc. Prof. Dr. Ebru GÜHER
Gizem KOCAKILIÇ

Prof. Dr. Nedim Bakırcı
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin KürĢat
TÜRKAN
Rabia SEKĠTMEN

Prof. Dr. Nedim Bakırcı,
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin KürĢat
Türkan

Affiliation

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü//Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, // Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü,// Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü//Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü

Presentation title

DEDE KORKUT HAKKINDA YAZILAN LĠSANSÜSTÜ
TEZLERĠN BĠBLĠYOMETRĠK ANALĠZĠ

DEDE KORKUT HĠKÂYELERĠ’NĠN JUNG’UN GÖLGE
ARKETĠPĠ BAĞLAMINDA ĠNCELENMESĠ

DEDE KORKUT HĠKÂYELERĠNĠN SÖZLÜ KÜLTÜRDE
MASAL OLARAK ANLATILMASI VE MASALLARA
YANSIMASI

28.06.2022 / HALL-2
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE
Authors

Affiliation

Presentation title

Abdi KARLI, Nihat ARIKAN

Institute of Science, Osmaniye
Korkut Ata University // Department
of Medical Services and Techniques,
Osmaniye Korkut Ata University

STRUCTURAL, ELECTRONIC, AND ELASTIC PROPERTIES
OF THE FULL- HEUSLER ALLOYS MgZnX 2 (X=Ag and Au):
A FIRST-PRINCIPLES STUDY

Rsch. Asst. Dr. Ülviye Gülsüm
HAġILOĞLU ARAS

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
ĠnĢaat Mühendisliği/UlaĢtırma
Anabilim Dalı

ArĢ.Gör. Zeliha Bayrakçı
Lect.Ahmet KAġIK, ZiĢan
YILMAZ
BarıĢcan ÖZTÜRK, Ġbrahim
BAHÇIVAN, Bilgihan
BÜYÜKTAġ, Levent SANGÜN

Mimarlık Bölümü, Mimarlık,
Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi,
Yozgat Bozok Üniversitesi ġefaatli
Meslek Yüksekokulu Mülkiyet
Koruma ve Güvenlik Bölümü //
**Osmaniye Milli Eğitim Müdürlüğü
Hasan Aybaba Anadolu Lisesi
Faculty of Sport Sciences, Cukurova
University//Vocational High School,
Cukurova University,

MAKĠNE ÖĞRENĠMĠ PARADĠGMALARINI KULLANARAK
TRAFĠK KAZA SAYISI VE YARALI SAYISI TAHMĠNĠ
SANAL MEKANDAKĠ DENEYĠMĠN ANISI: AKTARIM
MEKANINDAN DENEYĠMĠN MEKANINA
KADINLARIN SPORTĠF GELĠġĠMLERĠNDE SOSYAL
SORUMLULUK PROJELERĠNĠN ÖNEMĠ
GELENEKSEL VE KAN AKIġI KISITLAMA YÖNTEMĠ ĠLE
UYGULANAN BENCH PRESS ANTRENMANININ ÜST
EKSTREMĠTE ANAEROBĠK PERFORMANSINDA POST
AKTĠVASYON POTANSĠYELĠ ÜZERĠNE AKUT ETKĠSĠ

28.06.2022 / HALL-3
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi Ġlker KEFE
Authors

Affiliation

Presentation title

Dr. Öğr. Üyesi Neriman
YALÇIN, Betül ÇETĠN

Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi // Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi

PCAOB ĠNCELEMELERĠ: 4 BÜYÜKLER VE DĠĞER
DENETĠM ġĠRKETLERĠ KARġILAġTIRMASI

Osmaniye Meslek Yüksek Okulu,
Muhasebe ve Vergi Bölümü,//
Çukurova Üniversitesi, ĠĢletme
Bölümü,

MALĠYET VE YÖNETĠM MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDE
TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ 4.0

Asst. Prof. Sıddık Bozkurt

Marketing Department of Business
Administration Osmaniye Korkut Ata
University

WHEN I PURCHASE MORE OR LESS FROM AGILE
BRANDS ON SOCIAL MEDIA

Neriman YALÇIN, Alpaslan
YAġAR

Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi, ĠĢletme
Fakültesi, ĠĢletme Bölümü,

YÖNETĠM KURULUNDA KADIN TEMSĠLĠNDE
BIST SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK VE BĠST KURUMSAL
YÖNETĠM ENDEKSI ETKĠSĠ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠNĠN FĠNANSAL
PERFORMANSA ETKĠSĠNDE KRĠTER ÖNEM
AĞIRLIKLARININ ENTROPĠ YÖNTEMĠ ĠLE
BELĠRLENMESĠ

Lect.Demet EVER,
Assoc. Prof. Dr. Elif Nursun
DEMĠRCĠOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ġlker Kefe
Aycan TaĢtekin
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Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Filiz ÖZBAġ GERÇEKER
Authors

Affiliation

Presentation title

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı, Osmaniye Devlet
Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Uzmanı,
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri, Parazitoloji
ABD.,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve
Diyetetik Anabilim Dalı,

VÜCUT KĠLTE ĠNDEKSĠ LAPAROSKOPĠK APENDEKTOMĠ
SONRASI OLUġAN CERRAHĠ ĠNSĠZYON YERĠ
ENFEKSĠYONUNU ETKĠLER MĠ?

ArĢ.Gör. Ecem KARA

Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi

PANDEMIC, TREATMENT SETTING AND DIFFERENT
DIMENSIONS OF THE CONCEPT OF PERMEABILITY

Lect.Emre TAġLI, Lect.Baturay
SAPANCI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
DiĢçilik Hizmetleri Bölümü,

FARKLI KÖK-KANAL DOLGU PATLARININ PERĠAPĠKALE
TAġMASI DURUMUNA DĠġ HEKĠMLERĠNĠN YAKLAġIMI

Opr. Dr. Deniz Tazeoğlu
Fadime Eroğlu
Kübra ANDIRIR, Dr. Öğr. Üyesi
AyĢe ÜNLÜ

MUSCA DOMESTICA VE VEKTÖRLÜĞÜ
HATAY ĠLĠ DÖRTYOL ĠLÇESĠ’NDE YAġAYAN
BĠREYLERĠN SAĞLIKLI YEME ĠNDEKSĠ ĠLE BESLENME
DURUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
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HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Ümmügülsüm Candeğer
Authors

Affiliation

Presentation title

Mehmet Ali AKYÜREK,
Assoc. Prof. Dr. Ümmügülsüm
CANDEĞER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü

HALKEVLERĠ ÜZERĠNE YAZILAN LĠSANSÜSTÜ TEZLER
HAKKINDA BĠR ĠNCELEME

Mustafa Kemal KAYA,
Assoc. Prof. Dr. Ümmügülsüm
CANDEĞER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih
Bölümü

GALĠÇYA CEPHESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ALANYAZIN DENEMESĠ

Ümmet SOYDEMĠR

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

HURUFAT DEFTERLERĠNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA
MARAġ KAZASI’NDAKĠ VAKIF GÖREVLĠLERĠNĠN
ATANMA VE AZĠLLERĠ

Assoc. Prof. Dr. ġenay ATAM,
Ömer CAN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, //Sosyal
Bilimler Enstitüsü,

1909 ADANA ERMENĠ OLAYLARI SONRASI TARSUS
KAZASINA YAPILAN YARDIMLAR

Dr. Öğr. Üyesi, Ahmet Caner
ÇATAL, Çağla ACAR
Dr. Öğr. Üyesi, Ahmet Caner
ÇATAL, Sibel EDEMEN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

ĠNGĠLĠZ KONSOLOSLUK RAPORLARINA GÖRE XX.
YÜZYILIN BAġLARINDA BUSHIRE’NĠN TĠCARĠ DURUMU
15 NĠSAN 1920 TARĠHLĠ SUÇ CETVELĠNE GÖRE EDĠRNE
ÇEVRESĠNDE ASAYĠġ
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HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Faruk MĠKE
Authors

Affiliation

Presentation title

Ġnci KIRAT, Assoc. Prof. Dr.
Nermin BAHġĠ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Kadirli Uygulamalı Bilimler
Fakültesi, Organik Tarım
ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı, //
Organik Tarım ĠĢletmeciliği Bölümü,

KADINLARIN ĠSTĠHDAMA KATILIMINDA
KOOPERATĠFLERĠN ROLÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ġrem Kefe

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIKLARININ MALĠ
DURAN VARLIK YAPILARI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Erkin
ARTANTAġ, Dr. Hakan
GÜRSOY

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
MYO, ĠĢletme Yönetimi//HG Eğitim,
DanıĢmanlık ve E-Ticaret

EKONOMĠK KRĠZLER SARMALINDA STRATEJĠK
YÖNETĠM VE LĠDERLER

Lect.Dr.Hikmet AKYOL,
Öğr.Gör.Nazlı TEKMAN

GümüĢhane Üniversitesi, ġiran
Mustafa Beyaz MYO, //Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi, Meslek
Yüksekokulu,

ATIK YÖNETĠMĠNĠN EKONOMĠK VE ÇEVRESEL
SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠNĠN
ĠNCELENMESĠ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Bahçe MYO Bilgisayar Teknolojileri
Bölümü,

MAKINE ÖĞRENME TEKNIKLERI KULLANILARAK
ORTAMDA KAÇ KIġI OLDUĞUNU TAHMIN ETME

Ali KÜSMÜŞ

Oğuz KILIÇOĞLU

28.06.2022 / HALL-7
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Mustafa SEVĠNDĠK
Authors

Mücahit KAHRAMAN

Imran Uysal , Falah Saleh
Mohammed, Mustafa Sevindik
Imran Uysal , Emre Sevindik,
Falah Saleh Mohammed,
Mustafa Sevindik

Tülin Güven Gökmen, Beril
Akçimen, Melda Meral Ocal,
Tülay Kandemir, Nursima Uprak,
Satuk Buğra Han, Fatih Köksal

Ali Erdem ġabik, Imran
Uysal,Emre Sevindik, Muhittin
Doğan, Mustafa Sevindik

Ali Erdem ġabik, Imran
Uysal,Muhittin Doğan, Falah
Saleh Mohammed, Mustafa
Sevindik

Seda Yücel,
Muhittin Doğan
Mustafa Sevindik
Gülcan Çınar
Celal Bal
Mustafa Sevindik

Celal Bal
Mustafa Sevindik

Affiliation

Presentation title

Harran Üniversitesi Veteriner
Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı,

KOYUNLARDA SÜT VERĠMĠ VE SÜT KALĠTESĠ ĠLE
ĠLĠġKĠLĠ KARNĠTĠN PROFĠLLERĠ

Osmaniye Korkut Ata
University//Zakho University

ANTIOXIDANT, OXIDANT AND ANTIMICROBIAL
ACTIVITIES OF Ricotia sinuata Boiss.'Heldr.

Osmaniye Korkut Ata
University//Zakho University

MEDICINAL PLANT SILENE LAXA: ANTIOXIDANT AND
ANTIMICROBIAL ACTIVITY

Çukurova Üniversitesi Ceyhan
Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji
AbD,//Orta Akdeniz Bölge Kan
Merkezi Laboratuvarı,//Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji AbD,//Çukurova
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoteknoloji AbD,

Brucella spp., Coxiella burnetti ve Mycoplasma pneumoniae
ETKENLERĠNĠN AKUT ATEġ ETĠYOLOJĠSĠNDE
SEROLOJĠK OLARAK ARAġTIRILMASI

Osmaniye Korkut Ata
University//Gaziantep
University//Department of
Agricultural Biotechnology
Osmaniye Korkut Ata University,
Bahçe Vocational School of Higher
Education, Department of Chemistry
and Chemical Processing
Technologies,//Gaziantep University,
Faculty of Science and Literature,
Biology Department,//Zakho
University, Faculty of Science,
Biology Department,
Gaziantep University, Faculty of Arts and
Sciences, Department of Biology, //Ata
University, Bahçe Vocational School,
Department of Food Processing
Gaziantep University, Oguzeli Vocational
School of Higher Education// Osmaniye
Korkut Ata University, Bahçe Vocational
School of Higher Education, Department
of Food
Gaziantep University, Oguzeli Vocational
School of Higher Education// Osmaniye
Korkut Ata University, Bahçe Vocational
School of Higher Education, Department
of Food

TOTAL ANTIOXIDANT AND OXIDANT STATUS OF
FUMARIA OFFICINALIS subsp. Cilicica

SOME BIOLOGICAL ACTIVITIES OF NIGELLA SATIVA

Effects of Pyridaben Application on Germination and Early Seedling
Growth of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) and Durum Wheat
(Triticum durum Desf.)

Medical Properties of Wild Mushroom Genus: Auricularia

Total Antioxidant and Oxidant status and Antimicrobial activity of
Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (Sparassidaceae)

28.06.2022 / HALL-8
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA
Authors

Affiliation

Presentation title

Dr. Öğr. Üyesi Emine Pınar
Saygın,
Dr. Selda Fındıklı

KÜTAHYA DUMLUPINAR
ÜNĠVERSĠTESĠ GÜZEL
SANATLAR FAKÜLTESĠ
Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü

VUCA DÜNYASINDA PAZARLAMANIN DĠJĠTALLEġEN
YÜZÜ

Asst. Prof. Özgür SAYGIN

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Ġ.Ġ.B.F. Maliye Bölümü

DEĞERLĠ KONUT VERGĠSĠ VE TÜRK VERGĠSĠ SĠSTEMĠNE
KATKISI

Asst. Prof. Ġlker Ġbrahim
AVġAR, Lect.Mesut
SELAMOĞLU,

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

GEL AL KONULU SOSYAL MEDYA PAYLAġIMLARININ
ANALĠZĠ: TWITTER

Dr. Necip Ġhsan ARIKAN

---

CUMHURĠYETĠN ĠLK YILLARINDA ĠKTĠSADĠ ANLAYIġ

28.06.2022 / HALL-9
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi Ali DOĞANER
Authors

Affiliation

Presentation title

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü // Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği Bölümü

SALUR KAZAN’IN EVĠNĠN YAĞMALANDIĞI
BOY’UNDAKĠ ZARF-FĠĠLLER HAKKINDA BAZI
DEĞERLENDĠRMELER

Dr. Öğr. Üyesi Birsel
SAĞIROĞLU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı,

SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE: KURMACA DĠLĠN
ĠNġASI

ArĢ.Gör.Dr. Esma Burcu
HAVASI

Korkut Ata Üniversitesi, Mimarlık,
Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi,
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,

MĠZAHTA ÜÇÜNCÜ BOYUT VE SEMĠH BALCIOĞLU’NUN
“KARĠKATÜR-SERAMĠK” KAVRAMI ÜZERĠNE BĠR
ĠNCELEME

Osmaniye Korkut Ata Üniverstesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

EFSANEDEN ĠMGEYE KÜLTÜREL BĠR MEKÂN OLARAK
DÜLDÜL DAĞI

Assoc. Prof. Dr. Ahmet HaĢimi,
Prof. Dr. Bülent Arı

Dr. Öğr. Üyesi Ali
DOĞANER, Halil CANLI

28.06.2022 / HALL-10
Ankara Local Time: 14:00–16:00
Osmaniye Korkut Ata University, ĠĠBF

HEAD OF SESSION:
Authors

Affiliation

Presentation title

Ergün KARA, Mustafa Ġsmet
BAġBOĞA, Tuğçe
KANDEMĠR, Ali Mücahit
KAYA

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,
ĠĢletme Bölümü// Sosyal Bilimler
Enstitüsü, ĠĢletme Bölümü,

BLOKZĠNCĠR TEKNLOJĠSĠNĠN YENĠ BĠR ÜRÜNÜ OLARAK
NFT TANIMI VE KÜRESELLEġME SÜRECĠNDE
PAZARLAMAYA ETKĠLERĠ ÜZERĠNE LĠTERATÜR
TARAMASI

Dr..Öğr. Üyesi Ahmet Melih
EYĠTMĠġ, Hüseyin
KISACIKOĞLU

KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi, ĠĢletme Bölümü, //SBE,
ĠĢletme Anabilim Dalı,

X VE Y KUġAĞI ÖĞRETMENLERĠN ÖRGÜTSEL ADALET
VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGILAMA FARKLILIKLARI;
DEĞĠġĠME DĠRENÇ VE TÜKENMĠġLĠK DÜZEYLERĠNĠN
ETKĠSĠ

Sait FIRTANA

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

SAĞLIK ÇALIġANLARININ DUYGUSAL SERMAYE,
PSĠKOLOJĠK ĠYĠ OLUġ VE ÖRGÜTSEL VATANDAġLIK
DAVRANIġI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ : GAZĠANTEP ÖRNEĞĠ

Sait FIRTANA

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

PROAKTĠF KĠġĠLĠK, YEġĠL ÖRGÜTSEL DAVRANIġ VE
ETĠK ĠKLĠM ĠLĠġKĠSĠ: KAMU VE ÖZEL SEKTÖR
ÇALIġANLARI ÜZERĠNE ÇALIġMA

ArĢ. Gör. Dr. Gökhan KONAT

Ġnönü Üniversitesi

SEÇĠLMĠġ OECD ÜLKELERĠNDE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ,
EĞĠTĠM GÖSTERGESĠ VE CO2 EMĠSYONLARININ SAĞLIK
HARCAMALARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ

28.06.2022 / SESSION-1 / HALL-1
Ankara Local Time: 10:00–12:30
Zoom Meeting ID: 896 4259 9131 / Passcode: 282930

HEAD OF SESSION: Assoc.Prof. Dr. Ġrfan TOSUNCUOĞLU
Authors
Assoc. Prof. Francis O. Olaniyi

Fr. Baiju Thomas
Assoc.Prof. Dr. Ġrfan TOSUNCUOĞLU
Dr. Ġrfan TOSUNCUOĞLU
Dr. Özkan KIRMIZI
Asst. Prof. Ulviyya Nasirova
Samira Hasanova
Batura Guliyeva

Affiliation
Department of Adult Education,
Adekunle Ajasin University,
Ramakrishna Mission Vivekananda
Educational and Research Institute,
Faculty of Disability Management and
Special Education,
University of Portsmouth
University of Portsmouth // Karabuk
University
Odlar Yurdu University,

Harshita Singh

Banasthali Vidhyapeth University,

Moses Adeolu AGOI
Oluwakemi Racheal OSHINOWO

Lagos State University of Education,

Assoc. Prof. Dr.EMRAH EKMEKÇĠ
HUDA AL-DOURĠ

19 MAYIS UNIVERSITY COLLEGE
OF EDUCATION MASTER IN
(METHODS Of TEACING)

Presentation title
PARTICIPATION AND EXPERIENCE OF ADULT
LEARNERS IN DISTANCE LEARNING
PROGRAMMES OF NATIONAL OPEN UNIVERSITY
GAMES BASED LEARNING PRACTICES TO
ENHANCE SELF-DIRECTED LEARNING AMONG
STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN
INCLUSIVE CLASSROOM SETTINGS
IMPROVING ACADEMIC WRITING SKILLS
YABANCI DĠL ÖĞRETĠMĠNDE ÖĞRENCĠ VE DERS
PROFĠLĠ
QUALITY LEVELS IN ELECTRONIC-DISTANCE
LEARNING
DISCIPLINE IN THE HIGHER EDUCATION
CLASSROOM: A STUDY OF ITS INTRINSIC
INFLUENCE ON PROFESSIONAL ATTRIBUTES,
LEARNING AND SAFETY.
CYBERNATION: IMPLICATION FOR SCHOOL
ADMINISTRATORS
EXPLORING THE INFLUENCE OF DOGME ELT ON
LEARNER'S SPEAKING SKILLS

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Semra TETĠK
Authors
ON TIEN NIA RAKHMAH
Hendri Hermawan ADĠNUGRAHA
Diah Akmalia
Hendri Hermawan Adinugraha

Affiliation
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Babayeva Aisha Ozatovna

performed at the Department of
Computer Science in Eurasian
National University

Assoc. Prof. Dr. Semra TETĠK
Dr. Özkan Kırmızı
Dr. Ġrfan Tosuncuoğlu
YAHAYA Fatima
NDATSU A.
Hassan A. A.
Ema Awang
Lana Abon

Eqbal Radwan
Afnan Radwan
Walaa Radwan
Digvijay Pandey

Manisa Celal Bayar Üniversitesi,
Salihli Meslek Yüksekokulu,
Karabük University, Faculty of Letters
Department of English Language and
Literature
Science Education Department
Federal University of Technology,
Keningau Vocational College,
Cosmetology department,
Biology Department, Faculty of
Science, Islamic University of Gaza,
Directorate of Education-East Gaza,
Ministry of Education and Higher
Education, Department of Technical
Education, IET, Dr. A.P.J. Abdul
Kalam Technical University Uttar
Pradesh,

Presentation title
THE EFFECT OF LEARNING METHODS ON
STUDENT LEARNING OUTCOMES
THE EFFECT OF HANDPHONE USE ON STUDENTS'
LEARNING ACHIEVEMENT
METHODOLOGY FOR THE USE OF BLENDED
LEARNING IN THE TRANSFORMATION OF
EDUCATIONAL ACTIVITIES OF HIGHER
EDUCATION
MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN STRES
YÖNETĠMĠ TARZLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE EFL
TEACHERS’ ATTRIBUTIONS IN RELATION TO
THEIR RESILIENCE LEVELS
ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AS A
DETERMINANT OF STUDENTS’
ENTREPRENEURSHIP INTENTIONS AMONGST
FEDERAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
STUDENTS, MINNA NIGER STATE
A4GI (ALTERNATIVES FOR GIFTED INDIVIDUALS)

INTEGRATING 3D HOLOGRAM TECHNOLOGY IN
SCIENCE EDUCATION

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Dr. Demet DOGAN
Authors
R. El Brychy
M. Rguiti
H. Bourzi
S.Elissami
H.Zejli
Khalil EL ABBADI
Fatine ECHABBI
Younes OUZIDAN
Soufiane TAHIRI
Mohamed SAFI
Noreen Sajjad
Ayesha Sultan
Ayesha Sadiqa

Affiliation

Presentation title

Team of Chemistry Physic, Faculty of
Sciences, Ibn Zohr University,

ELECTROCHEMICAL TREATMENT OF ORGANIC
WASTE: APPLICATIONS FOR THE ELIMINATION OF
SYNTHETIC ORGANIC DYES EXAMPLE OF
CRYSTAL VIOLET.

aLaboratory Chemistry-physics and
biotechnology of biomolecules and
materials (LCP2BM), University
Hassan II Mohammedia-// bLaboratory
of Water and Environment (LEE),
Faculty of Sciences of El Jadida,
University Chouaïb
Department of Chemistry, University
of Lahore, // Department of Chemistry,
Division of Science &amp;
Technology, University of Education,

ANISHA CHAUHAN

(Banasthali Vidyapith University)

Leila Belfarhi
Pr. BAIRI ABDELMADJID

Leila Belfarhi University of Badji
Moukhtar, //Center of Research in
Physico-chemical analyses CRAPC,

Mehzabin Rehman
Bhaben Tanti

Plant Molecular Biology Laboratory,
Department of Botany,
Gauhati University,

Reham AL HORANI
Asst. Prof. Dr. Demet DOGAN

Department of Biochemistry Science
and Technology, Graduate School of
Natural and Applied Sciences,
Gaziantep University // Faculty of
Arts and Sciences, Department of
Biology, Gaziantep University

STUDY OF THE DEGRADATION OF THE
METHYLENE BLUE IN THE PRESENCE OF A
NATURAL BIOCATALYST BASED ON CALCINED
COW TEETH ENHANCED WITH TITANIUM DIOXIDE

SYNTHESIS AND OPTIMIZATION OF BIODIESEL
FROM NON-EDIBLE SEEDS OIL VIA CATALYZED
TRANSESTERIFICATION.
RECENT ADVANCES IN FOOD BIOTECHNOLOGY
RESEARCH
IN VITRO MICROSCOPIC STUDY OF PROTECTIVE
EFFECT OF KIDNEY AND LIVER BY PLANT OF
ALGERIAN SAHARA
EVALUATION OF BORO RICE CULTIVARS OF
ASSAM, INDIA FOR THEIR COLD AND HEAT
STRESS TOLERABILITY BASED ON VARIOUS
MORPHO-PHYSIOLOGICAL PARAMETERS
NEUROBEHAVIORAL RESPONSES OF FISH TO
HERBICIDES AND THEIR IMPLICATIONS

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Müge MANGA
Authors
Hana FAHMILIA
Muhammad Aris SAFI’I

Affiliation
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Nabila Kurnia PANGESTUTI
Muh. Hafidz MA’SHUM

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Assoc. Prof. Dr. Müge MANGA
Lect.Orhan CENGĠZ

Rsch. Asst. Dr. Aytül BĠġGĠN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,
Ġktisat Bölümü,// Çukurova
Üniversitesi, Pozantı MYO, Muhasebe
ve Vergi,
Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Bölümü

Presentation title
THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY ON
EMPLOYEEPERFORMANCE CAPABILITIES
THE INFLUENCE OF PARENTS’ ECONOMIC
CONDITIONS ON ADOLESCENT CONSUMPTIVE
BEHAVIOR
TERÖRĠZM DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM
GĠRĠġĠNĠ ENGELLER MĠ? TÜRKĠYE EKONOMĠSĠ ĠÇĠN
AMPĠRĠK BĠR TAHMĠN
FUTBOLCULARA YAPILAN ÖDEMELERĠN
VERGĠLENDĠRME TEKNĠĞĠ AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Çukurova Üniversitesi, Pozantı MYO,
Muhasebe ve Vergi,

ULUS-DEVLETLERĠN DÖNÜġÜMÜNDE
DĠJĠTALLEġMENĠN ROLÜ ÜZERĠNE EKONOMĠPOLĠTĠK BĠR TARTIġMA

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Selman DEVELĠ

NevĢehir Hacı BektaĢ Veli
Üniversitesi, GülĢehir Sosyal Bilimler
MYO

RUSYA ĠLE AFRĠKA ÜLKELERĠ ARASINDAKĠ
EKONOMĠK ĠLĠġKĠLER

Sergii Slukhai
Nataliia Slukhai
Olena Bazhenova

Taras Shevchenko National University
of Kyiv,

DOES ECONOMY AFFECT POLITICAL CHOICE?
EVIDENCE FROM UKRAINE

Lect. Dr. Orhan CENGĠZ

Victoria POSTOLACHE

Fakarudin Kamarudin
Hasrul Nizam Mamat
Nazratul Aina Mohamad Anwar
Hafezali Iqbal Hussain
Fadzlan Sufian

Alecu Russo Balti State University,
Faculty for Exact, Economic and
Natural Science, Department of
economic sciences,
Universiti Putra Malaysia // Politeknik
Port Dickson Malaysia // Universiti
Sains Islam Malaysia// Taylor’s
Business School, Taylor’s University,
Malaysia;
University of Economics and Human
Sciences in Warsaw //Faculty of
Business and Management, Universiti
Teknologi MARA

OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES IN
ORDER TO ASSESS THEIR EFFICIENCY FOR THE
COMMERCIAL BANK

UNMASKED THE BLACK BOX ON THE NEXUS OF
COUNTRY GOVERNANCE TO BANKS
PRODUCTIVITY: EMPIRICAL ANALYSIS FROM DEA
BASED MPI

Hasrul Nizam Mamat
Fakarudin Kamarudin

(Politeknik Port Dickson //(Universiti
Putra Malaysia,

SUSTAINABILITY ON ISLAMICITY OF
CONVENTIONAL AND ISLAMIC BANKS IN
SELECTED SOUTH EAST ASIA (SEA) COUNTRIES

Dr. Sabyasachi Tripathi

Department of Economics, Adamas
University

DOES URBANIZATION LEAD TO HIGHER HEALTH
OUTCOMES: EVIDENCE FROM INDIA

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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HEAD OF SESSION: Dr. Arzu YILDIZ
Authors

ABUBAKAR ABDULKADIR
Syafiq Yagdhon Alfani
Faliqul Isbah
Mohammad Nurul Huda
Rsch. Asst. Dr. Nilüfer ÖZTÜRK
KOCABIYIK
Rsch. Asst. Dr. Arzu YILDIZ

Affiliation

Presentation title

Department Of Islamic Studies
Faculty Of Humanities
Umaru Musa Yar’adua University,

TOWARDS METHODICAL CORRECTNESS, AN
APPRAISAL OF VIOLENCE AGAINST CIVILIANS
UNDER ISLAMIC LAW: CONTEXTS, LIMITATIONS,
AND JUSTIFICATION

State Islamic Institute of Pekalongan,

MUTA'ADI FI’IL AND LAZIM FI’IL IN THE
PERSPECTIVE OF SHOROF SCIENCE

Harran Üniversitesi
Trabzon Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi

Dr. Cüveyriye ĠLTUġ

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı

Dita ANJANI
Tamamudin

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Khofifatul ALIVIA
Hendri Hermawan ADĠNUGRAHA

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

TASAVVUFÎ AHLAKTAN FELSEFÎ AHLAKA:
NASÎRUDDĠN TUSÎ
HĠNDU PANTEONUNDA ġĠVA’NIN YERĠ VE ÖNEMĠ
SAFVETÜ’S SAFÂ’DA SAFĠYYÜDDÎN-Ġ
ERDEBÎLÎ’NĠN BAZI AYETLER
HAKKINDA YAPTIĞI TASAVVUFÎ YORUMLARIN
ĠNCELENMESĠ
OPTIMIZATION OF DIGITAL TECHNOLOGY IN THE
COLLECTION OF ZAKAT INFAQ AND ALMS IN
INDONESIA
THE RELATIONSHIP OF A MINIMALIST LIFESTYLE
TO THE CONCEPT OF ISLAMIC CONSUMPTION
BEHAVIOR

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.
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HEAD OF SESSION: Hanane Ait Hmeid
Authors
S.Zh. Ibadullayeva
G. R. Ungarbayeva
A.Zh. Berdenkulova
S.K. Tazhenova

Vahid Gholami
Mohammad Reza Khaleghi

Vahid Gholami
Mohammad Reza Khaleghi

S.M. Patil
H.S. Patode
K.S. Kumbhar
Hanane Ait Hmeid
Mustapha Akodad
Mourad Baghour
Abdelmajid Moumen
Ali Skalli
Ghizlane Azizi
El Mouden Abdelaziz
Noureddine El Messaoudi
Abdelqader El Guerraf
Abdellah Lacherai
Mckay EJ
Schimp-Manuel K
Singh Ranger J
Singh Ranger G
Amina Chahtou
El Amin Kouadri Boudjelthia
Hichem Hafdaoui
Nesreddine Belhaouas

Affiliation

Presentation title

Korkyt Ata Kyzylorda University

SPECIFIC FEATURES OF THE VEGETATION COVER
OF THE CASPIAN SEA

Department of Range and Watershed
Management and Dept. of Water Eng.
and Environment, Faculty of Natural
Resources, University of Guilan, //
Department of Range and Watershed
Management, Torbat-e-Jam Branch,
Islamic Azad University
Department of Range and Watershed
Management and Dept. of Water Eng.
and Environment, Faculty of Natural
Resources, University of Guilan, //
Department of Range and Watershed
Management, Torbat-e-Jam Branch,
Islamic Azad University
Swami Ramanand Teerth Marathwada
University (SRTMU), //Department of
Geology, Nowrosjee Wadia College
Laboratory Observatory of the
Marchica Lagoon of Nador and
Limiting Regions Multidisciplinary
Faculty of Nador, Mohamed First
University
Laboratory of Applied Chemistry and
Environment, Ibn Zohr University,//
Laboratory of Applied Chemistry and
Environment, Faculty of Sciences
Faculty of Science, Mount Allison
University, //Upper River Valley
Hospital,// Roots and Shoots New
Brunswick
Centre de Développement des
Energies Renouvelables, CDER

APPLICATION OF NEURO-FUZZY AND REGRESSION
METHODS IN ESTIMATION OF SEDIMENT LOAD OF
RIVERS

THE RELATIONSHIP BETWEEN RIVER DISCHARGE
AND SEDIMENT YIELD IN THE SEMI-ARID RIVER
WATERSHEDS

AQUIFER EVALUATION BY PUMPING TEST
METHOD IN CENTRAL PART OF KR- 40
WATERSHED OF MAHARASHTRA STATE (INDIA)
USE OF CLAYS AS INDICATORS OF REGIONAL
GEODYNAMIC EVENTS: EXAMPLE OF BENTONITE
DEPOSITS AND SURROUNDING AREAS

ADSORPTION OF HEAVY METAL IONS FROM
WASTEWATER, WITH NATURAL CLAY: KINETIC,
ISOTHERM, AND THERMODYNAMIC.
IMPLEMENTATION OF VIRTUAL HOSPITAL
APPOINTMENTS SIGNIFICANTLY LOWERS
CARBON EMISSIONS.
DIFFERENT EFFICIENCY PHOTOVOLTAIC
MODULES UNDER DUST EFFECT: A CASE STUDY
OF ALGIERS WEATHER
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Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi,
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Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Yabancı Diller Yüksekokulu, Arap
Dili ve Belagatı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Ġlahiyat Fakültesi
NevĢehir Hacı BektaĢ Veli
Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Din
Sosyolojisi Ana Bilim Dalı

Vorya Shabrandi

Knowledge of Master of International
Relations University of Guilan

Muhammad Saeed Anwar
Zainab
Nayab Aziz
Abeeha Ali
Aneeza Babar

Department of Applied Psychology,
School of Professional Psychology,
University of Management and
Technology

INKA SABILA
Muhammad Aris SYAFI’I
Essam FUOAD RASHEED
Assist. Prof. Dr. Mariam IBRAHIM
HAMOOD AL KARAAWI
Assist. Prof. Azhara Aziz jasim alobeidi

Faculty of Economics and Islamic
Business UIN KH.
ABDURRAHMAN WAHID
The General Directorate of Education
in Najaf Governorate // University of
Kufa, School of Administration and
Economics

Presentation title
NAMAZ KIRÂATĠNDE LAHN
OSMANLI DÖNEMĠ ARAP ġĠĠRĠNDE MEDĠH:
MUHAMMED EMĠN EZ-ZĠLEVÎ ÖRNEĞĠ
ġÜRÛ’ FĠĠLLERĠNDE GRAMER ÇÖZÜMLEMESĠNDEN
KAYNAKLANAN ÇEVĠRĠ SORUNU VE BUNUN
ġÜRÛ’ FĠĠLLERĠNĠN ÖĞRETĠLMESĠNE ETKĠSĠ
TÜRK MODERNĠSTLERĠN GELENEKSELLĠĞE OLAN
“KIZGINLIK” GEREKÇESĠ: GERĠ KALMIġLIK
NEDENĠ OLARAK DĠN
THE EVOLUTION OF THE POLITICAL THOUGHT OF
RELIGIOUS GOVERNMENT IN THE DISCOURSE OF
THE REVOLUTION IN IRANIAN SOCIETY,
EMPHASIZING THE THOUGHT AND OPINIONS OF
IMAM KHOMEINI FROM THE BEGINNING TO THE
END OF INTELLECTUAL LIFE
RELIGIOSITY, SPIRITUALITY AND PEACE OF MIND
IN YOUNG ADULTS

HALAL LIFESTYLE IN TIMES FOR A BETTER
QUALITY OF LIFE
TEACHING THE ISLAMIC EDUCATION AND THE
HOLY QURAN IN AN E-LEARNING ENVIRONMENT:
ITS QUALITY AND IMPACT

Asst. Prof. Gülümser DURHAN

MuĢ Alparslan Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü

AÇIK UÇLU DÜġÜNME BAĞLAMINDA SĠYASĠ
RETORĠK

Dr. Lect.Selahattin Armağan VURDU

Ġstanbul Ticaret Üniversitesi

DĠJĠTALLEġME VE E-TĠCARET
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Hacıyeva Lalə Uğur qızı

Serbest AraĢtırmacı
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Asst. Prof. Yunus EKĠCĠ
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YaĢar SÖZEN
Asst. Prof. Ajda BAġTAN

Lect.Dr. Ahmet AYDIN

Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Kadirli Sosyal ve BeĢerî Bilimler
Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi
Bölümü,
Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi,
Diller Bölümü
Azerbaycan Ulusal Bilimler
Akademisi, Felsefe ve Sosyoloji
Enstitüsü,
Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Anabilim Dalı,
Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat
Fakültesi, ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Anabilim Dalı,
Sivas Cumhuriyet University, Faculty
of Letters, Department of Translation
and Interpreting,
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu, Pazarlama ve
Reklamcılık
Bölümü, Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım

Presentation title
“KITABĠ-DƏDƏ QORQUD” STALĠNĠZM DÖVRÜNDƏ:
ĠTTĠHAMLAR VƏ CAVABLAR (MULTĠKULTURAL
BAXIġ)
DƏDƏ QORQUD OBRAZININ ESXATOLOJI
SEMANTIKASI
“DUXA QOCA OĞLU DƏLĠ DOMRUL” BOYUNDA
ÖLÜMƏ QARġI GƏLMƏ
ДОРОГА В РОССИЮ (DOROGA V ROSSĠYU) ADLI
RUSÇA ÖĞRETĠMĠ DERS KĠTABININ KÜLTÜR
AKTARIMI BAKIMINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
TÜRK KAHRAMANLIK DESTANLARINDA DEDE
KORKUT’UN YERĠ
“KĠTAB-I DEDE KORKUT” METĠNLERĠNĠN YAPISAL
ÖZELLĠKLERĠ
DƏDƏ QORQUT – YARI ĠNSANĠ, YARI MĠFOLOJĠ
XARAKTERLĠ BĠR BƏġƏR ÖVLADI
BENGÜ TAġLARLA ĠLGĠLĠ AZERBAYCAN
SAHASINDA KALEME ALINAN ĠLMÎ VE EDEBÎ
ESERLERĠN ANALĠTĠK BĠBLĠYOGRAFYASI
ÜZERĠNE BĠR DENEME
ÇAĞDAġ AZERBAYCAN ġAĠRĠ REFAĠL OĞUZTÜRK
DAĞLI’NIN TÜRKĠYE VE TÜRK EDEBĠYATIYLA
ĠLGĠLĠ ESERLERĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
A COMPARISON OF SHAKESPEARE’S AND
ELIZABETH BARRETT BROWNING’S SONNETS 43:
OCULARCENTRISM VS SENTIMENTALISM
MODERN BĠLGĠNĠN DEĞĠġĠM SÜREÇLERĠ ÜZERĠNE
BĠR DEĞERLENDĠRME

Lect. Dr. Mutlu ADAK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,

DEDE KORKUT DESTANLARININ TARĠHÎ
COĞRAFYA DĠSĠPLĠNĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

PhD. Dilshoda Mubarakova

Vocational School of Technical
Sciences, Mus Alparslan University,

SARLAVHALARNI TARJIMA QILISH MUAMMOLARI
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ġehit Veli Demiryürek BĠLSEM
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam
Üniversitesi
Milli Eğitim Bakanlığı Meral
Muammer Ağım Ortaokulu, Nilüfer,//
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana
Bilim Dalı,
Terme Öğretmenevi ve AkĢam Sanat
Okulu,// Milli Eğitim Bakanlığı Vali
Saim Çotur Ortaokulu //Kütahya
Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana
Bilim Dalı,

Tamara Komarnytska

Institute of Philology, Taras
Shevchenko National University of
Kyiv

Zahraa Muthana
Prof. Ansam Yaroub Khyoon

University of Wasit //University
of Baghdad

Presentation title
KĠTABĠ-DƏDƏ QORQUD (KORKUTATA) DASTANI
METNĠ KAVRAMAYA YÖNELĠK TERĠMLERLE
ĠLGĠLĠ ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
FEYZA HEPÇĠLĠNGĠRLER’ĠN “TANRIKADIN”
ROMANI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME
RAHMĠ ALĠ’NĠN MUHACĠR OSMAN VE ULU
ÇINAR’IN ÜZÜNTÜSÜ ADLI HĠKAYELERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ

ENVER AHMET’ĠN MOR SALKIMLI EV ADLI ÇOCUK
KĠTABININ ĠNCELENMESĠ

THE ASSOCIATIVE FIELD OF THE CONCEPTS
JAPAN AND ウクライナ (UKRAINE) BASED ON THE
RESULTS OF AN ASSOCIATIVE EXPERIMENT
AMONG JAPANESE AND UKRAINIANS AS THE
CULTURAL STEREOTYPES EVIDENCE
UNIVERSAL THEMES IN GILGAMESH THE KING
TRILOGY BY LUDMILA ZEMAN : COMPARATIVE
ANALYSIS OF THE ORIGINAL SUMERIAN EPIC
WITH ZEMAN’S VERSION FOR CHILDREN
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Prof. Dr. Nihat ARIKAN
Prof. Dr. Ali Ġhsan ÖZTURK

Affiliation
Department of Biochemistry,
University of Agriculture,
//*Department of Chemistry, Govt.
College University, // Directorate of
Medical Sciences, Govt. College
University,
Department of Biotechnology, Sri
Padmavati Mahila VisvaVidyalayam
(Women’s) University // Department
of Oral Pathology and Microbiology,
Sree Balaji Dental College and
Hospital, Bharath Institute of Higher
Education and Research (BIHER)
Bharath University,
Banasthali Vidyapith University
Azerbaijan National Academy of
Sciences.Ġnstitute of Biophysics
Department of Biotechnology, Sri
Padmavati Mahila VisvaVidyalayam
(Women’s) University // Department
of Oral Pathology and Microbiology,
Sree Balaji Dental College and
Hospital, Bharath Institute of Higher
Education and Research (BIHER)
Bharath University,
Adıyaman Üniversitesi, //Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü, Biyoloji Anabilim
Dalı,// Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Bahçe Bahçe Meslek Yüksekokulu //
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu// Fen Edebiyat Fakültesi

Lect.Abdulsamed GÜNEġ

Fırat Üniversitesi Elazığ Organize
Sanayi Bölgesi MYO

Lect.Abdulsamed GÜNEġ

Fırat Üniversitesi Elazığ Organize
Sanayi Bölgesi MYO

Presentation title
MANIPULATION OF KARAYA POLYSACCHARIDE
GREEN MATRIX DECORATED BY NANOPARTICLES
TO BOOST CELLULAR UPTAKE FOR BIO SORPTION
OF METALS

A MINI REVIEW ON FUNCTIONAL FOODS AND
THEIR ROLE IN CHEMOPREVENTION

HUMAN GENOME PROJECT: AN OVERVIEW
DISTINCTIVE FEATURES OF FTIR SPECTRA OF
HUMAN BLOOD PLASMA IN HEALTHY AND LUNG
ADENOCARCINOMA PATIENTS.

BIOSENSORS DEVICES USED FOR DETECTION OF
ADULTERATION IN MILK

PYRIPROXYFEN'ĠN ĠNSAN LENFOSĠTLERĠNDE
GENOTOKSĠK ETKĠSĠNĠN ARAġTIRILMASI
Ni3Al BĠLEġĠĞĠNĠN MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ
SĠNTĠNE GERĠ KAZANIM TESĠSLERĠNDE
AYRIġTIRILAN SUYUN KĠMYASAL VE BĠYOLOJĠK
OLARAK ARITILMASI
GERĠ KAZANIM VE SU ARITMA TESĠSLERĠNDE
KOKU PROBLEMĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER
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Affiliation
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Department of Management, Hawassa
University,
College of Business and Economics,
Department of Management, Hawassa
University,
College of Business and Economics,
Department of Management, Hawassa
University,
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi,
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi,
Economic Highschol “Ion Ghica”
College
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Eczane Hizmetleri
Bölümü,

Sunita Rajkumar Nandwan
Dr. Gurudutta P. Japee
Gujarat University
Dr. Fikret BOSTAN

Shaimordanova Zarema
Shivani Jha

Ege Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi,
Kazakh Ablai Khan University
of International Relations and World
Languages
Indian Institute of Technology Kanpur

Presentation title
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
MSCI ENDEKSĠ KULLANILARAK BĠST 30
ENDEKSĠNĠN STOKASTĠK GRADYAN
ARTTIRMA ve DOĞRUSAL REGRESYON
YÖNTEMLERĠ ile TAHMĠN EDĠLMESĠ
ECONOMIC CLASSICISM-CONTEXT, IDEAS,
REPRESENTATIVES
TÜRKĠYE’DEKĠ KREDĠ KARTI DURUMUNA
FĠNANSAL PERSPEKTĠFTEN BĠR BAKIġ
INVESTIGATING THE PERFORMANCE AND
DYNAMIC INTERLINKAGES BETWEEN
SUSTAINABILITY INDEX AND THE BENCHMARK
INDICES
ULUSLARARASI GÖÇÜN SOSYO-ĠKTĠSADĠ
DEĞĠġKENLERLE ĠLĠġKĠSĠ: OECD ÖRNEĞĠNDE
AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA
THE TRANSFORMATIONAL PHASE OF
REGIONALIZATION
ANALYSIS OF ASPIRATIONAL DISTRICT PROGRAM

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

28.06.2022 / SESSION-2 / HALL-6
Ankara Local Time: 13:00–15:30
Zoom Meeting ID: 896 4259 9131 / Passcode: 282930

HEAD OF SESSION: Dr. Erdal Bayır
Authors
Professor Khim Phin Chong

S. Bhuvaneswari
D. Deepa
M. Ramila Devi
N.K. Udaya Prakash
Mehmet Baki ALAGÖZ
Tamer KAYIġ
Beste Gizem Özbey Sarıdoğan
Ilgaz Akata
Mustafa Sevindik
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Biotechnology Programme, Faculty of
Science and Natural Resources,
Universiti Malaysia Sabah,
Department of Botany, Bharathi
Women’s College //Research and
Development, Marina Labs,
Nerkundram,// Department of
Biotechnology, Vels Institute of
Science, Technology and Advanced
Studies
Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü//Adıyaman
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Ankara University, Faculty of Science,
Biology Department // Osmaniye
Korkut Ata University, Bahçe
Vocational School of Higher
Education, Department of Food
Processing

Presentation title
INTEGRATED DETECTION AND MANAGEMENT OF
GANODERMA BONINENSE: THE WAY FORWARD

FUNGAL DIVERSITY OF THE SURFACES OF DRY
FISH, STOLEPHORUS COMMERSONNII

DELTAMETRĠNĠN GALLERĠA MELLONELLA’NIN
OKSĠDATĠF STRESS VE BĠYOKĠMYASAL
PARAMETRELERĠNE ETKĠLERĠ

BIOLOGICAL ACTIVITIES OF BATTARREA
PHALLOIDES (Dicks.) Pers. (Agaricaceae)

Mustafa COġKUN
Mehmet SERTBAġ

Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü,

Fe 2 O 3 NANOPARTĠKÜLÜNÜN BÜYÜK BAL MUMU
GÜVESĠ GALLERĠA MELLONELLA BĠYOKĠMYASAL
PARAMETRELER ÜZERĠNE ETKĠSĠ

Tayyaba Tanveer
Rabia Nazir
Sana Khalid
Fahad Ali

Kinnaird College for Women
University //Pakistan Council of
Scientific &amp; Industrial Research,
Lahore// 3College of Earth &amp;
Environmental Sciences, University of
the Punjab, //Department of
Chemistry, Government Postgraduate
College,,

ADSORPTION OF REACTIVE ORANGE Dye-12 FROM
WASTEWATER USING RICE HUSK SILICA

Dr. Erdal Bayır

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

ASĠDĠK ÇÖZELTĠLERDEN DESTEKLĠ SIVI
MEMBRAN TEKNĠĞĠ ĠLE SEÇĠSĠ OLARAK, TOPO ĠLE
GÜMÜġ’ÜN AYRIKMASI
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Presentation title

Laboratory of Chemistry/Biology
Applied to the Environment, Faculty
of Sciences, Moulay Ismail University,

IMPACT OF ACORN SHELLS AS REINFORCEMENT
ON THE PROPERTIES OF
POLYSTYRENE SYNTHESIZED BY IN SITU
POLYMERIZATION

Fatma Zehra SERT
Tahsin ÖZER
Ali Ġhsan ÖZTÜRK

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü //
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Bahçe Meslek Yüksekokulu,

OSMANĠYE YÖRESĠ DEFNE SABUNU ELDESĠ

Assoc. Prof. Dr. Temel Kan BAKIR
Assoc. Prof. Dr. Halit MUĞLU

Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Kimya Bölümü,

YENI 1,3,4-THIADIAZOL-2-AMINE TÜREVLERININ
SENTEZI, SPEKTROSKOPIK ÇALIġMALARI VE
ANTIOKSIDAN AKTIVITELERI

1University Ibn zohr, Faculty of
science, Department of chemistry,

EVALUATION OF THE EFFECT OF A PHOSPHATEBASED FERTILIZER ON SCALE FORMATION IN
LOCALIZED IRRIGATION SYSTEMS

Departamento de Engenharia
Mecânica, Instituto Superior de
Engenharia do Porto, Instituto
Politécnico do Porto,

NUMERICAL IMPACT MODELLING OF
ADHESIVELY-BONDED STRUCTURES

Laboratory of Structure, Dynamics and
Functions of Biomolecules, Institute of
Biophysics of ANAS,

Silk fibroin solution: Aggregation and inhibition properties

Institute of Biophysics of ANAS, 117
Z. Khalilov,

A POSSIBLE MECHANISM FOR ENHANCED BETAAMYLOID FORMATION IN THE SOLUTION OF SILK
FIBROIN BY Cu(II) BINDING.

Department of Chemical Engineering,
Mersin University,

COLORIMETRIC DETECTION OF H2 O2 WITH CuSTONSIL NANOCOMPOSITE

Kimya Mühendisliği Bölümü,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜPLERĠN (MWCNT)
YERĠNDE POLĠMERĠZASYON YÖNTEMĠ ĠLE
SENTEZLENEN ĠLETKEN POLĠMERĠK
(MWCNT)/Polianilin (PANI) NANOKOMPOZĠTLERĠN
YAPISAL, FĠZĠKOKĠMYASAL VE
ELEKTROKĠMYASAL ENERJĠ DEPOLAMA
ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ

Mohamed El house
Abdallah Hadfi
Ilham Karmal
Nour Eddine Iberache
Imane Ammayen
Said Ben-aazzaa
Mohamed Errami
M’barek Belattar
Ali Driouiche
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Dr. Deniz UZUNOĞLU
Prof. Dr. Ayla ÖZER

Feridun DEMIR

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

28.06.2022 / SESSION-3 / HALL-2
Ankara Local Time: 16:00–18:30
Zoom Meeting ID: 896 4259 9131 / Passcode: 282930

HEAD OF SESSION: Dr. Keshab Chandra Mandal
Authors

Affiliation

Dr. Keshab Chandra Mandal

S.M. Nagar Derozio Smriti Vidyalaya
(High)

Hidayatul SIBYANI
Achmad Tubagus SURUR

UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan

Fitri MUKARROMAH
Tamamudin

UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
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Happy Sista DEVY

Vinod Ekka
Dr. Pratima Bais

Ojiagu Nkechi C.
Arinze Victor Chijioke
Ndubuisi Okolo Purity U.

UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan
Sharia Economic Departement of UIN
KH.
UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan,
Economics Department, Dr. C.V.
Raman University Kota//Branch Head
Economics Department of Social
Science
Economics Department, Dr. C.V.
Raman University Kota,
Department of Business
Administration
Faculty of Management Sciences,
Nnamdi Azikiwe University,
//Department of Cooperative
Economics Management,
Faculty of Management Sciences
Nnamdi Azikiwe University,

Professor Dr Muhammad Faisal

TOP-TECH Artificial Intelligence
Institute,

Ms. Kumud Singh
Dr. Pratima Bais

Research Scholar(Economics),
Department of Social Science, Dr. C V
Raman University Bilaspur.

Presentation title
HOW CAN INDIA BECOME AN ECONOMIC
SUPERPOWER AND SPIRITUAL LEADER – AN
EXPLORATION
IMPACT OF URBANIZATION MANAGEMENT ON
ACCELERATION OF ECONOMIC GROWTH IN
INDONESIA
INFRASTRUCTURE AND POVERTY AS PRIORITY
FOR ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT IN
INDONESIA
REALIZATION OF PARKING RETRIBUTIONS IN THE
CITY OF PEKALONGAN: AS AN EFFORT TO
INCREASE REGIONAL ORIGINAL REVENUE
QUESTIONING THE INCREASE OF THE PERTAMAX
FUEL PRICE IN INDONESIA
THE EFFECT OF UNEMPLOYMENT ON ECONOMIC
GROWTH IN INDONESIA
SERICULTURE FOR ECOLOGICAL PROTECTION
AND EMPLOYMENT IN RAIGARH, CHHATTISGARH,
INDIA

SUSTAINABILITY OF COOPERATIVES AND DONOR
SUPPORT: THE “WAIT-AND-SEE” ATTITUDE OF
MEMBERS

TAX EVASION EXCEPTIONAL PROPOSAL: A
SURVEY OF ASSESSMENT EFFORTFUL REPORTS
TO ELIMINATE PAKISTAN FROM FATF GREYLIST
STUDY THE IMPACT OF MITANIN PROGRAM ON
LIVELIHOOD OF MITANIN FAMILIES: DISTRICT
JANJGIR CHAMPA ((CHHATTISGARH)
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Kyiv,
Dronacharya College Of Engineering,
Farrukh Nagar,

Presentation title
STARTUPS AND INNOVATIONS AS APPROACHES
TO DOING BUSINESS IN THE MODERN WORLD
RISK REDUCTION BY STOCK PORTFOLIO
SELECTION USING LSTM AND K-MEANS
CLUSTERING
PLAYER INTERPERSONAL COMMUNICATION
BEHAVIOR ONLINE GAME

Cahyaningsih
Achmad Tubagus SURUR

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan
UNEC Bilimsel AraĢtırma ve
Ekonomik AraĢtırma Enstitüsü,
Azerbaycan Devlet Teknik
Üniversitesi Ekonomi ve Ġstatistik
Bölümü
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Muhammad Umar ANDREANTO
TAMAMMUDIN

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Jihan Mifta SABILA
Hendri Hermawan ADĠNUGRAHA

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Dr. Alqa Aziz

Academician and Researcher

Zaidatul RISKIYAH
Happy Sista DEVY

Faculty of Economics and Islamic
Business UIN KH. Abdurrahman
Wahid Pekalongan

DEVELOPMENT OF SHARIA ECONOMY IN
INDONESIA

Çukurova University, Faculty of
Agriculture, Department of
Agricultural Machinery and
Technologies Engineering,

DETERMINATION OF THE PROJECTED AREA OF
PLANT CANOPY BY IMAGE PROCESSING METHOD
FOR PLANT AREA CHARACTERIZATION

Gwaison Panan Danladi
Maram Isa Maren
Mabur Zumbung Danladi

Department of Accounting, Plateau
State University//Department of
Economics &amp; Management
Sciences
Nigerian Police Academy

DEMOCRACY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN
NIGERIA

Rsch. Asst. Dr. Mesut ASLAN

Bingöl Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi,

VADELĠ ĠġLEM PĠYASALARI ĠLE SPOT PĠYASALAR
ARASINDAKĠ NEDENSELLĠK ĠLĠġKĠSĠNĠN
TESPĠTĠNE YÖNELĠK BĠR ANALĠZ

Farhad Mikayilov Gamboy
Rovshan Musayev

Assoc. Prof. Dr. Ömer BarıĢ
ÖZLÜOYMAK
Res. Assist. Medet ĠTMEÇ
Prof. Dr.Ali BAYAT

KURTARILMIġ BÖLGELERDE ISTIHDAM
SORUNLARI
EMBODIMENT OF POPULIST VALUES IN THE
ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM
SHARIA ECONOMIC TRANSFORMATION AS A
SOURCE OF NEW ECONOMIC GROWTH IN
INDONESIA
TRADE SURPLUS AND HALAL ĠNDUSTRY
STRATEGY ĠN NATĠONAL ECONOMĠC RECOVERY
IMPACT OF INDIAN TEXTILE INDUSTRY ON
INDIAN ECONOMY
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Prof. Dr. ġükrü KARATAġ

Affiliation
Department of Electrical Engineering
Gurukula Kangri (Deemed to be
University) Haridwar,
University of 20 August 1955
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen
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Fakültesi Mekatronik Mühendisliği
Bölümü,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü //Teknoloji
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Ġdari Bilimler Fakültesi//
Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve
Teknoloji üniversitesi ĠĢletme
Fakültesi
Batman Üniversitesi, Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji
Sistemleri ABD //BeĢiri OSB MYO,
KARABÜK University, Engineering
Faculty, Electronic and Electrical
engineering,
KARABÜK University, Engineering
Faculty, Electronic and Electrical
engineering,
Department of Electrical Engineering,
University of Azad Jammu
Laboratoire de Microscopie
Electronique et Sciences des
Matériaux. University of Sciences and
Technology
Mohamed Boudiaf Oran,
Department of Physics, Faculty of
Sciences and Arts, KahramanmaraĢ
Sütçü Ġmam University,

Presentation title
MAINTAINING THE DEMAND OF ELECTRICITY BY
CONTROLLONG OF FREQUENCY AND POWER
CHANGES
Blow-up of negative-initial-energy solutions of a quasilinear hyperbolic equation involving the p−laplacian
operator.
TÜRKĠYE’DE KARAYOLU TAġIMACILIĞINDA
ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ
TÜRKĠYE’DE BĠNALARDA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠNĠN
ÖNEMĠ

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN YENĠLENEBĠLĠR
ENERJĠ’YE BAKIġ AÇISI
TÜRKĠYE’DE YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠNĠN MEVCUT
DURUMU VE GELECEK TAHMĠNĠ
STM32 MCU Module Hardware Design For Automatic
Package Receiver Device
SIMCom GSM Module Hardware Design For Automatic
Package Receiver Device
COST ESTIMATION AND LOAD ANALYSIS OF
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING,
UNIVERSITY OF AZAD JAMMU &; KASHMIR USING
CLEAN ENERGY MANAGEMENT SOFTWARE
STUDY OF THE IMPACT OF DIFFERENT
PARAMETERS ON CZTS SOLAR CELL
PERFORMANCE SIMULATION BY SCAPS-1D
Illumination-dependent photovoltaic characteristics of
Au/(GO:P 3 C 4 MT)/SiO 2 /n-type Si structures
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Gian C. Rana
Poonam Sharma

NSCBM Govt. P. G. College

Omar Ait Layachi,
Sara Azmi,
Mohamed Nohair,
Asmae Moujib,
El Mati Khoumri
Bindu Dhiman
Saurabh Satija
U Kashif
A Aslam
MB Kakakhel
Azza MASMOUDI
Ahlem BEN SIK Ali
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Hatem MHIRI

S. El Mahmoudi
A. Elmchaouri
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Abderrahmane YOUNES

Abderrahim Khtibari
Abderrazak En-Naji
Achraf Wahid
Abdelkrim Kartouni Mohamed El
Ghourba

Presentation title
5-METĠLPĠRAZĠN-2-KARBOHĠDRAZĠDĠN
MOLEKÜLER YAPISI, 1 H ve 13 C-NMR KĠMYASAL
KAYMA DEĞERLERĠNĠN KURAMSAL OLARAK
ARAġTIRILMASI
2-BROMOBENZALDEHĠT SĠYANOHĠDRĠN
MOLEKÜLÜNÜN GEOMETRĠK YAPISI,
KONFORMASYON ANALĠZĠ ve TĠTREġĠM
FREKANSLARININ KURAMSAL ĠNCELENMESĠ”
A MATHEMATICAL THEOREM ON DOUBLEDIFFUSIVE CONVECTION IN COUPLE-STRESS
FLUID PERMEATED WITH SUSPENDED PARTICLES
IN A POROUS MEDIUM

Physical chemistry and biotechnology
of biomolecules and materials,
University Hassan

INVESTIGATION OF NUCLEATION AND GROWTH
MECHANISM OF CZTS
ELECTRODEPOSITED ON ITO SUBSTRATE

School of Pharmaceutical Sciences,
Lovely Professional University,

PREFORMULATION STUDIES OF BACLOFEN

UE Faisalabad,

ASSESSMENT OF SOFT-TISSUE SUBSTITUTES FOR
MEGAVOLTAGE RADIOTHERAPY PHOTON BEAMS

Monastir University, National
Engineering School of Monastir,
Thermal and thermodynamic
laboratory of
industrial processes, /Monastir
University, Faculty of Sciences of
Monastir, Department of Chemistry
Laboratoire de Chimie Physique et
Biotechnologies des Biomolécules et
des Matériaux, Faculty
of Science and Techniques
Mohammedia, University Hassan II of
Casablanca,//INAMAT^2, Science
Department, Los Acebos Building,
Public University of Navarra, Campus
of Arrosadía
Laboratory of aeronautic science,
Aeronautic institute, University of
Saad Dahleb Blida // Research Centre
in Industrial Technologies (CRTI)
Condensed Matter Physics Laboratory
(LPMC), Ben M’Sick Faculty of
Sciences, Hassan II University,//
Department of physics, Laboratory
M3ER, Faculty of Sciences and
Technology, Moulay Ismail
University

EXPERIMENTAL STUDY AND MODELING OF
SLUDGE DRYING BED OF DIFFERENT
THICKNESSES

ELABORATION AND CHARACTERIZATION OF
ORGANO-CLAYS FOR ADSORPTION OF ORGANIC
MOLECULES

MAGNETIC METHODS FOR PHASE CONTROL IN
TITANIUM-BASE ALLOY SYNTHESIZED BY BALL
MILLING

IMPACT OF STRAIN RATE ON MECHANICAL
BEHAVIOR OF CPVC
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Affiliation
Department of Engineering Physics,
Faculty of Engineering, Gaziantep
University // Muzeyyen Erkul Science
Center //Department of Metallurgical
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Engineering, Gaziantep
University,
Department of Engineering Physics,
Faculty of Engineering, Gaziantep
University // Muzeyyen Erkul Science
Center //Department of Metallurgical
and Materials Engineering, Faculty of
Engineering, Gaziantep
University,
Department of Engineering Physics,
Faculty of Engineering, Gaziantep
University // Muzeyyen Erkul Science
Center //Department of Metallurgical
and Materials Engineering, Faculty of
Engineering, Gaziantep
University,

Presentation title

ELECTRODEPOSITION OF MANGANESE-BASED
THIN FILM ON DIFFERENT ELECTRODES

TEMPERATURE EFFECT OF SN-BASED COATING

THERMAL OXIDATION OF STAINLESS STEEL MESH
AT DIFFERENT ENVIRONMENTS

Relizane University, UDL University,
ABB University

COMMON AND DIFFERENTIAL MODES NOISES
SUPPRESSION IN SWITCHING POWER
CONVERTERS

Dr. Prof. Alexander V. LAGEREV
Dr. Prof. Igor A. LAGEREV

Academician I.G. Petrovskii Bryansk
State University, Institute of
Fundamental and Applied Research //
Academician I.G. Petrovskii Bryansk
State University, Physics and
Mathematics Faculty

APPLICATION OF MOBILE ROPE PLANTS FOR
LOGGING OPERATIONS IN MOUNTAINOUS AREAS

Haddou El Ghazi
Hassan Abboudi

MPIS Group, ENSAM Laboratory,
Hassan 2 University, //LPS, Faculty of
science, Dhar El Mehrez University,

PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE OF (In,Ga)N/GaN
QUANTUM WELL ONE-INTERMEDIATE BAND
SOLAR CELL UNDER TEMPERATURE AND SHAPE
IMPACTS

BALKARD Bouchra
HAMDANI mouhamed
El ISSAMI Souad
ZAJLI Hanane
BOURZI Hassan

Apply Chemistry-Physic Team,
Faculty of Sciences, Ibn Zohr
University,

PREDICTIVE EFFICIENCY USING DFT FOR
FURFURALANALOGS AS CORROSION INHIBITORS

Abdelhadi BELAHSEN
Hilal ESSAOUINI
Ahmed HAMYDY

Abdelmalek Essaâdi University,
Regional Center for Education and
Training Professions,

SMALL MOTIONS OF AN IDEAL STRATIFIED FLUID
PARTIALLY IN A RECTANGULAR TANK
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Affiliation
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Gaziantep Üniversitesi, Oğuzeli
MYO//Gaziantep Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Eğitim
Fakültesi // Hatay Yahya Turan Fen
Lisesi
University of Belgrade, Faculty of
Organizational Sciences
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan
Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan
Ç.Ü.Ziraat Fakültesi

Presentation title
BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ FARKINDALIĞI KONUSUNDA
TÜRKĠYE’DE YAPILAN LĠSANSÜSTÜ
ÇALIġMALARIN ĠNCELENMESĠ
Ġġ STRESĠNĠN Ġġ PERFORMANSINA ETKĠSĠ:
SURĠYELĠLERE YARDIM YAPAN SĠVĠL TOPLUM
KURULUġLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
SURĠYELĠ GÖÇMENLERĠN GĠRĠġĠMCĠLĠK
DENEYĠMLERĠ ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME: HATAY ĠLĠ
ÖRNEĞĠ
HOLISTIC MARKETING APPROACH IN ARTS
COMMUNICATION
ENTREPRENEURIAL SPIRIT DEVELOPMENT
AMONG THE YOUNG GENERATION
THE IMPORTANCE OF SHARIA COOPERATIVES IN
MOVING THE REAL SECTOR
THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY IN
BUSINESS DEVELOPMENT
MIGRATION AND WOMAN: CASE STUDY OF
ADANA

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,

GÖLCÜK DEPREMĠ SONRASI TÜRKĠYE’DE AFET
YÖNETĠMĠNDE YEREL AKTÖRLERĠN ROLÜNÜN
AFET YÖNETĠġĠMĠ BAĞLAMINDA
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Dr. Naseem Akhter

Department of Islamic Studies,
Shaheed Benazir Bhutto Women
University,

AN ANALYSIS OF THE TERM "HUMANITY" IN THE
CURRENT SITUATION AND FROM AN ISLAMIC
PERSPECTIVE

Dr. Naseem Akhter

Department of Islamic Studies,
Shaheed Benazir Bhutto Women
University,

HONESTY'S IMPORTANCE IN BUILDING A
PEACEFUL SOCIETY (IN THE LIGHT OF ISLAMIC
TRADITION)

ArĢ.Gör. Yasin ÇAM
Prof. Dr. Selim COġKUN
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Kafkas Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi // Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi // Aksaray
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

ÖZ YETERLĠLĠK ALGISININ Ġġ PERFORMANSINA
ETKĠSĠ: ÇALIġAN CĠNSĠYETĠNE GÖRE BĠR
FARKLILIK OLABĠLĠR MĠ?

ġule BAKIRCI ER
Ramazan Serdar ESER

Kırıkkale Ünv.

ġule BAKIRCI ER
Abdülmelik ORUÇ

Kırıkkale Ünv.

Kellouche Yasmina
Kanté Seydou
Vumi Quilulo Nunes Alvaro
Ahmed Bilal Sari
Hörünaz ERDOĞAN
Muhammet ġAHĠN
Ömer Faruk UZUN

Ömer Faruk UZUN
Hasan Beytullah DÖNMEZ
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Fatih KUMBASAR
Elif ġAHĠN
Ömer Faruk UZUN

Ömer Faruk UZUN
Fatih ALAY

Department of Earth Science and
Univers, University Djilali Bounaama,
//Geomaterials Laboratory, University
Hassiba Benbouali,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü//
Karadeniz Tarımsal AraĢtırma
Enstitüsü Müdürlüğü // Sinop
Üniversitesi, Boyabat Meslek
Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir
Planlama Bölümü,
Sinop Üniversitesi, Boyabat Meslek
Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir
Planlama Bölümü// Çukurova
Üniversitesi, Tufanbeyli Meslek
Yüksekokulu, Organik Tarım
Programı // Ondokuz Mayıs
Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla
Bitkileri Bölümü
Karadeniz Tarımsal AraĢtırma
Enstitüsü Müdürlüğü,// Sinop
Üniversitesi, Boyabat Meslek
Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir
Planlama Bölümü
Sinop Üniversitesi, Boyabat Meslek
Yüksekokulu, Mimarlık ve ġehir
Planlama Bölümü// Karadeniz
Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü
Müdürlüğü,

YAPILARIN HIZLI RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ ANKARA YENĠMAHALLE ĠLÇESĠ DEMETEVLER
YERLEġKESĠ
HIZLI SOKAK ĠNCELEMESĠYLE ANKARA
KARġIYAKA-YEġĠLEVLER MEVKĠĠ
KONUTLARININ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ
PREDICTION OF THE SIMPLE COMPRESSIVE
STRENGTH OF LIME STABILIZED CLAYEY SOILS
USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

TARHAN KÖYÜ MERASI KĠRALAMA TALEBĠNĠN
MERA KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

MERALARDA KENTSEL DÖNÜġÜM VE GELĠġĠM
AMAÇLI TAHSĠS AMACI DEĞĠġĠKLĠĞĠ TALEBĠNĠN
MEVZUATA UYGUNLUK DEĞERLENDĠRMESĠ:
KAMALI KÖYÜ MERASI ÖRNEĞĠ

ÇAKIRGÜMÜġ KÖYÜ MERASI KĠRALAMA
TALEBĠNĠN MERA KANUNU AÇISINDAN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
MERALARDA KENTSEL DÖNÜġÜM VE GELĠġĠM
AMAÇLI TAHSĠS AMACI DEĞĠġĠKLĠĞĠ TALEBĠNĠN
MEVZUATA UYGUNLUK DEĞERLENDĠRMESĠ:
DOYRAN VE KIZILCAÖREN MERALARI ÖRNEĞĠ
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Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü,
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü ĠnĢaat
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CAM TOZU KATKILI BETONLARIN MÜHENDĠSLĠK
ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
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RESEARCH ON SOLUTIONS TO STABILIZE AND
PREVENT DEEP CIRCULAR FAILURE OF
RIVERBANK SLOPE

Department of Building, Federal
University of Technology,

ASSESSING THE IMPACT OF URBAN RENEWAL ON
THE BUILT ENVIRONMENT IN NIGERIA.

Department of Building, Federal
University of Technology,

REVIEWING BARRIERS TOWARDS WOMEN
PROFESSIONAL PARTICIPATION IN THE NIGERIA
BUILT ENVIRONMENT INDUSTRY.
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BĠNA ÜRETĠMĠNDE ĠġÇĠ VE TEKNĠK PERSONEL
AÇISINDAN ĠġÇĠ VERĠMLĠLĠĞĠNĠ ETKĠLEYEN
FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ

A REVIEW OF THE KEY BARRIERS TOWARDS
EFFECTIVE COMMUNICATION IN THE NIGERIAN
CONSTRUCTION INDUSTRY.

Abdulazeez Bidemi SALAKO
Adebisi Abosede BAMGBADE

Department of Building, Federal
University of Technology,

REVIEWING THE BARRIERS TO IMPLEMENTATION
OF CONSTRUCTION MANAGEMENT TECHNIQUES
FOR EFFECTIVE PROJECT DELIVERY IN THE
NIGERIAN CONSTRUCTION INDUSTRY.
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DESIGN FACTORS AFFECTING THE MUSEUM
EXPERIENCE IN HISTORICAL PLACES
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EXPONENT OF CONVERGENCE OF SOLUTIONS OF
LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS

HEAT AND MASS TRANSFER ANALYSIS IN
UNSTEADY MHD FLOW OF ALUMINUM
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ELONGATED SURFACE

EFFECT OF NONLINEAR RADIATION ON 3D
UNSTABLE MHD STAGNANCY FLOW OF
FE3O4/GRAPHENE-WATER HYBRID NANOFLUID
MODIFIED VARIANCE ESTIMATION USING MIDRANGE OF AN AUXILIARY VARIABLE
STABILIZATION OF BILINEAR SYSTEMS

UNSTEADY MHD FLOW OF TANGENT HYPERBOLIC
LIQUID PAST A VERTICAL POROUS PLATE PLATE

EFFECT OF VISCOUS DISSIPATION ON EMHD
NANOFLUID FLOW TOWARD A MEDIUM
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SLIDING-MODE CONTROL SOLUTION FOR AN ELASTIC THIN TAPE
WITH DISTURBANCE

DERIVATION ON Γ- SEMIPRIME RINGS

FREDHOLM AND LOCAL SPECTRAL THEORY FOR CLOSED
OPERATORS

MATHEMATICAL APPROACHES TO LINGUISTICS

Phytochemical analysis, antioxidant activity, cytotoxicity and genotoxiciy potentials of
methanolic seed extract of Hunteria umbellata using Allium cepa Test

PIONEERING WOMEN IN SPACE

EXISTENCE OF SOLUTIONS FOR SOME DEGENERATE PARABOLIC
EQUATIONS WITH NATURAL GROWTH TERMS

UNIFIED REPRESENTATIONS OF GENERALIZED VOIGT FUNCTION
VIA POLYNOMIALS AND NUMBERS

DEEP LEARNING AND MACHINE LEARNING TECHNIQUE FOR
PREDICTING TILTED SOLAR RADIATION
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A FACILE APPROACH TO FUNCTIONALIZATION OF
HIGHLY HYDROPHOBIC PET TEXTILE COATED
ORGANOPHILIC GRAPHENE NANOSHEETS:
EVALUATION OF WATERPROOF PERFORMANCES,
HYDROPHOBICITY KINETICS AND WETTABILITY
SYNTHESIS OF BIOSORBENTS IN LABORATORIES
FOR ELIMINATION
OF NITRITE FROM WATER
CRYSTAL STRUCTURE, VIBRATIONAL SPECTRAL
INVESTIGATION, INTERMOLECULAR
INTERACTIONS, CHEMICAL REACTIVITY AND NLO
PROPERTIES OF NEW ORGANIC COMPOUND: A
COMBINED EXPERIMENTAL AND THEORETICAL
STUDY
AN EXTENDED COPRAS METHOD FOR
MULTIATTRIBUTE DECISION MAKING BASED ON
COMPLEX DUAL HESITANT FUZZY MACLAURIN
SYMMETRIC MEAN
CROSSFLOW OVER CIRCULAR CYLINDERS: A
NUMERICAL INVESTIGATION OF FLOW AND HEAT
TRANSFER
BLOW UP RESULTS OF NEGATIVE-INITIALENERGY SOLUTIONS OF A QUASI-LINEAR
HYPERBOLIC PROBLEM WITH NONLINEAR
SOURCE TERMS.
SIMULATION TOOLS FOR ENGINEERING ONLINE
EDUCATION – A CASE STUDY ON BASIC
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
COURSE
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ALTINCI TAT OLEOGUSTUS: GASTRONOMĠDEKĠ
YERĠ

COMPARATIVE ANALYSIS OF BUFFALO AND COW
MILK FOR SOMATIC CELL COUNT, pH, electrical
conductivity and NAGase ACTIVITY IN NONINFECTED ANIMALS

BULGARĠSTAN’DA YAĞ GÜLÜ (Rosa Damascena
Mill.) ÜRETĠMĠ VE ÖNEMĠ
KURUTMA TEKNĠKLERĠNĠN SOĞAN (Allium cepa)
SEBZESĠNĠN FONKSĠYONEL ÖZELLĠKLERĠ
ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
MEYVE VE SEBZELERĠN KURUTMA SIRASINDA
BÜZÜLMESĠ: MEVCUT DURUM VE ZORLUKLAR
THE IMPORTANCE OF HALAL CERTIFICATION ON
A PRODUCTS
HIDDEN HAZARD IN FOOD “ACRYLAMIDE”
NEVġEHĠR ĠLĠNDE ÜRETĠLEN ÇĠĞ ĠNEK
SÜTLERĠNĠN
AĞIR METAL YÖNÜNDEN ĠNCELENMESĠ
PLATELETE ACTIVITY IN DUTCH CALVES ON THE
BACKGROUND OF MILK FOOD
FOOD HABIT OF TIGER (PANTHERA TIGRIS) IN
TROPICAL MOIST DECIDUOUS FOREST OF
DUDHWA NATIONAL PARK, UTTAR PRADESH,
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CHIA SEED: A POTENTIAL THERAPEUTIC AGENT

COOKBOOK- MEMOIR TO RELIVE MEMORIES; A
STUDY ON BIJAN`S MAMAN`S HOMESICK PIE AND
DERAVIAN`S BOTTOM OF THE POT
OSMANĠYE YÖRESĠNDE YETĠġEN BĠBERĠYE
(Rosmarinus officinalis L.) BĠTKĠSĠ KĠMYASAL
BĠLEġENLERĠ
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ELECTROCHEMICAL DETECTION OF
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DEGRADATION OF PHARMACEUTICAL
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ANTI-CANDIDA ALBICANS EFFICACY OF LOCAL
PEEL EXTRACTS: AN IN VITRO STUDY
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PERIOD
ANALYZING THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL
CAPITAL ON THE ACADEMIC ADJUSTMENT OF
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Presentation title
In vitro Model OLARAK A549 HÜCRELERĠ

ABDOMĠNAL CERRAHĠ UYGULANAN
HASTALARDA NORMOTERMĠ SAĞLANMASININ
GASTROĠNTESTINAL SĠSTEM FONKSĠYONLARI
ÜZERĠNE ETKĠSĠ
SYNTHESIS OF TWO NEW COMPOUNDS DERIVED
FROM O-TOLIDINE, AND THEIR APPLICATION AS
DONOR AND ACCEPTOR IN ORGANIC
PHOTOVOLTAIC CELLS.
PSĠKOLOJĠK DANIġMANLIK MERKEZĠ’NE
BAġVURAN YETĠġKĠN BĠREYLERDE PSĠKOLOJĠK
SAĞLAMLIK VE SIKINTI ĠLE DUYGUSAL YEME VE
AKDENĠZ DĠYETĠNE UYUM ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN
BELĠRLENMESĠ
OTĠZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN VE
OLMAYAN ÇOCUKLARDA GASTROĠNTESTĠNAL
DUYARLILIK ĠNDEKSĠ ĠLE OPTĠMAL DĠYETE
UYUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN
YAġLI BĠREYLERE YÖNELĠK TUTUMLARI
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TĠP 2 DĠYABET HASTALARINDA DUYGUSAL
ĠġTAHIN BESLENME DURUMU VE METABOLĠK
PARAMETRELERĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
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TEMPOROMANDĠBULAR EKLEM RAHATSIZLIĞI
OLAN BĠREYLERDE ÇĠĞNEME KAS AKTĠVĠTESĠ,
AĞRI VE PSĠKOLOJĠK DURUM ARASINDAKĠ
ĠLĠġKĠLERĠN ĠNCELENMESĠ
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MULTISTAGE EPIDEMIC MODELS AND COVID-19
PANDEMIC
ĠNATÇI FĠBROMYALJĠDE HĠRUDOTERAPĠ ĠLE ĠKĠ
SEANSTA ETKĠN TEDAVĠ : OLGU SUNUMU
PES PLANUSLU GENÇ ERĠġKĠN BĠREYLERDE
KĠNEZYO BANTLAMA UYGULAMASININ DENGEYE
AKUT ETKĠSĠ
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
BODY MASS INDEX AND PRONATION RESPONSE
OF THE FOOT IN HEALTHY YOUTH POPULATION: A
PILOT STUDY
THE ROLE OF HUMAN POPULATION DENSITY AND
THE ELEMENTS OF WEATHER IN THE SPREAD OF
COVID-19 IN NIGERIA: A NEGATIVE BINOMIAL
REGRESSION MODEL APPROACH
FĠTOÖSTROJENLER VE SAĞLIĞIMIZ ĠÇĠN ÖNEMĠ

UYKU BOZUKLUKLARINDA FĠTOTERAPĠ’NĠN YERĠ
MAKSĠLLER ANTERĠOR BÖLGEDE BULUNAN
SÜPERNÜMERER DĠġĠN TEġHĠS VE TEDAVĠSĠ:
OLGU SUNUMU
ERKEN ÇOCUKLUK ÇAĞI ÇÜRÜĞÜNDEN
ETKĠLENEN SÜT KESĠCĠ VE AZI DĠġLERĠN
ZĠRKONYUM VE PASLANMAZ ÇELĠK KRONLARLA
ESTETĠK VE FONKSĠYONEL TEDAVĠSĠ: OLGU
SUNUMU

AIRBORNE MYCOFLORA OF BEACHES OF
CHENNAI, INDIA
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DERĠN ÖĞRENME ĠLE ULTRASON
GÖRÜNTÜLERĠNDEN MEME KANSERĠ TESPĠTĠ

EXPRESSION ANALYSIS AND BIOINFORMATICSBASED IDENTIFICATION of miR -4534 and miR -1294
AS NOVEL PREDICTIVE BIOMARKERS IN BREAST
CANCER
Gaziantep Üniversitesi
Osmaniye Korkut Üniversitesi, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,

KAVRAM HARĠTASI ĠLE KARACĠĞER NAKLĠ
SONRASI ABY GELĠġEN HASTANIN OLGU SUNUMU

Osmaniye Korkut Üniversitesi, Sağlık
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HEMġĠRELĠK ÖĞRENCĠLERĠNĠN HASTALARA
YÖNELĠK TRANSKÜLTÜREL DUYARLILIKLARI ĠLE
MANEVĠ BAKIM VERME DURUMLARININ
ĠNCELENMESĠ
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Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Meram Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları
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Kliniği, // Selçuk Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim
Dalı, Gastroenteroloji Kliniği,//
EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim
Dalı,// Selçuk Üniversitesi, Tıp
Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim
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Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim
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Üniversitesi,
Antalya Bilim Üniversitesi, Lisansüstü
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YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN
TÜRKĠYE’DEKĠ TIP FAKÜLTELERĠNĠ TERCĠH ETME
NEDENLERĠ, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

ULTRA ĠġLENMĠġ BESĠN TÜKETĠMĠNĠN OBEZĠTE
ÜZERĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ

ĠNFLAMATUAR BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA
SERUM NÖTROFIL JELATINAZ ILIġKILI LIPOKALIN
(NGAL), ASIMETRIK DIMETILARGININ (ADMA) VE
SIMETRIK DIMETILARGININ (SDMA) DÜZEYLERI
VE HASTALIK AKTIVITESI ILE ILIġKILERI

ENGELLI ÇOCUĞA SAHIP ANNELERIN POSTÜR
ANALIZI VE AĞRI DEĞERLENDIRILMESI
MASA BAġI ÇALIġAN KRONĠK BEL AĞRISI OLAN
VE OLMAYAN KĠġĠLERDE KOR KASLARININ
FONKSĠYONELLĠĞĠ, ENDURANS VE POSTÜRAL
KONTROLÜN KARġILAġTIRILMASI: BĠR PĠLOT
ÇALIġMA
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DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A NOVEL
DUAL-TARGETED COMBINATORIAL COLLOIDAL
TOPICAL GEL FOR THE TREATMENT OF PSORIASIS.
AGROBACTERIUM MEDIATED GENE TRANSFER OF
CT-B ANTIGEN IN TRANSGENIC BANANA CALLUS
CULTURE.
EFFECT OF UV-B RADIATION ON TRIGONELLA
FOENUM-GRAECUM PLANT
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INVESTIGATING THE EFFICIENCY OF BIOLOGICAL
TREATMENT FOR YOUNG LEACHATE FROM THE
MOHAMMEDIA BENSLIMANE LANDFILL IN
MOROCCO

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi

B GRUBU VĠTAMĠNLERĠNĠN DOĞAL VE YAPAY
FORMLARININ KARġILAġTIRILMASI

M. RaĢit KAPAN
S. Mine YURTTAGÜL

PUBLIC HEALTH ASSESSMENT OF
MYCOTOXIGENIC MOULDS CONTAMINATING OF
DRIED OKRA FROM SELECTED LOCAL
GOVERNMENTS OF KADUNA NORTH SENATORIAL
DISTRICT, KADUNA STATE, NIGERIA
IOT-BASED DEHYDRATION PATIENT MONITORING
SYSTEM
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BIOLUMINESCENCE'; AS A SLIENCE BEHAVIOR IN
AQUATIC ORGANISMS AND EXAMPLES IN
TURKEY

BEHAVIORAL RESPONSES OF FRESHWATER
SNAILS TO POLLUTANTS

DEFNENĠN YEREL HALK UYGULAMALARI VE
MODERN TIPTA TEDAVĠ EDĠCĠ OLARAK
KULLANIMI

PERSPECTIVE ENERGY CROP FOR GROWING ON
DEGRADED SOILS OF UKRAINE

BĠTKĠ BESLEMEDE SĠLĠSYUMUN ROLÜ
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ADIYAMAN ĠLĠNĠN GEÇMĠġTEN GÜNÜMÜZE
TÜTÜN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

THE IMPORTANCE OF CONSERVATION
PARTNERSHIP ON SUPPORTING BUKIT BARISAN
SELATAN NATIONAL PARK SUSTAINABILITY
DETECTION OF FISHING SPOTS IN SRI LANKAN
SEA USING AI TECHNOLOGY

OIL PALM EXPANSION ON THE HEALTH OF ITS
ASSOCIATED VEGETATION; A CASE STUDY IN
NAGODA ADMINISTRATIVE DIVISION USING GIS
AND REMOTE SENSING.

DEVELOPMENT AND SIGNIFICANCE OF FOOD
PROCESSING INDUSTRY IN INDIA

CADMIUM UPTAKE, ACCUMULATION AND
TOXICITY IN PAK CHOI (Brassica chinensis L.) UNDER
HYDROPONIC CONDITION
AGRICULTURAL DEVELOPMENT CHALLENGES

EXTRACTION, CHARACTERIZATION OF SHEEP
WOOL HYDROLYSATE AND EVALUATION OF ITS
NON-PHYTOTOXICITY FOR POTENTIAL
APPLICATION
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GENETIC DIVERSITY IN THE PARTIAL
CYTOCROME-B (CYTB) GENE OF SPANISH IBEX
(Capra pyrenaica): A META-ANALYSIS STUDY
VETERĠNER HEKĠMLĠK ALANINDA
PROBĠYOTĠKLER
KIRIKKALE YÖRESĠNDEKĠ KIL KEÇĠLERĠNDE
NEOSPORA CANĠNUM’UN SEROPREVALANSI

Department of Zoology, Chaudhary
Charan Singh University,

YARIġ ATLARINDA HEMOGRAM DEĞERLERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ

KIRIKKALE BÖLGESĠNDE NEONATAL KUZU
ĠSHALLERĠNĠN PARAZĠTOLOJĠK YÖNDEN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
RUMĠNANTLARDA BESLENME MĠKROBĠYATA
ĠLĠġKĠSĠ
BUZAĞILARDA PASĠF TRANSFER BAġARISI ĠLE
CRYPTOSPORĠDĠOSĠS GÖRÜLME ORANI
ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ARAġTIRILMASI
VETERINARY AN OVERVIEW
INFLUENCE OF CADMIUM ON THE
HISTOPATHOLOGY OF THYMUS OF
KUROILER CHICKS ALONG WITH β-Glucans
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Affiliation
Kırgızistan Türkiye Manas
Üniversitesi ĠĠBF Uluslararası ĠliĢkiler
Bölümü
Mersin Üniversitesi, ĠĠBF
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fakültesi,
Kamu Yönetimi
Bölümü// Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi,
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
Sosyal ve BeĢeri Bilimler Fakültesi,
Kamu Yönetimi
Bölümü// Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kamu Yönetimi // Anadolu
Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi,

Jl Harry Fajar INSYANA
Agus SETIAWAN
Tugiyono
Fransiscus Xaverius SUMARJA

Program Studi Magister Ilmu
Lingkungan, Univeristas Lampung

HaĢim SEVĠNÇ
Erhan KAYA

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Yılmaz ÇALIġKAN

Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman
Doktora Öğrencisi,

Assist.Prof.Tatia Dolidze

Head of the International Relations
Office Head of the International
Relations Study Program, European
University

Süreyya Yiğit

New Vision University

Presentation title
20.YÜZYIL BAġINDA ARNAVUTLUK’UN KURULUġ
SÜRECĠNDE AVUSTURYA-MACARĠSTAN VE
ĠTALYA ETKĠSĠ
DIġ BORÇLARIN ÜLKE CDS PRĠMĠ ÜZERĠNE
ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: TÜRKĠYE’DEKĠ
DURUM
ORTA ÇAĞ ĠSLAM DEVLETLERĠNDE MÜLK ve
RĠYASET KAVRAMININ GELĠġĠMĠ (Farabi, Maverdi,
Nizamülmülk, Gazali ve Ġbn-i Haldûn GörüĢleri IĢığında)
TÜRKİYE’DE KÖY YÖNETİMLERİ VE 6360 SAYILI
YASA SONRASI KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN
DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI’NIN ÇEVRESEL
KAMU POLĠTĠKALARINA ETKĠLERĠNĠ BELĠRLEYEN
FAKTÖRLER: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ
AMDAL DOCUMENT AS AN INSTRUMENT IN THE
IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT AND MONITORING IN KATIBUNG
DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE, INDONESIA
SOSYAL POLĠTĠKA KAPSAMINDA UYGULAMAYA
KONULAN SOSYAL EKONOMĠK DESTEK
HĠZMETĠNĠN ETKĠNLĠĞĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
HAZĠNE TAġINMAZLARI ÜZERĠNDE YAPILAN BĠNA
VE TESĠSLER ĠÇĠN BELĠRLENEN YIPRANMA
ORANLARININ VERGĠ USUL KANUNU VE TMS 16
MADDĠ DURAN VARLIKLAR STANDARDI
AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
GREENLAND’S WITHDRAWAL FROM THE
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY:
CONSTRUCTIVIST ANALYSIS OF DECISIONMAKING ON GOVERNMENTAL AND SOCIETAL
LEVELS
FOREIGN POLICY SYSTEMS APPROACH: A BETTER
UNDERSTANDING OF INTERNATIONAL
RELATIONS?
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Faculty of Economics and Islamic
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INFLUENCE OF INSTAGRAM SOCĠAL MEDĠA ON
TEENAGE LĠFESTYLE

Alina Solnyshkina

Chair of social work of Faculty of
medical technologies of Diagnostics
and Rehabilitation (Oles Honchar
Dnipro National University)

UKRAINIAN EDUCATION: SOCIAL, ECONOMICAL,
POLITICAL PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
ASPECTS IN THE MODERN CONDITIONS
(COMPARATIVE ANALYSIS WITH DIFFERENT
COUNTRIES AFFECTED BY THE WAR.

Emmanuel Lalrochang Hmar

Department of Mass Communication
Assam Don Bosco University

Dr. Pubalika Bhattacharya Maitra

University of Calcutta. Dept of Library
and Information

Harsh Deshpande
Dr. Maithili N. Paikane

Department of Humanities and Social
Sciences,Visvesvaraya National
Institute of Technology

Emilia ALFIESYAH
Dr. Tamamudin, M.M.

Ika MASRUROH
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Anis SAFITTRI
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Priya Choudhary
Dr Richa Gupta
Pallavi Anand
Pamphile HOUNDJI
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UIN KH. Abdurrahman wahid
Pekalongan
Govt MAM College //Research scholar
University of Jammu//Research
scholar
Lovely professional university
Faculté des Sciences Humaines et
Sociales / Université d’AbomeyCalavi

EFFECTIVENESS OF FOLK MEDIA AGAINST DRUG
ABUSE. A STUDY ON HMAR PEOPLE OF DIMA
HASAO, ASSAM.
AGRO ECONOMIC DEVELOPMENT FOR
SUSTAINABILITY AT THE SOCIAL
RECONSTRUCTION: A POST PANDEMIC ASPECT
CULTURE AND ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION
VILLAGE DEVELOPMENT CONTRIBUTION TO
NATIONAL DEVELOPMENT
THE EFFECT OF CULTURAL DEVELOPMENT ON
HUMAN DEVELOPMENT
LONELINESS AND MENTAL HEALTH AMONG
OLDER ADULTS
CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET PROBLEMES
DE LOGEMENT DANS LA VILLE DE PORTO-NOVO
AU BENIN
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Assoc. Prof. Dr. Didem Eren Sarıcı

Affiliation

Presentation title

Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
// AkĢehir Belediyesi, Fen ĠĢleri
Müdürlüğü,

AKġEHĠR GAZĠ MUSTAFA KEMAL ĠLKOKULU
BĠNASI (PAPAZ EVĠ) YAPI MALZEME ANALĠZĠ ĠLE
RESTORASYON ÖNERĠSĠ

Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
// Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü

ANKARA ROMA HAMAMININ ISITMA SĠSTEMĠ
ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi,

MĠMARLIKTA TASARIM SÜRECĠNE YENĠ BĠR
YAKLAġIM: EMPATĠ YÖNTEMĠ

IĢık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi ĠnĢaat
Mühendisliği Bölümü, // Ġzmir
Demokrasi Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü

BARĠYERLĠ OTOYOL GĠġELERĠNĠN TRAFĠK
AKIMINA ETKĠSĠ: ĠSTANBUL KUZEY MARMARA
OTOYOLU ÖRNEĞĠ

Ġskenderun Teknik Üniversitesi, ĠnĢaat
Mühendisliği Bölümü,

HELĠSEL KAZIK ÇAP VE SAYISININ YANAL YÜK
TAġIMA GÜCÜNE ETKĠSĠNĠN ARAZĠ
DENEYLERĠYLE ARAġTIRILMASI

Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesi

ATIK MERMER TOZU ĠLE KĠL ZEMĠNĠN
ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ

Elektrik Bakım ve Otomasyon
Müdürü, Ġskenderun Teknik
Üniversitesi
Departamento de Engenharia
Mecânica, Instituto Superior de
Engenharia do Porto,
Instituto Politécnico do Porto/INEGI –
Pólo FEUP, Rua Dr. Roberto Frias

DEMĠR ÇELĠK SEKTÖRÜ SOĞUK HADDE
KOMPLEKSĠNDE ISI ENERJĠSĠ TASARRUF
FIRSATLARI
CHARACTERIZATION OF MECHANICAL AND
FRACTURE PROPERTIES OF SHEET MOLDING
COMPOUND

Çukurova Üniversitesi

TÜRKĠYE’NĠN SERA GAZI EMĠSYON ORANLARI VE
ĠNġAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIġ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi,
Hekimhan Mehmet Emin Sungur
MYO, Madencilik Teknolojisi
Programı // Ġnönü Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Maden
Mühendisliği Bölümü

KALSĠNE MERMER TOZU ATIĞININ KĠREÇ YERĠNE
KULLANIMININ GAZ BETON ÖZELLĠKLERĠNE
ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
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Affiliation

Presentation title

Keningau Vocational College,
Cosmetology department,

CULTIVATING ENTREPRENEURIAL SKILLS AMONG
STUDENTS THROUGH KIOSK BUSINESS

Facutly of Technical Sciences,
University of Novi Sad,

LAST MILE DELIVERY SERVICE AS A CRUCIAL
FACTOR FOR BUSINESS SUCCESS: COMPANIES’
AND CONSUMERS’ PERSPECTIVES AND
CHALLENGES

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Muğla Meslek Yüksekokulu, Yönetim
ve Organizasyon Bölümü // Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme
Bölümü
Hakkari Üniversitesi Çölemerik
Meslek Yüksekokulu// Hakkari
Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme Bölümü,

PAZARLAMA ALANINA GÜNCEL BĠR BAKIġ:
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR PAZARLAMA VE TÜKETĠCĠ
YENĠLĠKÇĠLĠĞĠ KAVRAMLARINA YÖNELĠK BĠR
BĠBLĠYOMETRĠK ANALĠZ
ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIġAN MĠMAR VE
MÜHENDĠSLERDE Ġġ TATMĠNĠNĠN Ġġ
PERFORMANSI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
ĠSVEÇ ĠġLETME TARĠHĠNDE TARTIġMALI BĠR
PORTRE: KAHRAMANLIKTAN SAHTEKARLIĞA,
IVAR KREUGER
INVESTIGATING THE IMPACT OF WORK
ENGAGEMENT ON JOB PERFORMANCE AND THE
MODERATING ROLE OF CYBERLOAFING
TRANSVERSAL COMPETENCIES – A REVIEW OF
THE LABOUR MARKET’S
HIGHEST DEMAND

Susmita Mandal
Dr. Rupashree Goswami

Gangadhar Meher University, Amruta
Vihar, Sambalpur,

Novak Simin
Professor Petar Vrgović

Faculty of Technical Sciences,
University of Novi Sad//

Vusalə Kərimova Əli

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci

BƏġƏRĠ ĠDEYA-DƏLĠ DOMRUL BOYU VƏ
ALKESTĠDA ƏSƏRĠ ƏSASINDA

BarıĢ Ağır

Osmaniye Korkut Ata University,
Faculty of Science and Letters,
Department of English Language and
Literature,

HENRY S. SALT’S MORAL PHILOSOPHY ON
ANIMAL RIGHTS

Laboratory of Structure, Dynamics and
Functions of Biomolecules, Institute of
Biophysics of ANAS,

Nano-particles of silk fibroin: possible biomedical
application

Aida Mammadzade
Aytaj Mammadova
Oktay K. Gasymov
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Sakarya Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi

Presentation title
BUSINESS ETHICS IN ISLAMIC ECONOMIC
PERSPECTIVE
ÜRÜN PROSES HATTI GELĠġTĠRME – KAĠZEN
ÇÖZÜMLERĠ
GRĠ ĠLĠġKĠSEL ANALĠZ YÖNTEMĠ KULLANARAK
BĠR ĠMALAT ĠġLETMESĠ ĠÇĠN EN UYGUN BAKIM
STRATEJĠSĠ SEÇĠMĠ

Sakarya Üniversitesi

LPP YÖNTEMI ILE EN ĠYI FIYATIN BELIRLENMESI
BIR OEM’DE UYGULANMASI

Sakarya Üniversitesi

OTOMOTĠV ÜRETĠMĠ YAPAN BĠR ĠġLETMEDE
PARÇA ONAY PROSESĠ ĠYĠLEġTĠRME ÇALIġMASI

Ġskenderun Teknik Üniversitesi,
Ġskenderun Meslek Yüksekokulu,
Muhasebe ve Vergi, Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi, ĠĢletme,
Ġskenderun Teknik Üniversitesi,
Ġskenderun Meslek Yüksekokulu,
Muhasebe ve Vergi, Osmaniye Korkut
Ata Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi, ĠĢletme,

COVĠD-19 PANDEMĠ DÖNEMĠNDE MUHASEBE
MESLEĞĠNĠN ĠġLEYĠġĠNE ĠLĠġKĠN TÜRMOB’UN
ROLÜ

SAYIġTAY RAPORLARINDA KAMU DENETĠMĠ
ÜZERĠNE OSMANĠYE ĠLĠNDE BĠR ARAġTIRMA
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Affiliation
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ġktisadi ve
Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme
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Üniversitesi//
Ġskenderun Teknik Üniversitesi,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği
Bölümü,

Presentation title
LOJISTIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ:
ÇKKV YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRMALI BĠR
ANALĠZĠ
DAĞITIM SEKTÖRÜNDE ROBOTĠK OTOMASYON
SÜREÇLERĠNĠN BĠR UYGULAMASI
TÜRKĠYE DEMĠRYOLLARINDA TAġINAN YÜK
MĠKTARININ YAPAY SĠNĠR AĞLARI YÖNTEMĠ ĠLE
TAHMĠNĠ

Željko Dudić
Vijoleta Vrhovac
Aleksandra Todorović-Dudić

Facutly of Technical Sciences,
University of Novi Sad,

PROCUREMENT MUST BE DIGITALLY
TRANSFORMED

Murat Bayraktar

Çukurova University

GLOBAL TOURISM SECTOR, COVID-19&FUTURE
DEVELOPMENTS
THE ROLE OF DIGITAL TOURISM IN PROMOTING
THE TOURISM SECTOR
TURĠSTLERĠN TATĠL SEÇĠMĠNDE TURĠZM
BLOGLARININ ETKĠNLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI
DIGITAL STRATEGIES OF HOTELS IN SMART
DESTINATIONS: A CONTENT ANALYSIS OF SMART
BEYOĞLU
COVĠD-19’UN FĠNANSAL TABLOLARA ETKĠSĠ: BĠST
TURĠZM ENDEKSĠ ÜZERĠNDE BĠR ARAġTIRMA

Rikko Aji SETIAWAN
AM. Muh. Khafidz MA'HSUM
Aytül Ergençiçeği
Prof. Dr. ġirvan ġEN DEMĠR

Faculty of Economics and Islamic
Business IAIN Pekalongan

Assoc. Prof. Dilek PENPECE
DEMĠRER

Adana Alparslan TürkeĢ Science and
Technology University

Dr. Öğr. Üyesi Ela HĠÇYORULMAZ

Hitit Üniversitesi,

Prof. Dr. ġirvan ġen Demir
Recep Söğüt
Assoc. prof. Desislava
VARADZHAKOVA
Marina RAYKOVA

Süleyman Demirel Üniversitesi,

SÜLEYMAN DEMĠREL
ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL
BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TURĠZM
ĠġLETMECĠLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI
National institute of Geophysics,
Geodesy and Geography at Bulgarian
Academy of Sciences

GASTRONOMĠ TURĠZM AÇISINDAN NĠĞDE DÜĞÜN
YEMEKLERĠ
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE
TRAVEL EXPENDITURE: THE CASE STUDY OF
BULGARIA

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts)
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics.

30.06.2022 / SESSION-1 / HALL-5
Ankara Local Time: 10:00–12:30
Zoom Meeting ID: 896 4259 9131 / Passcode: 282930

HEAD OF SESSION: Asst. Prof.Dr. Ömer Saltuk BÖLÜKBAġI
Authors
Assist. Prof.Dr. Ömer Saltuk
BÖLÜKBAġI
Efe ARIYOL
Halit Süleyman ÖZDÜZGÜN
Dr.Öğr. Üyesi Ali Osman ER
Assist. Prof.Dr Ömer Saltuk
BÖLÜKBAġI
Efe ARIYOL

Ibrahim Yildiz
Prof. Dr.Hakan Caliskan
Prof. Dr. Kazutoshi Mori

Kobzili Lallia
Khebli Abdelmalek
Chikh Noureddine
Aguib Salah
Mehadjia BEZZERROUKI
Abderrahmane SAHLI
Hamida FEIRINI
Lucas Dos Santos Ribeiro
Kenedy Marconi G. Santos
Polyane Alves Santos
Daniel Jonathas Da Costa Pereira
Igor Virgens Ganem
Hermany Alves Pinheiro
Danilo Brito Almeida
Tagleorge Marques Silveira
Nitika Thakur
Gaurav Sharma
Sudheesh K Shukla

Affiliation
Iskenderun Technical University,
Faculty of Engineering and Natural
Sciences, Department of Metallurgical
and Materials Engineering, //
Kırıkkale Üniversitesi, Makine
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Presentation title
OHS APPLICATIONS AND RECOMMENDATIONS IN
METAL SCRAP DISCHARGE
TALAġLI ĠMALATTA KESME SIVISI KULLANIMI
ĠÇĠN YENĠLĠKÇĠ BĠR SĠSTEM TASARIMI
IMPORTANT STRATEGIES IN DOMESTIC SCRAP
SUPPLY

THE EFFECT OF OPERATING A DIESEL ENGINE IN
DIFFERENT EXHAUST AFTER TREATMENT
SYSTEMS ON FUEL CONSUMPTION

DYNAMIC CHARACTERIZATION OF THE
ANISOTROPIC MAGNETORHEOLOGICAL
ELASTOMER
COMPARATIVE STUDY BETWEEN THE SINGLE
AND DOUBLE LAP JOINTS UNDER MECHANICAL
LOADING.

IFBA- Instituto Federal da Bahia Departamento de Engenharia Elétrica//
FAINOR – Faculdade Independente do
Nordeste - Departamento de
Engenharia// UA- Universidade de
Aveiro, Departamento de Eletrónica,
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MEASUREMENTS OF CONDUCTED NOISE
GENERATED BY A DIRECT CURRENT MOTOR
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Applied Sciences and Biotechnology,//
Department of Chemical Sciences,
University of Johannesburg,
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RHAMNUS TRIQUERTA: A HERBAL FORMULA
TOWARDS AGRICULTURAL SAFETY AND
SUSTAINABILITY
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Presentation title
OPTIMIZATION OF THE HOT STAMPING PROCESS
OF THERMOPLASTIC MATRIX COMPOSITE
MATERIALS REINFORCED WITH CONTINUOUS
FIBER

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL EVALUATION
OF COMPOSITE SANDWICH STRUCTURES

NUMERICAL FAILURE ANALYSIS OF CURVED
COMPOSITE BONDED JOINTS

ANALYSIS OF THE ADHESIVE THICKNESSDEPENDENT BEHAVIOUR OF ADHESIVE LAYERS
BY COHESIVE MODELS
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CAM, KARBON VE ARAMĠD ELYAF KATKILI
HĠBRĠT KOMPOZĠTLERĠN EĞĠLME
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A LOW-POWER 30MHz ,6 th ORDER BAND-PASS
DIFFERENTIAL Gm-C FILTER ON CHIP USING
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NiTi ALAġIMININ MĠKROYAPI VE SERTLĠK
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USING MULTILAYER PERCEPTRON AND
LEVENBERG-MARQUARDT ALGORITHM TO
PREDICT FOREST FIRES
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Presentation title
REKREATĠF AMAÇLI FĠZĠKSEL AKTĠVĠTEYE
KATILAN ÜNIVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN
ÖZGÜVENLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ

SPOR YAPAN VE SPOR YAPMAYAN BĠREYLERĠN
SOSYAL BECERĠ DÜZEYLERĠNĠN
KARġILAġTIRILMASI
ERKEK VE KADIN FUTBOLCULARIN ZĠHĠNSEL
DAYANIKLILIK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
TAKIM VE BĠREYSEL SPORCULARIN ZĠHĠNSEL
DAYANIKLILIK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN
EĞĠTSEL OYUN OYNATMA ÖZ
YETERLĠLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
GENÇLĠK VE SPOR ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIġANLARININ SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ
DAVRANIġLARI
MÜCADELE SPORLARI ĠLE ĠLGĠLENEN ELĠT
SPORCULARIN KARġIT GÖRÜġE SAYGI GÖSTERME
VE ÖZ DENETĠM DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
MASA TENĠSĠ SPORCULARININ BESLENME, BESĠN
DESTEK ÜRÜNÜ, SPORCU ĠÇECEĞĠ, VĠTAMĠN VE
ĠLAÇ KULLANMA ALIġKANLIKLARI
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Presentation title
THE “RESPECTABLE” CRIMINAL and LEGAL
REMEDY
ROMA VE TÜRK HUKUKUNDA KADIN
CRITICAL ANALYSIS OF THE MEDICAL
NEGLIGENCE AND TELEMEDICINE LAWS IN INDIA
COUNCIL OF ARAB AND AFRICAN STATES
BORDERING THE RED SEA AND GULF OF ADEN

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Ergüç
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MODERNLEġME, DĠN VE SĠYASET: ERKEN
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ĠLĠġKĠLERĠ
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DURUMU (1920-1922)

Öğr.Gör.Dr. Fatma Tombak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ĠNGĠLĠZ SUBAYI BURNABY’NĠN ANADOLU’DA
ERMENĠ TOPLUMUNA AĠT GÖZLEMLERĠ (1876-1877)
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CEVDET KERĠM ĠNCEDAYI’NIN I. TÜRK ĠSTĠKLÂL
MÜCÂHEDESĠ KONFERANSI
CEVDET KERĠM ĠNCEDAYI’NIN IV. TÜRK ĠSTĠKLÂL
MÜCÂHEDESĠ KONFERANSINDA PONTUS
MESELESĠ
KORKUT ATA ANLATILARI BAĞLAMINDA
HAZIRLANAN EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KONULU
LĠSANSÜSTÜ TEZLERĠN BĠBLĠYOMETRĠK ANALĠZĠ

Assoc. Prof. Dr. Mikail KOLUTEK

HMKU Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü,

Asst. Prof. Umut Birkan ÖZKAN

Milli Savunma Üniversitesi,

Assoc. Prof. Dr. Selma ġAHĠN
Rsch. Asst. Hatice Aybilge
ÇOPUROĞLU

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
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1914 KUġAĞI SANATÇILARI ÖRNEĞĠ ĠLE TÜRK
RESMĠNDE NATÜRMORT

Ġgbal ORUJOV
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Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

YABANCI BESTECĠLERĠN SOLO FLÜT ĠÇĠN
YAZILMIġ ESER ÖRNEKLERĠ ÜZERĠNE XX YÜZYIL
MÜZĠĞĠNDE DENEYSEL FLÜT
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MYXOMYCETES OF TURKEY: THE GENERA
DIACHEA

MYXOMYCETE AND INSECT RELATIONSHIP

CONSCIOUS USE OF PHOSPHORUS FERTILIZERS

The Genus Dictydiaethalium Rostaf. (Myxomycetes) in
Turkey

THE GENUS LINDBLADIA Fr. (Myxomycetes) IN
TURKEY

ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF
Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan

ANTIOXIDANT AND OXIDANT STATUS AND
ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF COPRINOPSIS
ATRAMENTARIA (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

SCIENTIFIC ADAPTATION OF MOLECULAR
GENETICS IN ECOLOGICAL BALANCE
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Presentation title
THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGY IN
LEARNING MEDIA
MAIN DIRECTIONS OF WORK OF SCIENTIFIC
INSTITUTION IN UKRAINE OF METALLURGICAL
ORIENTATION TAKING INTO ACCOUNT MODERN
CHALLENGES
INTER-RELATING JOB BORN OUT AND WORK-LIFE
BALANCE AMONG THE UNIVERSITY TEACHERS
WORKING IN ICT ENABLED VIRTUAL
ENVIRONMENT.
SCIENTIFIC RESEARCHES IN SOCIAL SCIENCES
AND HUMANITIES AT DOCTORAL DEGREE (Ph. D.)
PROGRAMMES DURING COVID-19 IN INDIA: AN
ANALYSIS
Fostering Digital Game-Based Learning for Enhancing
Self-Motivated Learning among Students with Special
Educational Needs in the 21 st Century Educational
Systems
EDUCATION & CHILD
SCIENTIFIC RESEARCH
ETHNICS, LAWS AND POLICIES FOR ACADEMIC
DATA PRIVACY AND SECURITY: IMPLICATION
FOR SCHOOL MANAGERS.
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Presentation title
CU-H 2 O NANOAKIġKANI KULLANILAN BĠR
SOĞUTMA SĠSTEMĠNDE FARKLI
PARAMETRELERĠN ISI TRANSFERĠNE ETKĠSĠ
ENDÜSTRĠYEL BĠR MERDANENĠN
SOĞUTULMASINDA FARKLI PARAMETRELERĠN
ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
GAZLI AMORTĠSÖRLERĠN PĠSTON TRANSFER
DELĠK ÇAPLARININ SAYISAL ĠNCELENMESĠ
Pd 2 ZnAl Tam Heusler AlaĢımının Yapısal, Elektronik,
Mekanik Özelliklerinin Ab-initio ile Ġncelenmesi
Ir 2 ScIn Tam Heusler ALAġIMININ FĠZĠKSEL
ÖZELLĠKLERĠNĠN YOĞUNLUK FONKSĠYONEL
TEORĠSĠ ĠLE ĠNCELENMESĠ

GEOMETRY EFFECT OF TUBULAR ADHESIVE
JOINTS BONDED WITH A STRUCTURAL ADHESIVE

NUMERICAL EVALUATION OF TUBULAR
ADHESIVE JOINTS UNDER COMPLEX LOADINGS

STRUCTURAL STUDY OF MODIFIED CLAYS
APPLIED TO THE ADSORPTION OF OLLUTANTS
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ELECTRONIC STRUCTURE, ELASTIC AND
STRUCTURAL PROPERTIES OF THE CUBIC LAVES
PHASE COMPOUND EuIr
Ab-initio INVESTIGATION FOR THE STRUCTURAL
STABILITY, MECHANICAL, AND DYNAMICAL
PROPERTIES OF YPdBi half HEUSLER COMPOUND
FLANGE LEAKAGE CALCULATION AND PIPING
STRESS ANALYSIS APPLIED TO GAS
DEVELOPMENT PROJECT
DESIGN AND MODELING OF RECTANGULAR BAR
HORN USED FOR ULTRASONIC BONDING OF
PLASTIC MATERIALS
FIRE SAFETY ENSURING OF PETROLEUM STORAGE
TANKS
TIME DEPENDENT RELIABILITY ANALYSIS FOR
PIPELINES UNDER THE BOTH EFFECT OF
CORROSION AND STRIKE-SLIP FAULT
DISPLACEMENTS
APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ALGORITHMS FOR FAULT DETECTION ON
ROTATING MACHINES IN THE CONTEXT OF
INDUSTRY 4.0
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The vast majority of people treat language as ordinary consumers of goods. Really, for us language is a
necessary specific good that is a communicative tool for survival, and it is impossible to avoid its mastering.
We learn vocabulary, the rules of its pronunciation and the general grammatical rules of combining vocabulary
into sentences, and in the most cases we are not at all interested in the deep internal mechanisms of language`s
functioning. In fact, a speech for us is nothing else but a conditioned reflex installed in our consciousness by
long-term training, which I. Pavlov called the ―second signal system‖.
The internal mechanisms of this ―signal system‖ still remain unknown. If this were not the case, humanity
would have long ago invented an effective way to control machines through oral speech. Although such
machines (robots) already exist, but in terms of creating a language processor which would provide adequate
―understanding‖ of oral commands formulated in natural human language, they are very far from being perfect.
Mathematical approaches help to identify the deep patterns of structure of language‘s functioning, which in
the paradigm of Humboldtianism is taken as a natural object, the same as the physical body, the physical
organism, which is characterized by systemicity and therefore completely falls under the mathematical
description.
A research can be considered scientific only under three conditions: 1) if it offers a new cause-and-effect
relationship in a certain area of reality and/or mentality; 2) this cause-and-effect relationship should represent a
generalization under which the entire class of phenomena in a this area falls; 3) if a research is not immanent,
but relies on the achievements of related sciences, especially mathematics. I. Kant: ―…mathematics has a
particular foundational function with respect to the natural sciences and (2) as such secures their scientific status.‖
(Hein).
Two sections of mathematics, such as SET THEORY and PROBABILITY THEORY, provide a new
understanding of the functioning of the plan of content and the plan of form of language.
Thus, the set theory with regard to the semantics of the word is productive to use the description with the
help of L. Euler's circles (Bagni). The semantics of a word can be interpreted as a set that in mathematics is
classified as ―fuzzy‖ (Zadeh). If Euler relations between sets are extrapolated to names (=words), we will have
the following 4 types:

eyelash – procrastination (1. Independence)
love – friendship

(2. Intersection)

human - man

(3. Inclusion)

dentist – stomatologist

(4. Coincidence)

The second type of relationship between sets, according to Euler's classification, called intersection, and this
type of relationship is the most important for the development of a word`s semantics. It could be compared to
the nuclear reactor that generates new meanings.
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In the intersection zone (in shaded segment) the transition from one stage of evolution of word semantics to
another is accompanied by unconscious indistinguishability (slip of the tongue, error in meaning selection) or
conscious identification (metaphor and metonymy) of two elements in the semantic sets of two or more words.
Phenomenon of intersection helps: а) understand how the two elements of language – polysemy and
synonymy – unite and interact; b) to establish a hierarchy of formation of new meanings of the word (its mental
history); c) clarify the etymological versions of language‘s tokens; d) visualize the evolution of human thinking
(moves, ―holes‖ of social thought) on the examples of meaningful shifts in the semantic sets of words, and e) to
expand students‘ vocabulary.
We interpret the zone of intersection also as a psycho physiologic base (―golden section‖), which
determines the development of the meaning of the word (polysemy). In the zone of intersection as a result of
semantic ―fermentation‖ a set of synonyms is formed, which is generated by the convergence of two sets of
polysemy. The intersection of semantic sets makes it possible to spy on how polysemy converges with
synonymy. There is a kind of ―semantic collider‖. If in a nuclear (hadron) collider in counter-beams elementary
physical particles collide, then in a semantic collider – elements in counter-semantic beams of two sets.
Let‘s consider for example the Eng. word CONTAMINATION, which comes from Latin. contaminatio.
The evolution of its semantic set in the Indo-European area enriched it with the following elements: 1)
pollution, 2) infection, 3) disintegratio, 4) desecration, 5) touch, 6) interaction, 7) combination. From the point
of view of set theory, this should be depicted as follows:

touch

interactioin
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desintegration

Thus from point of view of set theory development of word, its historical unfolding, forms a
kind of ―semantic flower‖, which may be defined as a visual poem.

9

a
10

6 5

b

2 7 3 4
1
x
8
y

Thus, we have a visualization of the isomorphism of mathematics, physics and linguistics. The totality of
all the languages of the world is a comprehensive sign hyper system, which is a complex, multicomponent
agglomeration of words‘ sets intertwined with chains of intersection.
As for the theory of probability, namely such a phenomenon as the normal distribution, their
extrapolation, for example, to vocal changes makes it possible to reveal the causes and patterns of vocal
alternations in the roots of Indo-European words, as well as to explain the nature of the appearance of ―sonant
coefficients‖ postulated by F. Saussure (Saussure).
A wrong choice of the target is more probable, the smaller the difference (distance) between these
targets: n substitutes b in *norn, t – r in *rourist, f – d in *worf because the keys with these letters are
adjacent figures in the visual gestalt of the keyboard so just as e substitutes i in the pronunciation of the word
[ekə'nɔmiks] / [i:kə'nɔmiks] because these sounds are also adjacent, but in acoustic field. These facts
demonstrate the phenomenon of normal distribution in probability theory. (Analysis of the mistakes shows that
in the English language z is never substituted by l or x by p, because the keys with these letters are not
contiguous on the keyboard.
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There is the vowel triangle, first proposed by Christoph Hellwag in his study ―Dissertatio de formatione
loquelae‖, written in Latin in 1781. Here are the facsimile pages of his work (Hellwag).

i

ы
e

u
o

a
Vowels occurring in different languages can be gradually spread in the field of the Hellwag triangle. The
fixation of the cardinal, i.e. the most distant vowel phonemes in the triangle remains unchanged. These three
phonemes form a field of phonetic events and between them in this field the all variety of vowels could be
placed.
The graph of the density of probabilities of a normal distribution is one of the most important functions of
probability theory, which is traditionally represented by the Gaussian curve:

(Normal Distribution)
The number or frequency of events is plotted on the ordinate axis, and the scatter of events in space is
plotted on the abscissa axis. If we extrapolate the diagram to human motions, it turns out that the zero mark on
the abscissa will mean an ideal motor hit, so to speak, an ideal intention to move, or a situation where the actual
performing completely coincided with its intention. The marks to the right and left of zero will illustrate the
scatter of real motor attempts that deviate from ideal intent. The Gaussian curve illustrates this relationship: the
greater the number of movements or their frequency that is the greater the training, the closer our movements
are to their ideal performance, in other words, the more accurate the hit that occurs with automatic movement.
Extrapolating the curve of normal distribution on the pronunciation of cardinal vowels I–A–U, we obtain
the following diagram. Thus, our proposed diagram of the normal distribution (Gaussian curve) of IndoEuropean vowels (see diagram below), located in the phonetic field of the Hellwag triangle bounded by the
June 28-30, 2022
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cardinal phonemes I–A–U, makes it possible to distinguish fields of high training (when automatism takes
place) and low training (lack of automatism) when pronouncing vowels. The diagram of the normal distribution
makes it possible to derive the following formula for the probability of vocal transitions: P (A → E) > P (A

→ I) or P (A → O) > P (A → U).

From above given formula the next equation is organically deduced:
t i → a = t i → e + t e → a, or t a → u = t o → a + t o → u.
The equation should be read as follows: if in the synchrony of a certain Indo-European
language there is a two-membered alternation of (cardinal) phonemes in a root, then there
must be or previously existed outside the norm (in dialect), or in a related language also a
variant of the root with a transitive phoneme. The truth of the diagram and formulas is
confirmed by a large number of examples from Indo-European languages. Let's illustrate with
examples:
Ukr. літо (summer) Eng. gift

Lith. giria (forest)

Pl .gura (mountain)

Rus. лет (years) Germ. geben (give) Lat .hermen ( sprout) Rus . горб
Gr. Oros (mountain);
Pl. lato (summer)

Ger. gab (gave)

Old Prus. garian (tree)

Observation of the alternation of the extreme (cardinal) vowels I–A–U in Germanic languages, especially in
the system of German strong verbs also confirms the validity of proposed formula:
for bInden – bAnd – gebUnden (tie) we find Eng. bEnd – bond [bɔnd];
for fInden – fAnd – gefUnden (find) we find Old Germ. fEndeo – Lat. pOntis (bridge), Gr. pOntos (sea)
(Harper, 2000: F, 6) here also Rus. фОнд (fund);
for trInken – trAnk – getrUnken (drink) we find Old Germ. drEnken (Harper, D) – Eng. draw [drɔ:] etc.
for the strong German verb with the alternation А – І – А:
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fAngen – fIng – gefAngen (catch), where, it would seem, there could never be the forms with alternates Е та
О, consistently we find them in diachrony or in other languages: Old Eng. fЕngtoð (catching) – Eng. fOn (PreInd. fаngen) (Harper, F).
The evidences from English language: in the roots of English words, where the diphthong [ӘІ] make
[mӘІk], take [tӘІk] occurs, in etymological analysis we find the sound A, which is adjacent to the first vowel Ә
and which not only closes all vowels on the left side of the triangle, but in the root tak-e even extends to the
right its side, including vowels O and U:
make [mӘІk] Old Eng. mAcian, Old Fris. mAkia (build), Dan. mAken, Ger. mАchen (make) (Abbyy
Lingvo; Harper, M);
take [tӘІk] originates from Old Eng. tАcan, which in turn comes from Old Norv. tАka, which related to
Goth. tЕkan, and connected with Eng. tOUch with the variant О, and also toke [tOƱk], that means a puff with a
cannabis cigarette, and from the variant О the transition to the variant with adjacent U in the form of took
(Abbyy Lingvo; Harper, T).
In other English Irregular verbs we also find related sounds in etymological analysis.
For example, for ӘІ – OƱ (break – broke, broken) we find related Eng. brake (Abbyy Lingvo),
which, in turn, comes from the Old Fr. brAc (handle, lever), containing adjacent А (Harper, B);
for Æ – Ʊ (can – could ) we find middle sound А in Old Fris. kАnna (know, receive ) and Goth.
kАnnjan (the same) (Harper, С) which moves even on the right side of the triangle in Germ. kÖnnen (can) with
the variant О;
and for shall – should we find Old Eng. scEal, sceOld, Ger. soll, which
are related to Old Norv. skAl, Old High Germ. scAl and Dan. zAl (Abbyy Lingvo), where, as we see, all
adjacent vowels of the triangle are involved, except the extreme І;
for І: – Ɔ: (see – saw) we find the reflexes with both adjacent vowels on the left side of Helwag`s
triangle: with А in Old Eng. sAgu with the meaning of saying, from were sAga comes, which related to the
reflexes with Е in Germ. sEhen, Old Fris. sEd, Lat. sĒdēs (seat, place) and related to Lat. sEdēre (sit) (Abbyy
Lingvo, Harper, etymological forms for see, saw).
Note: Here we have a sensational version; according to which in English verbs see, sit and say were the
common figures occurring in the combined semantic field. Indeed, in order to say, you had to sit opposite and
see the eyes of an interlocutor. D. Harper even notes that English see originally meant only "follow with the
eyes", that is, to follow the eyes of the interlocutor (Harper, S). Once again, we are convinced of the incredible
structuring power of the phenomenon of normal distribution (here in relation to the semantics of a word) and
the power of the principle of adjacency of the events on the abscissa axis. Once recorded by our ancestor, a
word and its semes stated in it, necessarily explicitly or in disguise leave their mark (trace) in a language. All
that remains to be done by an etymologist, he or she is to be able to ―dig‖ this distributive adjacency with its
semes out. But this is a topic for another article.
For Е – О (sell – sold, which is related to Sp. sOldar – sUEldo (solder, weld, connect, bring together,
make ends meet) we find the reflexes with adjacent sound А in Sp. sAldar (make ends meet, sell cheap), from
where Sp. sAldo (balance) comes etc.
In addition, many English Irregular verbs have alternations of vowel – vowel or vowel – diphthong, which,
as in a number of German strong verbs, directly confirm the all-encompassing force of normal distribution,
because either one vowel alternates with adjacent, or adjacent vowels are combined in diphthong, so to prove
the strength of the principle of normal distribution in phonetics it does not require special etymological
research: become – became (˄ – Е); come – came (˄ – ЕІ); feel – felt (І: – Е); give – gave (І – ЕІ); keep –
kept (І: – Е); read – read (І: – Е); swim – swam (I – Æ); seat – sat ( I –Æ); go – gone (ӘƱ – ɒ).
It is possible to conclude that the vowels in the Indo-European roots play the role of fragile filler in
the rigid frame of the consonants. The consonants in the root play role of its identifying factor.
Thus, it is possible to see that the use of probability theory in combination with motion theory makes it
possible, on the one hand, to reinterpret morphonologic changes in word, and thus, on the other hand, can serve
as a supplement to Saussure‘s theory of the sonant coefficients because it explains the nature of their
emergence. And finally it serves as a reliable key for adequate etymological analysis. And besides that it gives
an opportunity to understand the process of the pronouncing mistakes occurring and thus to avoid them: to put a
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~6~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
learner the correct pronunciation, you need to teach him or her precisely to select the only correct acousticallymotor goal among others in sensory-motor shade. It can be achieved by multiple repetitions and corrections.
In language there are strict causal relationships between phenomena that are similar to biological and
physical relations in nature, therefore language is a natural phenomenon and linguistics is exclusively the
natural science, like biology, physics and mathematics, and must be described using compact formulas.
The proposed formula for the probability of vocal transitions can be considered universal, as it is relevant
for other language families, and corresponds to new experimental data on articulatory-acoustic distance
between the vowels of Hellvag‘s triangle.
Proposed work demonstrates the all-embracing character of such areas of mathematics as set theory and
probability theory and their implementation in linguistic phenomena.
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SIMULATION TOOLS FOR ENGINEERING ONLINE EDUCATION – A CASE STUDY ON BASIC
ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY COURSE
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Associate Professor, School of Electrical Engineering, Vellore Institute of Technology – Chennai,
Mr. R Amalrajan, Mr. D Mohan, Ms. Itishree Ghatuari
Research Scholars, School of Electrical Engineering, Vellore Institute of Technology – Chennai

Abstract:
Covid-19 made lot of opportunities and challenges for laboratory courses in professional degree programs
particularly in engineering education. Students attended and learned the courses through online and simulation
tools were introduced to perform experiments for laboratory courses to enhance their skills. They learned new
software tools to perform experiments and adapt to the environment. This paper presents the methods followed
during the pandemic period for the laboratory course basic electrical engineering lab. It is common for all
undergraduate engineering students in Vellore Institute of Technology (VIT) - Chennai. The laboratory session
for each experiment was done by 3 different ways: 1. Analytical calculation. 2. Practical demonstration through
live video 3. LTspice simulation or Tinkercad. The live lab session was carried out with Covid-19 safety
protocols in basic electrical engineering lab, school of electrical engineering, VIT - Chennai, TamilNadu, India
with the effective support from research scholars and lab technicians. The Microsoft teams online platform was
used for content delivery, assessment and interaction.
Keywords: Covid-19, Engineering education, live demonstration, basic electrical engineering lab, LtSpice
simulation, Tinkercad
1. Introduction
The Covid-19 pandemic created lot of challenges for teachers working in engineering institutions for the past 2
years. New and innovative teaching and learning methodologies were introduced during the pandemic situation.
The students were forced to learn from home and lot of digital simulation tools were introduced in order to
facilitate
experiential learning to the student community. It is an alternative for the hands on experience in the physical
laboratory. The issues in physical laboratory such as component failure, over loading are completely void in
online
lab
session.
It is alternative for young budding engineers for knowledge sharing and skill development.
The virtual lab for mechanical engineering students on fluid mechanics [1] and electrical machines lab for
electrical engineering students were already discussed in literatures [2]. The challenges and the factors which
support the online learning system were discussed [3]. The video recording, flipped and online lab session with
demonstration were discussed in detail. The faculty members learned and practiced the software tools before
handling the virtual lab session. In this paper, the different approaches practiced for handling basic electrical
engineering lab through online are discussed with case study.
2. Methodology
The basic electrical engineering lab is a fundamental lab course for all first year engineering students in Vellore
Institute of Technology - Chennai. Students were added in the Microsoft teams online classroom to enable and
enhance the teaching learning process and assessment. The laboratory session was conducted in online mode
and experiments were conducted using simulation tools such as LTspice and tinkercad. Students performed
theoretical calculations for Kirchhoff‘s laws, RLC series circuit, Thevenin‘s theorem and maximum power
transfer theorem.
In analytical calculation, theoretical concepts were explained in detail in the first part of each session during the
lab class and calculations were done for each experiment. For reference and understanding, the screenshot of
recorded video content is reproduced here for each case. Fig. 1 shows the theoretical calculation part for
Kirchhoff‘s law for the given circuit. The calculation steps were explained in detail.
In live video demonstration method, students used the Microsoft teams meeting link and experiment was
conducted lively. The part of the live video session for Kirchhoff‘s law is shown in Fig. 2. The circuit
connection in bread board, meter selection and power supply unit connection were demonstrated and finally the
readings were tabulated.
In LTspice simulation, the circuit was constructed in software environment. The results were validated with
theoretical calculation and practical demonstration. The constructed circuit with waveforms are illustrated in
Fig. 3 for Kirchhoff‘s law.
June 28-30, 2022
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Fig. 1 Theoretical calculation for Kirchhoff‘s law

Fig. 2 Live video demonstration for Kirchhoff‘s law

Fig. 3 LTspice simulation for Kirchhoff‘s law
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Few experiments such as house wiring, stair case wiring and godown wiring experiments were conducted using
Tinkercad online simulation software. The warehousing wiring (godown wiring) constructed in tinkercad is
depicted in Fig. 4. It is observed that lamp2 is in on state with respect to the switch position.

Fig. 4 Tinkercad circuit for warehouse wiring
3. Conclusion
It was a great experience and challenge for faculty and supporting staff during the period Oct.2021 to January
2022. To improve students‘ skills further, new problem statement was given. They did the theoretical
calculation and validated the same using LTspice simulation. Students learnt the software tools and were
satisfied about the methods followed for effectiveness of the lab session. In this lab, 10 experiments were
conducted including Kirchhoff‘s laws, RLC series circuit, Thevenin‘s theorem, maximum power transfer
theorem, DC shunt motor characteristics and transformer regulation. Few experiments such as house wiring,
stair case wiring and godown wiring were conducted using Tinkercad simulation software. The feedback was
really good. Each lab session was recorded and shared with students for further reference. It is an alternative
way of providing skill training to the students in their home.
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ALTINCI TAT OLEOGUSTUS: GASTRONOMĠDEKĠ YERĠ
Dr. Öğr. Üyesi Tufan Süren
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Özet
Tat alma; kimyasal, hormonel ve sinirsel bir sürecin sonucunda gerçekleĢen, insanın beĢ duyusundan biridir. Ġnsanlarda
bulunan tat alma mekanizması belirli tatlara tepki vermek üzere geliĢmiĢtir. Dil üzerinde her farklı tadı algılayan reseptör
hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler dilin farklı bölgelerinde yoğunlaĢmıĢ durumdadır. Tat çeĢitlerinin tespitinde insanın
tat alma mekanizmasında görevli olan bu reseptör hücrelerin belirli tat kaynaklarına verdiği tepkiler
değerlendirilmektedir. Buna göre bilinen tat çeĢitleri, tatlı, ekĢi, acı ve tuzlu tatlarken, bu temel tatlar dıĢında glutamat
proteinin tadıyla tanımlanan umami tat da bulunmaktadır. Yapılan araĢtırmalar sonucunda, insanın tat alma
mekanizmasının tepki verdiği tat çeĢitlerinin daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. Kalsiyum tadı, su tadı ve karbondioksit tadı
gibi tatlarla ilgili çalıĢmalar sürerken, tespit edilen bir baĢka tat çeĢidi altıncı tat olarak literatüre girmiĢtir. Bu altıncı tat,
Latince olarak "oleo" (yağ, yağlı) ve "gustus" (tat) kelimelerinden oluĢan ve ―yağın tadı‖ anlamına gelen ―oleogustus‖
olmuĢtur. Oleogustus tadının, yağ asitlerinin uzunluklarına göre değiĢebileceği bildirilmiĢtir. Kısa zincirli yağ asitlerinde
ekĢiye benzer, uzun zincirlilerde ise umamiye benzer bir tat oluĢtuğu, ancak bu tadın altıncı tat olarak farklı bir tat
Ģeklinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. Tat alma mekanizmasında birçok faktör etkili olmaktadır ve
insanların tat algıları bu faktörlere göre değiĢebilmektedir. Özellikle gıdalarda birden fazla tat unsurunun bir arada
bulunduğu düĢünüldüğünde tat çeĢitlerinin duyusal olarak ayırt edilmesi oldukça güçtür. Oleogustus tadı da, yağlı
gıdaların içerisinde bulunan bir tat çeĢididir ve duyusal olarak algılanması güçtür. Ancak laboratuvar ortamında yapılan
çalıĢmalarda, reseptör hücrelerin tepkileriyle tespit edilebilmektedir. Yapılan deneysel çalıĢmalarda, oleogustus tadı
ayrıĢtırılmıĢ ve denekler tarafından beğenilmediği hatta rahatsız edici bir tat olduğu ortaya konmuĢtur. Ancak, oleogustus
tadının gıdaların içerisinde ve/veya farklı tat çeĢitleriyle birlikte bulunduğunda insanların tat algılarında nasıl bir etki
bıraktığı henüz çalıĢılmaya ihtiyaç duyulan bir durumdur. Bu bilgiler ıĢığında, altıncı tat olarak literatürde kabul edilmiĢ
olan oleogustus tadının, yakın gelecekte gastronominin konusu olacağı düĢünülmektedir. Gastronomide ürün
geliĢtirmede, yiyecek hazırlama yöntemlerinde, gıda eĢleĢtirmede yeni bir tat olan oleogustusun yer alması gastronomi
alanına ve sektörüne bir zenginlik kazandırabilir. ÇalıĢmanın amacı, altıncı tat oleogustusla ilgili akademik literatürün
zenginleĢmesine, gastronomi sektörü ve profesyonellerinin bu yeni tat hakkında bilgi sahibi olmalarına ve ürün
geliĢtirmelerinde oleogustus tadı üzerinde çalıĢmalar yapılmasına yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda yapılan bu çalıĢmada,
gastronomi alanı ve sektörünün geleceğinde ortaya çıkması muhtemel oleogustus tadının tanımı, özellikleri,
gastronomideki yeri ve önemine vurgu yapmak amacıyla literatür incelenmiĢ ve bir değerlendirme yapılmıĢtır.
Anahtar kelimeler: Gastronomi, oleogustus, tat algısı, altıncı tat
THE SIXTH TASTE OLEOGUSTUS: ITS PLACE IN GASTRONOMY
Abstract
Taste is one of the five senses of human, which is the result of a chemical, hormonal and nervous process. The taste buds
in humans have evolved to respond to certain tastes. There are receptor cells on the tongue that detect every different
taste. These cells are concentrated in different parts of the tongue. The responses of these receptor cells, which are
responsible for the taste mechanism of humans, to certain taste sources are evaluated in the determination of taste types.
Accordingly, while the known taste types are sweet, sour, bitter and salty, a fifth taste, umami, emerged about a hundred
years ago. As a result of the researches, it has been determined that the taste types to which the human taste mechanism
reacts are more. While studies on flavors such as calcium taste, water taste and carbon dioxide taste are ongoing, another
taste type has entered the literature as the sixth taste. This sixth taste became ―oleogustus‖, which is derived from the
Latin words ―oleo‖ (oil, oily) and ―gustus‖ (taste) and means ―taste of oil‖. It has been reported that this taste may vary
according to the lengths of the fatty acids. It has been emphasized that short-chain fatty acids have a sour-like taste and
long-chain fatty acids have a similar taste to umami, but this taste should be evaluated as a different taste as the sixth
taste. Many factors are effective in the mechanism of taste, and people's taste perceptions may change according to these
factors. It is very difficult to distinguish the flavor types sensorially, especially when it is considered that there are more
than one taste element in foods. Oleogustus taste is a type of taste found in fatty foods and it is difficult to perceive
sensory. However, in laboratory studies, the receptor can be detected by the response of cells. In the experimental studies,
the taste of oleogustus was separated and it was revealed that it was not liked by the subjects and even had an unpleasant
taste. However, how the taste of oleogustus affects people's taste perceptions when present in foods and/or with different
flavors is a situation that still needs to be studied. In the light of this information, it is thought that the taste of oleogustus,
which has been accepted in the literature as the sixth taste, will be the subject of gastronomy in the near future. The
inclusion of oleogustus, which is a new taste in product development, food preparation methods, and food pairing in
gastronomy, can enrich the field and industry of gastronomy. The aim of the study is to enrich the academic literature on
sixth taste oleogustus, to help the gastronomy sector and professionals to have information about this new taste, and to
work on the taste of oleogustus in product development. In this study, conducted in this direction, the literature was
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examined and an evaluation was made in order to emphasize the definition, characteristics, place and importance of
oleogustus taste, which is likely to emerge in the future of the gastronomy field and industry.
Keywords: Gastronomy, oleogustus, taste perception, sixth taste
GiriĢ
Tat duyusu, insanın beĢ duyusundan biridir ve gastronomi biliminde kritik bir öneme sahiptir. Tat duyusu, insanların
gastronomik ürünleri değerlendirmesinde baĢta koku duyusu olmak üzere diğer duyularla birlikte çalıĢmaktadır (Karaman
& Çetinkaya, 2020). Gastronomi biliminin ve sektörünün ortaya çıkardığı ürünlerin değerinin oluĢabilmesi için alıcı taraf
olan insanlar tarafından tam ve doğru Ģekilde algılanabilmesi gereklidir. Dolayısıyla tat duyusunun anlaĢılabilmesi
önemlidir.
Ġnsanların duyularıyla algıladıkları gıdalar gastronomik deneyimlerini oluĢturur. Bu deneyimlerin olumlu olması sektörün
ana hedeflerini oluĢturmaktadır. Gerek gıda endüstrisi gerekse gastronomi sektörü, insanların tat duyularına hitap eden
ürünleri ortaya çıkarmak için çalıĢmaktadır. Bunun için sektör bileĢenleri tat çeĢitlerini daha iyi tanımakta ve üretilen
ürünün tat özelliklerini geliĢtirmektedir.
Tat duyusu; hem zehirli ve bozuk gıdaların ayırt edilebilmesi, iĢtahı arttırmak gibi fonksiyonlarıyla insan yaĢamının
sürdürülmesi; hem de lezzet, kültürel zenginliğe hitap etme gibi özellikleriyle yemeği bir keyif unsuruna dönüĢtürme
bakımından oldukça önemli bir göreve sahiptir (Kurtuldu vd., 2018). Ġnsanların duyuları ve özellikle tat gıda satın alma
ve tüketme tutum, niyet ve davranıĢları üzerinde yadsınamaz bir etkiye sahiptir. Ġnsanların yeme-içme ihtiyaçlarına hitap
eden gıda ve gastronomi sektörü ise ekonomik olarak çok büyük bir pazarı oluĢturmaktadır. Bu yüzden iĢletmeler yeni
ürünlerle gıda ve içecek pazarından daha fazla pay almaya çalıĢmaktadır. Gıda ve içecek ürünlerinde pazar payı elde etme
yollarından biri de insanların tat duyularına uygun tatlar geliĢtirebilmektir (Ustaahmetoğlu, 2015).
Gastronomi alanı içerisinde yer alan ürün geliĢtirmede, yiyecek hazırlama yöntemlerinde, gıda eĢleĢtirmede yeni bir tat
olan oleogustusun yer alması gastronomi alanına ve sektörüne bir zenginlik kazandırabilir. ÇalıĢmanın amacı, altıncı tat
oleogustusla ilgili akademik literatürün zenginleĢmesine, gastronomi sektörü ve profesyonellerinin bu yeni tat hakkında
bilgi sahibi olmalarına ve ürün geliĢtirmelerinde oleogustus tadı üzerinde çalıĢmalar yapılmasına yardımcı olmaktır. Bu
doğrultuda yapılan bu çalıĢmada, gastronomi alanı ve sektörünün geleceğinde ortaya çıkması muhtemel oleogustus
tadının tanımı, özellikleri, gastronomideki yeri ve önemine vurgu yapmak amacıyla literatür incelenmiĢ ve bir
değerlendirme yapılmıĢtır.
Tat Alma Mekanizması
Tat duyusu, 50-70 mm boyutunda ve oval Ģekle sahip, yaklaĢık ömrü 10 gün olan, tat tomurcukları olarak adlandırılan
reseptör hücreler tarafından algılanmaktadır. Bu tomurcuklar; çoğunlukla dilde olmak üzere damak, tonsilla, epiglottis ve
proksimal özofagusta bulunmaktadır. YetiĢkinlerde yaklaĢık olarak 3.000-10.000 tat tomurcuğu bulunmaktadır. YaĢ
ilerledikçe (ortalama 45 yaĢ) tat tomurcuklarının bir kısmı bozulmaktadır. Çocuklarda ise yetiĢkinlerden daha fazla tat
tomurcuğu bulunur. Anne sütü Ģekerli olduğundan bebekler bu tada karĢı duyarlıdır. Tuzlu tat algısı ise dördüncü aydan
itibaren oluĢmaya baĢlamaktadır (Sarıgül, 2016; Kurtuldu vd., 2018: 277). Acı, ekĢi, tuzlu ve tatlı gibi temel tatların
algılayıcı tomurcukları dilin belirli bölgelerinde yoğunlaĢmıĢ durumdadır. Tatlı ve tuzlu tatlar dil uç kısmına
yerleĢmiĢken, ekĢi tat dilin her iki yan tarafına, acı tat ise dil kökü ve yumuĢak damağa yerleĢmiĢtir. Dilin uç ve arka
bölgesindeki tat duyarlılığının daha fazla olduğu bilinmektedir (Cowart vd., 1997; Heckmann vd., 2003; Breslin &
Huang, 2006; Epstein & Barasch, 2010).
Tat tomurcuklarında bulunan tat reseptör hücreleri, sinir hücrelerine benzeyen özelleĢmiĢ epitel hücrelerdir (Kurtuldu vd.,
2018). Reseptör hücreler vasıtasıyla tükürük bezleri uyarılır ve salgı üretir. Tükürükle birleĢen gıdalar bir çözelti haline
gelir ve gıdada bulunan çeĢitli kimyasallar çözünmeye baĢlar (Breslin & Huang, 2006). Dilin farklı bölgelerinde bulunan
reseptör hücreler aracılığıyla algılanan tat duyusu, farklı sinirsel yollar izleyerek beyne ulaĢmaktadır. Tat algısı beyin sinir
sistemi içinde frontal (frontal operculum) bölgede yorumlanıp oluĢmaktadır. Tat tercihinin beyin sinir sistemi içinde
gerçekleĢmesinin nedeni, kiĢinin lezzetli ve lezzetsiz tatlar hakkındaki geçmiĢ deneyimlerinin etkili olmasıdır (Khonsary,
2017).
Tat alma mekanizması baĢlı baĢına çalıĢan bir sistem olmakla birlikte, tat duyusu gıdaların lezzetini algılamada tek baĢına
yeterli değildir. Görme, duyma ve dokunma duyuları da insanların tat algıları üzerinde etkilidir ancak özellikle koku alma
duyusu tat alma duyusu ile çok yakından iliĢkilidir. Görme duyusu gıdaların renk gibi görsel özellikleri; dokunma duyusu
gıdaların ısı, sertlik, kıvam gibi özellikleri; duyma duyusu ile gıdaların gevreklik, kıtırlık gibi özellikleri ve koku alma
duyusu ile de gıdaların kokuları algılanır (Krishna, 2012). Bir gıdanın lezzetinin tam olarak algılanabilmesi için beĢ
duyunun birlikte çalıĢması çok önemlidir.
Tat ÇeĢitleri
Literatürde bilinen tat çeĢitleri acı, tatlı, ekĢi, tuzlu ve umami olmak üzere beĢ çeĢittir. Son zamanlarda yapılan çalıĢmalar
göstermektedir ki, bu beĢ tat çeĢidinin dıĢında farklı tat çeĢitleri de bulunmaktadır. Ġnsanların duyusal olarak algılamakta
zorlandığı bazı tat çeĢitleri, tat alma mekanizmasında etkili olabilmekte, ayrıca kimyasal ve hayvan çalıĢmalarında tespit
edilebilmektedir. Örneğin kemirgenler, basit Ģeker tadından farklı bir polisakkarit veya niĢasta tadını algılayabilmektedir.
Bunun dıĢında, bazı hayvanlar yağ tadını algılayabilmektedir ancak, bu algının dokunsal ve koku alma mekanizmasının
mı yoksa yağın tadıyla mı ilgili olduğu tam olarak tespit edilememiĢtir. Metalik tat ise yüzyıllardır tanımlanmıĢtır, ancak
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metalik tadın dildeki iyon kaynaklı akımlardan gelen etkiyle ve çeĢitli tat niteliklerinin bir birleĢimi olduğu
düĢünülmektedir (Keast & Breslin, 2003; Breslin & Spector, 2008: 149).
Oleogustus
Bilinen dört temel tat ve umami tat literatürde yer alan beĢ tat olarak bilinmektedir. Ancak 2015 yılına yapılan bir
çalıĢmada (Running vd., 2015) yeni bir tat tanımlanmıĢtır. Bu tadın ismi Latince olarak "oleo" (yağ, yağlı) ve "gustus"
(tat) kelimelerinden oluĢan ve ―yağın tadı‖ anlamına gelen ―oleogustus‖ olmuĢtur. ÇalıĢmaya göre oleogustus,
esterlenmemiĢ yağ asitlerine verilen oral tepkiler sonucunda, ayrıca ekolojik bir sonucu olması; tat alma reseptörleri
tarafından algılanması ve davranıĢsal bir tepki oluĢturması gibi nedenlerle yeni bir tat olma özelliğini taĢımaktadır.
Oleogustus, yağ asitlerinin tadı olarak tanımlansa da, akla yağ tadının gelmemesi gerektiği belirtilmiĢtir. Yapılan deneyler
sonucunda kısa zincirli yağ asitlerinin ekĢi bir duyum ve orta zincirli yağ asitlerinin ise irrite edici, tahriĢ duyumu
oluĢturduğu, ancak her iki yağ asidinin de belirsiz bir yağ kalitesine sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Özellikle, uzun zincirli
yağ asitlerinin ortaya çıkardığı tat duyusunun, yağlılık beklentileriyle tamamen uyumlu olmadığı ve bu nedenle yeni ve
farklı bir tat olarak tanımlanması gerektiği ileri sürülmüĢ ve literatüre geçmiĢtir (Running vd., 2015).
Oleogustus tadının tanımlanması, yağ tüketimi ve sağlık arasındaki iliĢki açısından önemsenmektedir. GörüĢlere
bakıldığında, insanların yağ tadı algılarının değiĢken olduğu ve bu tat eĢiğindeki farklılıkların aĢırı yağ tüketimi riskini
arttırdığı belirtilmektedir. Buna göre, aĢırı yağ tüketimi ve buna bağlı sağlık sorunlarının azaltılması, diyetlerin
düzenlenmesi gibi konularda oleogustus tadının ayrı bir tat olarak tanımlanması ve insanların bu tadı algılama eĢiklerinin
belirlenebilmesi önemli bir adım olarak görülmektedir (Mattes, 2009; Chevrot vd., 2014; Gilbertson & Khan, 2014;
Stewart vd., 2010; Keast & Costanzo, 2015;
Sonuç
Çok yeni ortaya çıkarılan ve hakkında yeterince bilgi olmaması nedeniyle gastronomi alanında henüz yer bulamamıĢ olan
oleogustus, yapılacak araĢtırmalar sonucunda gıda endüstrisinde ve gastronomi alanında daha fazla yer almaya
baĢlayabilir. Tat duyusunun gıda ve gastronomi sektöründe ve pazarlamasında kritik bir konu olduğu bilinmektedir
(Martinho, 2021). Bu açıdan yeni bir tat çeĢidi olarak oleogustus hem akademinin hem de sektörün ilgisini çekmeye
baĢlamıĢtır. Ancak, hakkındaki bilgilerin az olması, bu yeni tadın gastronomi alanında ve gıda sektöründe alacağı yer ile
ilgili görüĢlerin net olmasının önündeki bir engeldir. Tat duyusu ve gıda tercihleri, tüketimleri iliĢkisi literatürde çok fazla
çalıĢılmıĢ konulardandır (Clark, 1998; Auvray ve Spence, 2008; Spence & Gallace, 2011; Piqueras-Fiszman vd., 2012;
Banovic vd., 2021) ve yeni bir tadın ortaya çıkması bu konudaki çalıĢmalar için bir hedef olabilir. Ayrıca, oleogustus tadı
ve mekanizması anlaĢıldıkça sektörün duyusal pazarlama stratejileri geliĢtirmesinde etken bir rol oynayabilir.
Oleogustus tadına inĢaların vermiĢ olduğu tat tepkisi, gıda ürünü geliĢtirme (örneğin, yağ ikame maddelerinin bileĢimi),
klinik uygulama (örneğin, iĢtah yönetimi, sindirim, tat bozuklukları) ve halk sağlığı politikası (çeĢitli diyet önerileri) için
sonuçlar içerebilir (Running vd., 2015). Oleogustus tadının, izole halde algılanabildiği ve rahatsız edici bir tepkiye neden
olduğu göz önüne alındığında, gastronomi ve gıda sektöründe alacağı yer tam olarak bilinmemektedir. Ancak, gıdaların
bütüncül tat özelliklerinde ne gibi etkilerinin olacağıyla ilgili yapılacak çalıĢmalar sonucunda oleogustus tadının
gastronomideki yeri daha anlaĢılır olacaktır. Henüz tanımlanmıĢ olan bu tadın, akademik olarak daha fazla çalıĢılması ve
gastronomi sektörüne tanıtılması, ürün geliĢtirme, piĢirme ve hazırlamada yeni teknikler gibi alanlarda katkı sağlamasını
mümkün kılabilir. Bu sonuçlar değerlendirildiğinde oleogustus tadının, gastronomi alanında yeni bir tat çeĢidi olarak yer
alması, bilinirliğinin artması, araĢtırmaların çoğalması hem bu yeni tadı anlamaya yardımcı olacak hem de sektör ve
profesyonellerin ilgisini çekerek gastronomi pratiğinde yer bulma ihtimalini arttıracaktır.
Kaynakça
Auvray, M., & Spence, C. (2008). ―The multisensory perception of flavor.‖ Consciousness and Cognition, 17/3, 1016-1031.
Banovic, M., Aschemann-Witzel, J., & Deliza, R. (2021). Taste perceptions mediate the effect of a health goal on food
choice. Food Quality and Preference, 94, 104-305.
3. Breslin, P. A., & Huang, L. (2006). Human taste: Peripheral anatomy, tastetransduction, and coding. Taste and Smell, 63,
152-190.
4. Breslin, P. A., & Spector, A. C. (2008). Mammalian taste perception. Current Biology, 18(4), 148-155.
5. Chevrot, M., Passilly-Degrace, P., Ancel, D., Bernard, A., Enderli, G., Gomes, M., Robin, I., Issanchou, S., Vergès, B.,
Nicklaus, S., et al. (2014). Obesity interferes with the orosensory detection of long-chain fatty acids in humans. Am J Clin
Nutr. 99, 975–983.
6. Clark, J. E. (1998). Taste and flavour: their importance in food choice and acceptance. Proceedings of the Nutrition
Society, 57(4), 639-643.
7. Cowart, B. J., Young, I. M., Feldman, R. S., & Lowry, L. D. (1997). Clinical disorders of smell and taste. Tasting and
Smelling, 175-198.
8. Epstein, J. B., & Barasch, A. (2010). Taste disorders in cancer patients: pathogenesis, and approach to assessment and
management. Oral oncology, 46(2), 77-81.
9. Heckmann, J. G., Heckmann, S. M., Lang, C. J., & Hummel, T. (2003). Neurological aspects of taste disorders. Archives of
Neurology, 60(5), 667-671.
10. Garneau, N. L., Nuessle, T. M., Tucker, R. M., Yao, M., Santorico, S. A., Mattes, R. D., & Genetics of Taste Lab Citizen
Scientists. (2017). Taste responses to linoleic acid: a crowdsourced population study. Chemical Senses, 42(9), 769-775.
1.
2.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 13 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
11. Gilbertson, T.A. & Khan, N.A. (2014). Cell signaling mechanisms of oro-gustatory detection of dietary fat: advances and
challenges. Prog Lipid Res. 53, 82–92.
12. Karaman, E. E., & Çetinkaya, N. (2020). Gıda tercihinde duyuların rolü: tat duyusunun tat testi ile demografik özelliklere
göre farklılığının tespiti. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(2), 883-898.
13. Khonsary, S. A. (2017). Guyton and Hall: textbook of medical physiology. Surgical Neurology International, 8, 275.
14. Keast, R. S. & Costanzo, A. (2015). Is fat the sixth primary? Evidence and implications. Flavour, 4, 5.
15. Keast, R. S. J., Breslin, P. A. S. (2003). An overview of binary taste–taste interactions. Food Quality and Preference, 14(2).
111–124.
16. Krishna, A. (2012). An integrative review of sensory marketing: Engaging the senses to affect perception, judgment and
behavior. Journal of Consumer Psychology, 22(3), 332–351.
17. Kurtuldu, E., Miloğlu, Ö., Derindağ, G., & Özdoğan, A. (2018). Tat duyu bozukluklarına genel bakıĢ. Atatürk Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 28(2), 277-283.
18. Martinho, V. J. P. D. (2020). Food marketing as a special ingredient in consumer choices: the main insights from existing
literature. Foods, 9(11), 1651.
19. Mattes, R.D. (2009). Oral detection of short-, medium-, and long-chain free fatty acids in humans. Chem Senses. 34, 145–
150.
20. Piqueras-Fiszman, B., Alcaide, J., Roura, E., Spence, C. (2012). Is it the plate or is it the food? Assessing the influence of the
color (black or white) and shape of the plate on the perception of the food placed on it. Food Quality and Preference, 24/1,
205-208.
21. Running, C. A., Craig, B. A., & Mattes, R. D. (2015). Oleogustus: the unique taste of fat. Chemical Senses, 40(7), 507-516.
22. Sarıgül, T. (2016). Tat Algısı Yaşlandıkça Değişir mi? Tübitak Bilim Genç. 1.6.2022 tarihinde
https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/tat-algisi-yaslandikca-degisir-mi adresinden eriĢildi.
23. Spence, C., & Gallace, A. (2011). Multisensory design: Reaching out to touch the consumer. Psychology & Marketing, 28/3,
267-308.
24. Stewart, J.E., Feinle-Bisset, C., Golding, M., Delahunty, C., Clifton, P.M., Keast, R.S. (2010). Oral sensitivity to fatty acids,
food consumption and BMI in human subjects. Br J Nutr. 104, 145–152.
25. Ustaahmetoğlu, E. (2015). Tat algısı: hazır kahve üzerine deneysel bir uygulama. KAÜİİBFD, 7(12), 51-64.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 14 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
BULGARĠSTAN’DA YAĞ GÜLÜ (Rosa Damascena Mill.) ÜRETĠMĠ VE ÖNEMĠ
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Öz
Tarihi kaynaklara göre ġam gülü, ġam'dan Trakya'ya Büyük Ġskender'in askerleri tarafından getirilmiĢtir.
Kazanlık Gülü veya Bulgar Gülü olarak bilinen bu bitki, 1652 yılında Kazanlık bölgesine getirilmiĢtir. Gül her
zaman güzelliğin, gençliğin ve sağlığın sembolü olmuĢtur. Bu kraliyet bitkisi, antik çağlardan günümüze kadar
insanların kalbinde özel bir yer kaplar ve günümüzde heyecan veren romantik hikayelerin ve efsanelerin
temelini oluĢturur. Bulgaristan, dünyada yağlı gül yetiĢtirmek için mükemmel koĢullarla sahip birkaç yerden
biridir. Ülkede gül yağı üretiminin geliĢimi 16. yüzyılda bugünkü "Güller Vadisi‘nde baĢlamıĢ ve 19. yüzyılda
Bulgaristan bu ürünün dünya arzını neredeyse tekelleĢtirmiĢtir. Gül Vadisi, Plovdiv'in yaklaĢık 60 km
kuzeyinde, Sredna Gora ve Stara Planina arasında, Kazanlık'tan Klisura'ya kadar olan sahadır. Vadi, endüstriyel
amaçlı gül yetiĢtirmekle ünlüdür. Bu vadi batısında Stryama ve doğusunda Tunca olmak üzere iki nehir
vadisinden oluĢur. Rosa damascena gülü yüzyıllardır bu vadide yetiĢtirilmektedir. Gülün neme ve ısıya olan
ihtiyacı bu vadinin iklim özelliklerinde olduğu için yağlı gül tarlaları burada yoğunlaĢmıĢtır. EĢsiz özellikleri ve
yüksek fiyatı nedeniyle "sıvı altın" olarak adlandırılan gül yağı, sayısız faydası olan doğal bir iksirdir.
Bulgaristan‘ın en önemli sembollerinden biri olan Bulgar yağlı gülü, tüm kıtalarda ün yaparak ülkenin gül
üretimi alanında ulaĢılmaz bir baĢarısı haline gelmiĢtir. Ülke, gerçek altından üç kat daha pahalı olduğu için
Bulgaristan'da genellikle "sıvı altın" olarak adlandırılan gül yağının en büyük üreticilerinden biridir. Bulgar gül
yağı özelliklerini değiĢtirmediği gibi, yüksek kalitesi sayesinde dünya çapında bir referans olarak kabul edilir.
Bu çalıĢmada Bulgaristan‘ın en önemli tarımsal ürünlerinden olan Gül‘ün ekildiği sahalar, üretimi ile ülke
ekonomisine katkısı hakkında bilgi verilmiĢtir. Bulgaristan‘da yağlı gül için en uygun yetiĢme alanı Stara
Planina ve Sredna Gora arasındaki nispeten küçük sahalar ile; batıda Strelcha'dan doğuda Zimnitsa'ya kadar
uzanan sahadır. Ülkede ana üretim merkezleri Karlovo, Pavel Banya ve Kazanlak‘dır. Bu alanların yanı sıra
Plovdiv ve Stara Zagora‘da gül üretim alanlarının %90'ını oluĢturur. Geri kalan gül sahaları ise Pazarcık ve
Sofya‘da dır. Bu çalıĢma sonucunda gülün Bulgar gelenek, görenek ve kültüründe önemli olduğu, gül üretimi
sonucunda elde edilen gelirin ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlığı sonucuna varılmıĢtır.
Anahtar Kelime: Bulgaristan, Kazanlık, Tarım, Gül, Üretim.
OIL ROSE (Rosa Damascena Mill.) PRODUCTION AND ITS IMPORTANCE IN BULGARIA
Abstract
According to historical sources, the Damascus rose was brought from Damascus to Thrace by the soldiers of
Alexander the Great. This plant, known as Kazanlak Rose or Bulgarian Rose, was brought to the Kazanlık
region in 1652. The rose has always been a symbol of beauty, youth and health. This royal herb occupies a
special place in the hearts of people from ancient times to the present day and forms the basis of exciting
romantic stories and legends today. Bulgaria is one of the few places in the world with excellent conditions for
growing oil roses. The development of rose oil production in the country began in the present "Valley of Roses"
in the 16th century, and in the 19th century Bulgaria almost monopolized the world supply of this product. The
Rose Valley is located approximately 60 km north of Plovdiv, between Sredna Gora and Stara Planina, from
Kazanlak to Klisura. The valley is famous for growing roses for industrial purposes. This valley consists of two
river valleys, Stryama in the west and Tunca in the east. Rosa damascena rose has been grown in this valley for
centuries. Because the rose's need for moisture and heat is in the climate characteristics of this valley, oily rose
fields Rose oil, which is called "liquid gold" due to its unique properties and high price, is a natural elixir with
numerous benefits. One of the most important symbols of Bulgaria, the Bulgarian oil rose has become famous
on all continents and has become the country's unreachable success in the field of rose production. .Bulgarian is
often "liquid", as the country is three times more expensive than real gold. is one of the largest producers of
rose oil, which is called "loam". Bulgarian rose oil does not change its properties and is considered a worldwide
reference thanks to its high quality. In this study, information is given about the fields where Rose, one of the
most important agricultural products of Bulgaria, is planted, its production and its contribution to the country's
economy. The most suitable growing area for oil rose in Bulgaria is with relatively small fields between Stara
Planina and Sredna Gora; It is the field stretching from Strelcha in the west to Zimnitsa in the east. The main
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production centers in the country are Karlovo, Pavel Banya and Kazanlak. In addition to these areas, it forms
90% of the rose production areas in Plovdiv and Stara Zagora. The remaining rose fields are in Pazarcık and
Sofia. As a result of this study, it was concluded that the rose is important in the Bulgarian tradition, customs
and culture, and that the income obtained as a result of rose production contributes to the economy of the
country and the region.
Keywords: Bulgaria, Kazanlak, Agriculture, Rose, Production.
GĠRĠġ
Bulgaristan, tıbbi ve aromatik ürünlerin yetiĢtirilmesinde ve uçucu yağların üretiminde uzun bir geleneğe
sahiptir. Uçucu yağların hafif sanayide (kozmetik, ilaç, gıda vb.) artan kullanımı ve aromaterapinin hızla
geliĢmesi, 2007-2011 küresel ekonomik krizinden sonraki yıllarda dünyada yağlara olan talebi hızlandırmıĢtır.
ÇeĢitli analistlere göre uçucu yağlar için 2025 yılına kadar olan dönemde yıllık ortalama %8-11'lik bir birikim
oranıyla büyümesi beklenmektedir (Ognyanova, vd, 2017:4-5).
Doğal gül yağı dünya pazarındaki en pahalı üründür. Uçucu yağlara olan artan talep, doğal kokuların sentetik
olanlarla değiĢtirilmesine yol açmaktadır. Yüksek kaliteli gül yağı talebinin dünya çapında artması
beklenmektedir. Bu talebi karĢılamak için, yağ gülü yetiĢtiriciliğine yönelik ekolojik ve agronomik yaklaĢımları
uyumlu hale getirilmesi ve iyileĢtirilmesi gerekmektedir. Organik gül yağı, geleneksel olarak yetiĢtirilen
güllerden elde edilen gül yağından genellikle %20 daha pahalıdır. Bulgaristan'da organik güllerin kapladığı alan
2011'de 845 hektar iken bu oran 2021'de 2679 hektara yükselmiĢtir. Ülkede gül üretiminin yoğunlaĢtığı alanlar
Gül Vadisi, yani Sliven'den Klisura'ya kadar olan Balkan altı tarlalarıdır. Bu yerlerde olan kısıtlı ekim sahaları
Zlatitsa-Pirdop vadisi, True Sredna Gora ve Rila-Rodopi bölgesi gibi yeni alanların kurulmasına yol açmıĢtır.
Bulgaristan‘da yağlık gülün endüstriyel ekimi, gül yağının yüksek içeriği ve kalitesi nedeniyle Kazanlak
gülünden (Rosa damascena Mill) elde edilir. Gül çiçeklerinden elde edilen baĢlıca ürünler gül yağı (yaklaĢık
%90), gül betonu (%5-6) ve gül suyudur (yaklaĢık %3-4), az bir miktarı da gıda sanayinde hammadde olarak
kullanılmaktadır (Piperkova ve Shirilinkova, 2016: 115-116).
Kazanlak gülü (Roza kazanlika V.T.), Bulgaristan'daki en önemli uçucu yağ bitkilerinden biridir. Önemi, gül
çiçeğinin iĢlenmesinden sonra elde edilen son derece yüksek kaliteli gül yağı ile karakterize edilir. GeçmiĢteki
birçok ulusun tarihi vakayinamelerinde Bulgaristan "güller diyarı" olarak söz edilirdi. Ülkenin adı hala en
kaliteli ve en pahalı uçucu yağ olan Bulgar yağı içeren gülü ile sembolik olarak anılmaktadır. Bu gül yağının
uluslararası piyasada fiyatı kilogram baĢına 3.000 ile 4.000 dolar arasında değiĢmektedir. Kazanlık gülü
geçmiĢte aromatik maddelerin üretiminin yanı sıra yemek, Ģarap ve sirke, çay ve ilaç yapımında da hammadde
olarak kullanılmıĢtır. Günümüzde parfümeriye ek olarak gıda sanayisinde de kullanılmaktadır. Ġlaç
endüstrisinde Kazanlık gülü, göz, mide, cilt ve diĢ hastalıkları tedavisinde kullanılmak üzere ilaç üretiminde
kullanılmaktadır. Halk hekimliğinde gül çiçekleri müshil olarak, homeopatide ise saman nezlesine karĢı
kullanılır. Kazanlık gülünün çiçekleri ve meyveleri de önemli miktarda C vitamini içerir (çiçeklerdeki mutlak
kuru maddenin %500 mg'ından meyvelerde % 4500 mg'a kadar).
Gül yağı eleopten (yağın uçucu kısmı) ve stearopten (eleopten içinde çözülmüĢ) olmak üzere iki ana gruba
ayrılır. Eleopten, yağın ana, gerçek kısmıdır. En çok sitronellolün yanı sıra geraniol ve nerol içerir. Stearopten,
uçucu yağ bileĢiminde daha küçük bir paya (%15-23) sahiptir. Esas olarak eicose içerir. Bulgar gülü yağının
sabitleyici özelliklerinden ve parfüm bileĢimlerinde dengeleyici iĢlevinden kaynaklanmaktadır. Gül yağı
yoğunluğu, kırılma, polarizasyon ve sertleĢme noktasının ana kalite göstergeleri eleopten: stearopten oranına
bağlıdır. Bulgar gül yağı, yeĢilimsi bir renk tonu ve güçlü aroması olan sarı bir renge sahiptir. Kırmızımsıturuncu renge, mumsu bir dokuya ve tipik gül kokusuna sahiptir. Gül çiçeğinin gül yağı için iĢlenmesi
sürecinde gül suyu da elde edilir. HoĢ bir aromaya (%0,2 ila 1,1 oranında uçucu yağ içerir), değerli tıbbi ve
kozmetik ürünlere sahiptir, bu da onu farmasötik ve kozmetik endüstrileri için bir hammadde olarak uygun hale
getirmiĢtir (Ognyanova, vd, 2017:8-9-10).
Yüzyıllardır Bulgarların gururu olan bir ürün, yasal gerekçe ve Avrupa Birliği'nde korunan ürün statüsü aldı.
Bu, Trans-Balkan tarlalarında yetiĢen güllerin tarihinin, ülkemizi ünlü yapan ve dünya parfüm markalarının
çoğunda bulunmasından ve üretimlerinin ayrılmaz bir parçası olmasından gurur duyan gül yağının kalitesinin
tanınmasıdır. Gül yağı, Bulgaristan ve uluslararası pazarda marka haline gelen çeĢitli ürünlerin üretiminde
kullanılmaktadır (Ilie, 2018: 57).
1.Bulgar Gülünün Tarihi
Tarihi kaynaklara göre ġam gülü, ġam'dan Trakya'ya Büyük Ġskender'in askerleri tarafından getirilmiĢtir.
Kazanlık Gülü veya Bulgar Gülü olarak bilinen bu bitki, bir Türk hâkimin bahçelerinde bitkilerin yetiĢtirilmeye
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baĢlandığına dair yazılı kanıtlar bulunduğunda, 1652 yıllarında Kazanlık bölgesine getirilmiĢtir. BaĢlangıçta
tüccarlar, Edirne pazarında, Avrupa'nın iç bölgelerinde, Kazanlak, Stara Zagora ve Karlovo yakınlarında
üretilen bu gül suyunu satmıĢlardır. Gül yağının asıl üretimi 1680 civarında bir Türk'ün Gyulap kazanını
Bulgar topraklarına getirmesiyle baĢladı. 19. yüzyılın ortalarında, Kazanlık, Karlovo ve Strelcha arasındaki
bölgede Balkan altı vadilerinin ortak adı olan Gül Vadisi'nden söz edilmeye baĢlandı.
1820 yılında Doncho Papazoğlu Kazanlak'ta ilk gülyağı fabrikasını açtı. 1830-1880 döneminde, yine Karlovo'lu
olan Geshovi KardeĢler, Ġngiltere'de önemli bir gül yağı ihracatçısı olarak ünlendi. 1878 yılında Bulgaristan'ın
kurtuluĢundan sonra ülke sanayisinin hızla geliĢmeye baĢlamasıyla gül yağı üretimi de artmıĢtır. 1881'de
Karlovo bölgesinde 11 bin gül yağı, 1899'da 405 bin, 1909‘da ise 848 bin gül yağı üretim merkezi
bulunuyordu. 1912'de üretimin zirve yapmasıyla, ülke parfüm endüstrisinde lider olarak kabul edilen New
York, Paris ve Londra'ya gül yağı ihraç etmeye baĢladı. Bulgar gül yağı lüks bir ürün olarak kendini kabul
ettirmiĢ ve lüks parfüm, kozmetik, Ģekerleme ve hatta tütün endüstrisinde hak ettiği yeri almıĢtır. Birinci Dünya
SavaĢı sonrası gül üretimi 1919'dan 1934'e kadar olan dönemde, gül üretimi için bir restorasyon süreci olarak
tanımlanabilir. Bulgar makamları savaĢtan hemen sonra 1922'de üretimi teĢvik etmeyi amaçlayan bir yasa
tasarısı çıkardı.
Gül çiçeğini korumak için bazı önlemler alındı: 1925'te yasaklanan ihracat listesine ek olarak, güllerin kökleri
ve gövdelerinin yanı sıra yağ içeren bitki üzerindeki diğer kısıtlamaları olacak Ģekilde geniĢletildi.1929'da
üretim sürecinin modernizasyonuyla birlikte damıtma tesisi sayısı 2.798'den (1906'ya kadar) 500'e düĢtü.
1935'te sadece modernize edilmiĢ 100'e yakın damıtma tesisinde gül iĢlemesi yapıldı. 1930'lardaki büyük
krizden sonra gül tarlaları neredeyse yok edildi. 1945'te, II. Dünya SavaĢı'nın sonunda, hükümet Gül Vadisi
Bahçelerini restore etmek ve geliĢtirmek için bir hükümet politikası benimsedi. 1956, 1957, 1960'da özel
kararnameler çıkarıldı. Gül tarlaları onlarca kez büyüdü. 1989'dan sonra bu ilerleme sona erdi, gül yağı bazlı
ilaçların ihracatı ve yeni ilaçların geliĢtirilmesi durdu. 1994 yılında 052-01 kayıt numarası ile "Bulgar gülü
yağı", korumalı bir menĢe adı olarak Bulgaristan Cumhuriyeti Patent Ofisi Devlet Siciline kaydedildi. 2000
yılında ülkede sadece 9.000 dekar bitki bulunurken, sonraki 5 yıl içerisinde çağrılı bitki sayısı 35.000 dekara
yükselmiĢtir. 2007 yılı itibarıyla yıllık 1,5 -2 tonluk gül üretimi ağırlıklı olarak ihracata yönelik olup bu rakam
dünya tüketiminin %40-50'sini oluĢturmaktadır (Dimitrova, 2021).Bugün dünyada gül yağı üretimi ağırlıklı
olarak Bulgaristan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Türkiye, Çin, Ġran, Hindistan, Mısır, Cezayir, Fransa'da
gerçekleĢtirilmektedir (Oblastna Dırektsıya Zemedelıe Stara Zagora, 2022:3-4).
2. Gül Vadisi
Gül Vadisi, Plovdiv'in yaklaĢık 60 km kuzeyinde, Sredna Gora ve Stara Planina arasında- Kazanlık'tan
Klisura'ya kadar olan sahadır. Vadi, endüstriyel amaçlı gül yetiĢtirmekle ünlüdür. Gül Vadisi, Bulgaristan'da,
Balkan Dağları'nın güneyinde, AĢağı Sredna Gora'nın doğu kısmı arasında yer alır. Bu vadinin batısında
Stryama ve doğusunda Tundzha olmak üzere iki nehir vadisinden oluĢur. Rosa damascena gülü yüzyıllardır bu
vadide yetiĢtirilmektedir. Gülün neme ve ısıya olan ihtiyacı bu vadinin iklim özelliklerinde olduğu için yağlı
gül tarlaları burada yoğunlaĢmıĢtır. YaklaĢık üç yüzyıl önce, ġam Yağlı Gülü, Ortadoğu'dan getirilmiĢtir. 1969
yılında Gül Enstitüsü'nde "Kazanlık Gülü" adlı ilk sergi de Kazanlıkta açılmıĢtır (Visit Plovdiv, 2022).
Gül Festivali; Bulgaristan'ın çiçeklere adanmıĢ en dikkat çekici festivallerinden birisidir. 1903'te kutlanmaya
baĢlanan festival, geleneksel olarak Mayıs ayının son haftası ile Haziran ayının ilk haftasında düzenlenir. Gül
Müzesi; Kazanlık kasabasında, dünyada yağlı gül bitkisine adanmıĢ tek müzedir. Gül Müzesi, Gül
Enstitüsü'nün eski binasında yer alır (Turizm Vıv Bılgariya, 2022).
3. Edebi ve bilimsel metinlerde gül
Yağlı gül için en uygun yetiĢme alanları Stara Planina ve Sredna Gora arasındaki nispeten küçük alandır. Ana
üretim merkezleri Karlovo, Pavel Banya ve Kazanlık belediyeleridir. Sırasıyla, Plovdiv ve Stara Zagora ilçeleri
toplam alanların %90'ını ve çiftlik sayısının %80'ini oluĢturur. Pazarcık ve Sofya ilçelerinde de ekim sahaları
bulunur (Ognyanova, vd, 2017:4-5).
Edebi metinlerde gül, gül üretimi (ve ilgili ticaret) ve Bulgar çevresinden karakteristik sosyal karakterler
arasında bir bağlantı kurar. Vazov imgesi en ünlü ve sembolik olanıdır. Gül Vadisi'nin güzelliğine duyulan
hayranlık, anavatan cennetinin bir özetine dönüĢür. Gül Vadisi, mecazi olarak tüm yerli Bulgar alanını ifade
eder. Gül kültürünün somut coğrafi gerçekliği, yüksek vatanseverlik için seçilmiĢ bir yer haline gelmiĢtir.
Edebi imgeler ve sembollerle birlikte, popüler bilim, gül ve gül üretimine iliĢkin salt bilimsel literatür
yaratmıĢtır. 1906 gibi erken bir tarihte, kentin Ticaret ve Sanayi Odası'nın giriĢimiyle Plovdiv'de bir bilimsel
konferans düzenlenmiĢtir. Gül, Yunan Ģiiri tarafından Ģiirsel bir görüntüde yetiĢtirilir. Mezarları gül
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yapraklarıyla kapladıklarında ve mezar taĢlarına gül yağı sürdüklerinde rosal adı verilen Trakya ritüellerinde
olduğu gibi Greko-Romen'de de bulunur. Gülün sembolik mirası Doğu kültürlerinde, Hindistan'dan
Ortadoğu'ya kadar olan mezar ritüellerinde de güçlüdür.
Avrupa topraklarının uzun tarihinde, gül her zaman sembolizmin yüksek katmanında yer alır. Gül, Gotik
katedralin rozetinde de görülür. Sözlü yaratıcılıkta, mistik olarak isimlendirilmemiĢ aĢk, ilk bölümü 1230'da
Loris'li Guillaume tarafından yazılan "Gül Hakkında Bir Roman"da gül sembolize edilir. Bulgar yazarlar
sıklıkla Calderon de la Barca'dan ("Hayat bir Rüyadır"), gülün güzelliği nedeniyle "kraliçe" olarak anıldığı bir
alıntıya atıfta bulunurlar.
Bütün bu efsanelerde ve Ģiirsel imgelerde gül bir renk ve bir kokudur. Bu nedenle, süs çiçeği olarak gül ile
tarımsal bir ürün olarak gül arasında ayrım yapmak gerekir, çünkü bunlar farklı gül çeĢitleridir. Bugün yaklaĢık
7.000 gül türü bilinmektedir ve büyük çoğunluğu tamamen dekoratif amaçlı yetiĢtirilmektedir. Uzak Doğu ve
Uzak Doğu'da, ġiraz veya KeĢmir'de bahçeler de göze ve koku alma duyusuna hitap edecek Ģekilde
kurulmuĢtur. Ve Gül Vadisi'nde sadece petrol taĢıyan türler bilinmektedir: çoğunlukla Rosa Damascena
Miller (kırmızı gül) ve beyaz Rosa Alba (Rosa Moschata).
SONUÇ
GeçmiĢ yüzyıllarda Bulgar gül yağının fiyatı altın fiyatıyla ölçülürdü. Bulgar gül yağının olağanüstü kalitesi,
geleneksel olarak üst düzey parfümeri ve kozmetikte yüksek talep görmektedir. Bulgaristan‘da gül yağı iĢleme
kapasitesi oldukça yeterli ve ana üretim alanlarında coğrafi olarak nispeten iyi dağılmıĢ durumdadır. Ancak
bazı mahsullerin özellikleri, kısa iĢleme penceresi ve planlamadaki zayıflıklar nedeniyle iĢlenmemiĢ üretim
devam etmektedir. Bu nedenler gelecekte sınırlayıcı bir rol oynamaya devam edecek ve muhtemelen bazı
çiftçilerin alanlarını küçültmesine veya endüstriden tamamen vazgeçmesine yol açacaktır. Ticaret ve ihracat da
bazı zorluklarla karĢı karĢıyadır. Üretim patlaması yıllarında ticarette sıradan oyuncuların ortaya çıkıĢına,
genellikle üreticiler için yerine getirilmeyen taahhütler ve hayal kırıklıkları eĢlik etmiĢtir. Çoğu perakendecinin
sahip olduğu uzun vadeli sabit taahhütler, artan üretim hacimlerinin çiftçilerin beklentilerinin altında fiyatlarla
gerçekleĢtirilmesi için de bir ön koĢul oluĢturmaktadır. Bulgaristan için geleneksel gül yağı üretimi için
beklentiler olumludur. Bununla birlikte, büyüme fırsatları birkaç kilit faktör nedeniyle nispeten sınırlıdır:
güllerin yetiĢtirilmesi için elveriĢli koĢullara sahip nispeten küçük alan, yetersiz iĢgücü en büyük sorunların
baĢındadır. Büyük gül çiftliklerinin sorunu nitelikli iĢgücünün yetersiz olmasıdır. Mevsimlik iĢçilerin
yetersizliği, artan maliyetler, renk hasadını giderek daha zor ve pahalı hale getirmiĢ durumdadır.
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Dr. Oğuzhan KOÇER
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczane Hizmetleri Bölümü
ORCID: 0000-0002-0104-7586
Dr. Öğr. Üyesi Musa TÜRKMEN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü,ORCID: 0000-0001-9914-9523

ÖZET
ÇalıĢmada kullanılan biberiye bitkisi Osmaniye ili, Kadirli Ġlçesi, Yoğunoluk köyünden toplanmıĢtır. Toplanan
bitki materyalleri gölgede kurutularak yapraklar dallarından ayrılmıĢtır. KurutulmuĢ bitki yapraklarının uçucu
yağı su buharı distilasyonu yöntemi ile elde edilmiĢ olup uçucu yağ oranı %1.5 olarak belirlenmiĢtir. Uçucu yağ
ana bileĢenleri ise GC-MS cihazı ile α-pinene (%13.33), limonene (%5.06), eucalyptol (%12.73), linalol
(%5.12), caryophyllene (%5.57), isopinocamphone (%7.52), camphor (%16.53), borneol (%7.07) olarak
belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Biberiye, Rosmarinus officinalis L., Uçucu yağ, Osmaniye.
CHEMICAL COMPONENTS OF ROSEMARY (Rosmarinus officinalis L.) PLANT GROWING IN
OSMANIYE
ABSTRACT
The rosemary plant used in this study was Collected from the village of Yoğunoluk, Kadirli District of
Osmaniye Province. The Collected plant materials were dried in the shade and the leaves were separated from
their branches. The essential oil of dried plant leaves was Obtained by steam distillation method and the rate
was Determined as 1.5% essential oil. Essential oil main components are alpha-Pinene (13.33%), Limonene
(5.06%), Eucalyptol (12.73%), linalool (12.5%), caryophyllene (5.57%), isopinocamphone to (7.52%) by GCMS device . Camphor (16:53%), borneol (7.07%).
Keywords: Rosemary, Rosmarinus officinalis L., Essential oil, Osmaniye.
GĠRĠġ
Doğa binlerce yıldır Ģifanın ve tedavinin kaynağını oluĢturmakta olup bitkilerin iyileĢtirici özelliklerinden
faydalanmak insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır (Gezgin, 2006). Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
verilerine göre dünyada nüfusun %80‘ine yakınının bitkisel ürünlerden geleneksel ilaçlar olarak sağlık
hizmetlerinde faydalandığı ve 70 bin tıbbi bitkiden 21 bininin ilaç sanayiinde kullanıldığı bildirilmiĢtir.
Günümüzde modern sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlarda, geleneksel tıpta kullanılan ilaçlar ve bitkilerden
faydalanmıĢtır (Farnsworth et al., 1985).
Lamiaceae familyasına ait aromatik bir bitki olan biberiye, (Rosmarinus officinalis L.), yurdumuzda Akdeniz
bölgesinde yaygın olarak yayılıĢ göstermektedir. Ülkemizde ak püren, hasalbal ve kuĢdili gibi farklı isimlerle
bilinmekte olan biberiye (Baytop, 1984), kıĢ aylarında yapraklarını dökmeyen, açık mavi renkte çiçekleri olan,
0.5-1 metre boylanabilen çalı formunda çok yıllık bir bitkidir. Yurdumuz güney ve batı kıyı Ģeridinde doğal
olarak yetiĢmekte olup yoğun olarak, Adana, Hatay, Tarsus, Mersin ve Çanakkale yörelerinde, özellikle Adana
ile Mersin bölgesinde, orman içinde bulunan açık alanlarda, maki bitki örtüsü içerisinde, koruma altında
bulunan orman sahalarında ve tarla kenarlarında geniĢ yayılıĢ göstermektedir (Arıhan, 2003; Gülbaba ve
Özkurt, 2004; Baydar, 2009).
Adana ile Mersin bölgesinde doğal olarak yetiĢen biberiye bitkisinden 341 ton kuru yaprak üretimini
gerçekleĢtirildiği ve yurdumuz biberiye ihracatının 328 bin ton civarında olduğu, elde edilen gelirin yıllık 523
bin dolar olduğu bildirilmiĢtir. Ülkemizde biberiyenin kültüre alımı yapılmamakta olup, Yunanistan, Ġspanya,
Portekiz, Fransa ve Ġtalya gibi ülkelerde kültürü ve ekimi yaygın bir Ģekilde yapılmaktadır (Gülbaba ve Özkurt,
2004). Roma ve geçmiĢ Yunan döneminde, baharat ve tıbbi olarak kullanılan biberiye günümüzde eczacılık,
parfümeri, kozmetik, gıda ve aromaterapi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Biberiye aynı zamanda anti
bakteriyel, antioksidan, antiviral ve bağıĢıklık sistemini iyileĢtirici özelliklere sahip bir bitkidir. Halk arasında
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genel olarak romatizma ağrıları, unutkanlık ve hafıza zayıflığı, yorgunluk, yüksek kolesterol ve zayıflama çayı
olarak da kullanılmaktadır.
Biberiye uçucu yağı özellikle parfüm, kozmetik ve aroma terapide çok değerlidir. Biberiye uçucu yağından cilt
bakım kremleri ve losyonları hazırlanır ve doğal parfüm yapımında diğer uçucu yağlarla karıĢtırılır. Biberiye
bitkileri her dem yeĢildir. GeliĢmiĢ bir kök ve gövde sistemine sahiptir. Fazlaca dallanır ve dalların üzerinde sık
bir Ģekilde her biri 1.5-3.5 cm uzunluğunda, çok kısa saplı, iğ Ģekilli ve parlak yeĢil renkli olan yapraklar dizilir.
Yaprakların alt yüzeyinde bol miktarda uçucu yağ taĢıyan salgı tüyleri bulunur. Sap uçlarına doğru ve yaprak
koltuklarında tipik Lamiaceae çiçek yapısının özelliklerini taĢıyan salgı tüyleri bulunur. Sap uçlarına doğru ve
yaprak koltuklarında tipik Lamiaceae çiçek yapısının özelliklerini taĢıyan mavi renklerde çiçekler sıralanır.
Çiçeklerindeki çanak ve taç yapraklar alt ve üst olmak üzere iki lobludur (Yılmaz ve Gökduman, 2016).
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
ÇalıĢmada kullanılan biberiye bitkisi Osmaniye ili, Kadirli Ġlçesi, Yoğunoluk köyünde yetiĢtirilmiĢtir. Toplanan
bitki materyalleri gölgede kurutularak yapraklar dallarından ayrılarak elde edilmiĢtir.
Yöntem
Bitki uçucu yağların elde edilmesi
Uçucu yağlar biberiye kuru yapraklarından (2500 g) su buharı distilasyonu yöntemiyle elde edilmiĢtir.
Bitkilerin uçucu yağları imbik ile 3 saatlik distilasyon ile elde edilmiĢtir. Distilasyon sonucu elde edilen uçucu
yağlar analizleri yapılıncaya kadar +4 oC‘de koyu renkli cam ĢiĢelerde saklanmıĢtır (Türkmen ve Mert, 2020).
Uçucu yağ bileĢenlerinin belirlenmesi
Biberiye kuru yaprak uçucu yağ bileĢenlerinin belirlenmesi gaz-kromatogafik yöntem ile saptanmıĢtır. Uçucu
yağ bileĢenlerinin belirlenmesi Thermo Scientific ISQ Single Quadrupole model Gaz Kromatogafi cihazı ile
aĢağıdaki Ģartlar altında gerçekleĢtirilmiĢtir. TR-FAME MS model, %5 Phenyl Polysilphenylene-siloxane, 0.25
mm iç çap x 60 m uzunlukla, 0.25 µm film kalınlığına sahip kolon kullanılmıĢtır. TaĢıyıcı gaz olarak 1 mL dk-1
akıĢ hızında helyum (% 99.9) kullanılmıĢtır. Ġyonizasyon 22 enerjisi 70 eV, kütle aralığı m/z 1,2-1200 amu
olarak ayarlanmıĢtır. Veri toplamada tarama modu (Scan Mode) kullanılmıĢtır. MS transfer line sıcaklığı 250
°C, MS iyonizasyon sıcaklığı 220 °C, Enjeksiyon port sıcaklığı 220 °C, kolon sıcaklığı baĢlangıçta 50 °C olup 3
°C dk-1 ısı artıĢ oranı ile 220 °C'ye kadar yükseltilmiĢtir. Her bileĢiğin yapısı Xcalibur progamı ile kütle
spektrumları kullanılarak (Wiley 9) tanımlanmıĢtır (Türkmen ve Mert, 2020).
BULGULAR ve TARTIġMA
ÇalıĢmada Osmaniye yöresinde yetiĢtirilen biberiye bitkisinin, uçucu yağ oranı ile bileĢenleri araĢtırılmıĢtır. Su
buharı distilasyonu sonrası elde edilen uçucu yağ oranı %1.5 olarak hesaplanmıĢtır Yapılan Gc-Ms analizi
sonucunda, uçucu yağ ana bileĢenleri ise, α-pinene %13.33, camphene %2.32, thujenol %1.46, 3-carene %1.63,
myrcene %1.19, limonene %5.06, eucalyptol %12.73, p-cymene %3.08, linalool %5.12, trans-caryophyllene
%5.57, isopinocamphone %7.52, camphor %16.53, α-terpineol %2.23, α-cadinene %1.18, borneol %7.07,
verbenone %3 olarak belirlenmiĢtir (Tablo 1).
Tablo 1. Biberiye (Rosmarinus officinalis L.) uçucu yağ bileĢenleri
RT

Compound Name

SI

RSI

Cas #

Area %

6.62

α-Pinene

996

997

80-56-8

13.33

7.64

Camphene

994

996

79-92-5

2.32

8.45

Thujenol

843

865

6874-10-8

1.46

8.76

3-Carene

991

995

13466-78-9

1.63

9.01

Myrcene

994

997

123-35-3

1.19

10.06

Limonene

994

997

138-86-3

5.06

12.09

Eucalyptol

994

996

470-82-6

12.73

12.70

p-Cymene

980

981

527-84-4

3.08

20.68

Linalool

994

995

78-70-6

5.12

24.17

trans-Caryophyllene

995

996

87-44-5

5.57

25.29

Isopinocamphone

890

947

15358-88-0

7.52

26.01

Camphor

988

989

76-22-2

16.53
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27.03

α-Terpineol

992

997

470-08-6

2.23

27.18

α-Cadinene

969

976

39029-41-9

1.18

27.57

Borneol

993

993

464-45-9

7.07

33.56

Verbenone

979

988

1196-01-6

3.45

*Çizelgede oranları %1ve altı olan bileĢenler dikkate alınmamıĢtır.
CAS: Kimyasal maddenin kimyasal kuramlar servisi tarafından verilen numarasıdır.
SI: Kütüphane spektrumu için eĢleĢtirme faktörü
RSI: Kütüphane spektrumu için ters eĢleĢtirme faktörü

Farklı araĢtırmalar incelendiğinde, uçucu yağ ana bileĢenleri, α -pinene, limonene (%5.06), eucalyptol, linalol,
caryophyllene, camphor, borneol olarak belirlenmiĢ olup bu sonuçlar çalıĢma sonucu elde edilen verilerle paralellik
göstermektedir (Kırpık, 1998; Elamrani ve ark., 2000; YeĢil ÇeliktaĢ ve ark., 2007; Sönmez, 2008; Zu ve ark., 2008;
Wang ve ark., 2012; Yosr ve ark. 2012, Gurbuz ve ark., 2015; Katar ve ark. 2019). Uçucu yağ oran ve bileĢenlerindeki
farklılaĢmaların nedeni olarak bitkinin kullanılan kısmı, hasat zamanı, hasat vakti, coğrafi yapı, yağın hangi yöntemle elde
edildiği gibi değiĢenlerden kaynaklı olabileceği düĢünülmektedir.
Sonuç olarak, yörede doğal olarak yetiĢmeyen, önemli tıbbi ve aromatik bitkilerden birisi olan biberiye (Rosmarinus
officinalis L.) bölgede rahatlıkla yetiĢtirebilecektir. Biberiye uçucu yağı kullanımı oldukça yaygın olup uçucu yağ
veriminin yükseltilmesi için çalıĢmalar yapılarak, yöre halkı için ekonomik açıdan son derece önemli ve katma değeri
yüksek bir ürün elde edilmiĢ olacaktır.
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EVSEL KATI ATIKLARIN BĠYOMETANĠZASYON YÖNTEMĠ KULLANILARAK
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ-AFYONKARAHĠSAR ÖRNEĞĠ
Doç. Dr. Melayib BĠLGĠN
Aksaray Üniversitesi-Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı BaĢkanlığı
Dilek KARACA
Çevre Mühendisi-Afyonkarahisar Ġli Çevre Hizmetleri Birlik BaĢkanlığı

ÖZET
Günlük hayatımızın içinde; evlerden, hastanelerden, okullardan, tüm iĢ yerlerinden, tüm sosyal ve
kültürel paylaĢım alanlarından ve endüstrinin her alanından her gün binlerce ton atık açığa çıkmaktadır.
"Atık" Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kiĢi tarafından çevreye atılan veya
bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyali ifade etmektedir.
GeçmiĢte "çöp" kavramı altına sıkıĢtırmaya alıĢtığımız atıklar, günümüzde, planlı ve programlı olarak
yönetimi gereken, kendi içinde kurumları olan, sosyal bir kavram haline gelmiĢtir.
Ülkemizde atık yönetimi, evsel, tıbbi, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların minimizasyonu, kaynağında ayrı
toplanması, ara depolanması, gerekli olduğu durumda atıklar için transfer istasyonlarının kurulması, atıkların
taĢınması, geri kazanılması, bertarafı, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin iĢletilmesi ile kapatma, kapatma
sonrası bakım, izleme-kontrol süreçlerini içeren bir yönetim biçimidir.
Atıklar, çevre ve insan sağlığına olan etkileri oranında tehlikeli ve tehlikesiz olarak birbirinden ayrı
değerlendirilirler. Ancak özellikleri ne olursa olsun atıkların insan ve canlı yaĢamının olduğu ortamlara hiçbir
önlem alınmaksızın doğrudan atılmaması gereklidir. Bu gereklilik ülkemizde 1983 yılında çıkarılan çevre
kanunu ile yasal zorunluluk haline getirilmiĢtir.
Tehlikeli nitelikli atıklar özellikle içerdikleri zararlı kimyasallar ve diğer maddeler nedeniyle insan ve
çevre sağlığına kalıcı zararlar verebilmektedir. Bu tür atıkların özel yöntemlerle toplanması, taĢınması, geri
kazanılması veya bertaraf ettirilmesi gerekmektedir. Evlerimizden kaynaklanan deterjan kutularından, pillere,
arabalarımızdan kaynaklanan yağlara ve akülere ve iĢ yerlerimizden kaynaklanan çeĢitli atıklara kadar, günlük
hayatımızın içinde yer alan pek çok atık insan ve çevre sağlığı açısından tehlikeli özellikler taĢımaktadır. Bu
atıklara endüstrinin çeĢitli kollarından çıkan tehlikeli atıklar da eklendiğinde ortaya ciddi Ģekilde yönetimi
gereken binlerce ton atık çıkmaktadır.
Özellikleri nedeniyle tehlikesiz olarak nitelendirilebilen atıkların yönetimi de en az tehlikeli atıklar
kadar önem arz etmektedir. Örneğin tehlikeli olarak nitelendirilemeyen mutfak atıkları, kağıt, karton, cam gibi
ambalaj atıkları, endüstriden kaynaklanan tonlarca atık tehlikesiz olarak nitelendirilmekle birlikte bu atıkların
da tehlikeli atıklara karıĢtırılmadan ve mümkün olabilen en yüksek oranda geri kazanımını hedefleyen bir
yönetim sistemi içinde yönetilmeleri gerekmektedir.
Hızla devam eden ekonomik büyüme, ĢehirleĢme, nüfus atıĢı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri
ve miktarındaki artıĢ her bir atık türü için ayrı yönetim sistemi kurmak yerine tüm atıkları içine alan entegre bir
yaklaĢımın gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır.
Entegre atık yönetiminin temeli, atık yönetimi, atık önleme, atık azaltma, yeniden kullanım, geri
dönüĢüm, enerji geri kazanma, bertaraf hiyerarĢisine dayanmaktadır.
Bu çalıĢmada, nüfus artıĢı ile birlikte artan evsel nitelikli katı atıkların içerisinde organik atıkların
fermantasyon yöntemi ile Biyometanizasyon tesisinde değerlendirilmesi yönteminin araĢtırılması ve örnek
uygulamaların incelenerek, fermantasyonu etkileyen faktörlerin (atık türü, ısı ve nem gibi) araĢtırılarak en
optimum Ģartların belirlenerek, bertaraf yönteminin etkinleĢtirilmesidir.
KüreselleĢme, hızlı ve kontrolsüz artan dünya nüfusu ile birlikte insanların ihtiyaçlarının ve tüketimin
hızla artması atık miktarında da artıĢlara neden olmaktadır.
Artan atık miktarı ile birlikte düzenli depolama yönteminin sürdürülebilir bir bertaraf yöntemi olmadığı
açıktır. Bu nedenle alternatif bertaraf yöntemlerinin hayata geçirilmesi ve enerji ihtiyacının her geçen gün hızlı
artıĢı nedeniyle atıktan enerji eldesi gözde hale gelmiĢtir.
Biyokütle, dünyada toplam birincil enerji ihtiyacının yaklaĢık %10‘unu oluĢturmakta, ısıtma ve
ulaĢımdaki kullanımının yanı sıra, elektrik üretimi amacıyla da kullanılmaktadır. Elektrik üretiminde biyokütle
enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında rüzgardan sonra ikinci sırada gelmektedir, güneĢ enerjisine
dayalı üretim ise üçüncü sırada gelmektedir.
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Ülkemiz biyokütle kaynakları ve organik atık kaynakları açısında oldukça zengin bir potansiyele
sahiptir. Fakat ülkemiz ürettiği enerjinin yaklaĢık üç katını tüketen bir ülkedir. Bu nedenle enerji ihtiyacı
açısından dıĢarıya bağımlılığımız %70‘in üzerindedir. Ayrıca Türkiye‘nin biyogaz potansiyeli mevcut doğal
gaz kullanımının % 88‘ine eĢdeğerdir.
Biyogaz birçok biyokütleden elde edilebilen bir enerji kaynağıdır. Böylece biyogaz çeĢitli organik
maddelerden veya organik atıklardan üretilebilen bir enerji kaynağı olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Bu kapsamda, hem biyobozunur atıkların bertarafı, hem de enerjiye dönüĢtürülmesi konularında kılavuz
olabilecek bir çalıĢma olması hedeflenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Organik Atık, Biyogaz, Biyometanizasyon, Yenilenebilir Enerji
ABSTRACT
In our daily lives; thousands of tons of waste is released every day from homes, hospitals, schools, all
workplaces, all social and cultural sharing areas and every area of industry.
"Waste" means any substance or material that is disposed of or left in the environment by the producer
or the natural or legal person actually in possession or that is obliged to be disposed of.
Wastes, which we were accustomed to compressing under the concept of "garbage" in the past, have
become a social concept that needs to be managed in a planned and programmed manner, with institutions in
itself.
Waste management in our country is a form of management that includes the minimization of domestic,
medical, hazardous and non-hazardous wastes, separate collection at source, intermediate storage,
establishment of transfer stations for wastes when necessary, transportation, recovery, disposal, operation of
recovery and disposal facilities and closure, post-shutdown maintenance, monitoring-control processes.
Wastes are evaluated separately as hazardous and non-hazardous in proportion to their effects on the
environment and human health. However, regardless of their characteristics, wastes should not be disposed of
directly to environments where human and living life is present without taking any precautions. This
requirement has been made a legal obligation in our country with the environmental law enacted in 1983.
Hazardous wastes can cause permanent damage to human and environmental health, especially due to
the harmful chemicals and other substances they contain. Such wastes need to be collected, transported,
recovered or disposed of by special methods. From detergent cans originating from our homes, to batteries, to
oils and batteries from our cars, to various wastes from our workplaces, many wastes in our daily lives are
dangerous for human and environmental health. When hazardous wastes from various branches of industry are
added to these wastes, thousands of tons of waste emerge that need to be seriously managed.
The management of wastes, which can be described as non-hazardous due to their properties, is at least
as important as hazardous wastes. For example, kitchen wastes that cannot be considered as hazardous,
packaging wastes such as paper, cardboard, glass, tons of waste originating from industry are considered as
non-hazardous, but these wastes should be managed without mixing them into hazardous wastes and within a
management system that aims to recover at the highest possible rate.
The rapid economic growth, urbanization, population growth and increase in the level of welfare, waste
types and the increase in the amount of waste have revealed the necessity of an integrated approach that
includes all waste instead of establishing a separate management system for each type of waste. The basis of
integrated waste management is based on the hierarchy of waste management, waste prevention, waste
reduction, reuse, recycling, energy recovery, disposal.
In this study, it is aimed to investigate the method of evaluating organic wastes in the biomethanization
facility with the fermentation method in the domestic solid wastes that increase with the increase in population
and to examine the sample applications, to determine the most optimum conditions by investigating the factors
affecting fermentation (such as waste type, heat and humidity) and to activate the disposal method.
Globalization, the rapid and uncontrolled increase in the world population and the rapid increase in
people's needs and consumption cause increases in the amount of waste. With the increasing amount of waste, it
is clear that landfill is not a sustainable disposal method. For this reason, due to the implementation of
alternative disposal methods and the rapid increase in energy need day by day, energy from waste has become
popular.
Biomass accounts for about 10% of the world's total primary energy needs, and is used for electricity
generation, as well as its use in heating and transportation. In electricity production, biomass energy comes
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second after wind among renewable energy sources, while production based on solar energy comes in third
place.
Our country has a very rich potential in terms of biomass resources and organic waste resources.
However, our country is a country that consumes about three times the energy it produces. For this reason, our
dependence on the outside in terms of energy needs is over 70%. In addition, Turkey's biogas potential is
equivalent to 88% of its current natural gas use. Biogas is an energy source that can be obtained from many
biomasses.
Thus, biogas is an energy source that can be produced from various organic substances or organic
wastes. In this context, it is aimed to be a study that can be a guide for both the disposal of biodegradable
wastes and their conversion into energy.
Keywords: Organic Waste, Biogas, Biomethaneization, Renewable Energy
1.GĠRĠġ
Ülkemizde, organik atıkların toplam atıklar içerisindeki payı %65 olduğundan büyük bir organik atık
kapasitesi mevcuttur. Organik biyobozunur atıklar doğrudan ya da dolaylı olarak alıcı ortama atılmakta ve
beraberinde çevre kirliliği oluĢmaktadır. Organik biyobozunur atıklardan çevre kirliliğinin önlenmesi ve enerji
ihtiyacının giderilmesi için değerlendirilmesi gerekmektedir (Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü, 2013). Kırsal
kesimde yaĢayan ve tarımla uğraĢan nüfusun, enerji ve gübre ihtiyacının sağlanmasında biyogaz teknolojisinin
önemli bir ölçüde katkı sağlayacağı düĢünülmektedir (Nacar Koçer vd., 2006). Biyogaz üretiminde
kullanılmayan hayvansal ve bitkisel atıklar, ya doğrudan yakılmakta ya da tarımda gübre olarak
kullanılmaktadır. Kırsal kesimlerde atıkların yakılarak ısınmada kullanılması daha yaygın olarak görülen bir
yöntemdir. Bu yöntemle istenilen değerde ısı üretilemediği gibi, yakılmadan kaynaklı atıkların gübre olarak
kullanılması da mümkün değildir (ġenol vd., 2017).
Bu sebeplerden dolayı hayvansal ve bitkisel atıkların biyogaz veya biyometanizasyon tesislerinde
fermantasyonu sonucu açığa çıkan ısı tesis bünyesinde kullanılmakta ve fermente sonucu oluĢan gübrenin
tarımda kullanılma verimi oldukça artmaktadır.
2. BĠYOMETANĠZASYON VE BĠYOGAZ ELDE EDĠLMESĠ
Atık maddelerin oksijensiz ortamda belirlenmiĢ olan sıcaklık ve basınç altında parçalanması sonucu metan
ağırlıklı bir biyogazın oluĢtuğu fermantasyon sürecine biyometanizasyon denilmektedir (ġenol vd., 2017).
Biyometanizasyon sürecinde biyogaz oluĢumu için birkaç reaksiyonun sırasıyla oluĢması gerekmektedir. Ġlk aĢama
fermantasyon ve hidroliz süreci için atık içerisinde bazı kimyasal ve bakterilerin oluĢmasıdır. Ġkinci aĢama bakteriler
tarafından asetik asit oluĢturulmasıdır. Nihai süreçte ise oksijensiz ortamda metan gazının oluĢmasıdır (Nacar Koçer vd.,
2006). Biyogazın oluĢumu, metan üreten bakterilerin atığın içindeki organik maddeleri parçalamasıyla oluĢan kimyasal
reaksiyonların sonucudur. Bu fermantasyon döngüsü ġekil 1‘de görülmektedir. Organik maddenin ortalama %50‘si gaza
dönüĢürken kalanı katı + sıvı karıĢımı olarak organik gübre halinde kullanılmak için dıĢarı atılır. Elde edilecek gazın
miktarı ise atık maddenin özelliğine bağlı olarak değiĢmektedir (ġenol vd., 2017).

ġekil 1. Anaeorobik çürüme kademeleri, Kaynak: (Yılmaz, 2019:16)
Biyogazın elde edilmesindeki faktörlerin eksik olması durumunda elde edilen gaz saf halde olmaz. Bu
durumda gazın bazı iĢlemlerden geçirilmesi gerekir. Bunların baĢında saflaĢtırma gelmektedir. Biyogazın
araçlarda kullanımında H2S değeri en çok 17ppm ve ihtiva ettiği CH4 miktarı da %96‘nın üstünde bir değerde
olması gerekmektedir. 1m3 biyogaz %97 oranında metana sahipse 1 litre benzinin verdiği enerjiyi vermektedir
(Ġlkılıç ve Deviren, 2011). Ġkinci iĢlem ise içerisindeki CO2‘nin alınmasıdır. Biyogazın enerji değerini düĢüren
bir etkendir ve bazı yöntemler kullanılarak kolaylıkla ayrıĢtırılabilir. Üçüncü iĢlem ise H2S Hidrojen sülfürün
uzaklaĢtırılmasıdır. Bunların dıĢında birde gaz içerisindeki nem miktarının azaltılmasıdır. Gaz içerisinde
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bulunan nem hem gazın enerjisini düĢürmekte hem de kullanılan malzemelere zarar vermektedir. Bu nedenle
nemin olabildiğince düĢürülmesi gerekmektedir (Yılmaz, 2019).
Çizelge 1. Biyogazın Üretimini Etkileyen Faktörler (Yılmaz, 2019).

2.1. Biyometanizasyon Tesisi
Afyonkarahisar Ġli‘nde gıda imalat sanayisi çok geliĢmiĢtir. Özellikle kaymak ve kaymaklı Ģeker
üretimi, et ürünleri, haĢhaĢ ve patates üretimi il ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. Ġl genelinde yaklaĢık
125 adet gıda tesisi bulunmaktadır. Afyonkarahisar Ġli‘nde söz konusu tesislerin büyük bir kısmı Organize
Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer almaktadır.
Afyonkarahisar Ġli Entegre Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi projesi kapsamında kurulan
Biyometanizasyon Tesisi‘ne gıda imalat sanayisinde oluĢan biyobozunur atıklar, kaynağında ayrı toplanmıĢ
biyobozunur atıklar ve Mekanik Ayırma Tesisi‘nden çıkan biyobozunur atıklar alınmaktadır.
Atık alınması planlanan atık üreticileri
 Oteller
 Üniversite
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 Yemek Fabrikaları
 Gıda Ġmalat Sanayi
 Et ĠĢleme Tesisleri
Biyometanizasyon Tesisi ayrı olarak toplanmayan, diğer atıklarla beraber evlerden karıĢık olarak
toplanan evsel atığın içindeki biyobozunur atık ve kaynağından ayrı toplanan biyobozunur atıklar için
tasarlanmıĢtır. Söz konusu biyobozunur kısım sebze, meyve, park ve bahçe atıkları, gıda imalat sanayisi
atıklarıdır.
Biyometanizasyon Tesisi‘nde iĢlemler sızdırmaz zeminde ve kapalı alan içerisinde
gerçekleĢtirilmektedir.
Fermantasyon amacıyla kullanılan teknoloji anaerobik fermantasyon sistemidir. Ġnert malzeme vb. gibi
yabancı maddelerden arındırılan biyobozunur atık, fermantasyon tanklarına alınarak çürütme iĢlemi
baĢlatılmaktadır. Oksijensiz ortamda gerçekleĢtirilecek iĢlem tamamlandıktan sonra oluĢan malzeme
susuzlaĢtırılarak fermente ürün haline getirilmektedir. Anaerobik ortamda mikroorganizmaların aktiviteleri
sırasında oluĢan gaz Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi‘ne yönlendirilmekte ve enerji elde
edilmektedir. Fermantasyon tankları kapalı bir sistemden oluĢmakta ve tanka besleme öncesinde atıklar
Mekanik Ayırma Tesisinde ön iĢleme tabi tutularak ayrıĢtırılmaktadır. AyrıĢtırılan atıklar konveyör bantlar
vasıtasıyla fermantasyon tankına alınmaktadır.
Biyobozunur atıkların verimli ve sürdürülebilir bir teknolojiyle bertarafı atık miktarının azaltılması ve
atık depolama alanlarının ömrünün uzatılması açısından önem taĢımaktadır. Bu yöntemle Birliğin hizmet
verdiği ve ilin tamamını kapsayan 2021 yılı nüfusuna göre 744.179 kiĢiden kaynaklı katı atığın önemli bir
bölümü için çözüm üretilmiĢtir. Bu tesiste üretilen biyogaz önce gaz depolama tankına aktarılmakta ve buradan
Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi‘ ne gönderilerek elektrik enerjisi üretilmektedir.
Biyometanizasyon ünitesine giren ürün yaklaĢık 21 gün ünite içinde kalarak fermente edilmiĢ olarak
çıkıĢtan alınmaktadır. Ünite içinde, karıĢtırıcılar, H2S‘i düĢürmek için hava basma boruları, ısıtma boruları ve
gaz alma boruları yer almaktadır.
Biyometanizasyon Tesisi‘nde Mekanik Ayırma Tesisi‘nden gelen atıklar, dıĢarıdan gelecek hayvansal
atılar ve gıda endüstrisi atıkları Ön ġartlandırma Ünitesi‘nde hızlı fermantasyona tabi tutulmaktadır. KarıĢım,
ön Ģartlandırma ünitesinden düzenli olarak sızdırmaz özellikteki fermantasyon tankına gönderilmektedir. Tesis
kuru fermantasyon ve mezofilik sistemle çalıĢacak Ģekilde projelendirilmiĢtir.
Fermantasyon tankına beslenen biyobozunur atıklar 55oC derecede, içeride dönen mekanik kollar
vasıtasıyla karıĢtırılmakta, karıĢtırma Ģekli homejen ve sürekli karıĢım Ģeklinde olmaktadır. Fermantasyon tankı
sülfata dayanıklı hale getirilmiĢ özel çimento ile inĢaa edilmiĢ, içerisinde özel ıstma borularının olduğu, iç
kısımda izolasyon, dıĢ kısımda mantolama yapılarak ısı yalıtımı sağlanan betonarme bir tanktır. Tank
içerisindeki kolların her biri 1 dakikada tam turunu tamamlayarak çalıĢır. Atık 21 gün fermante tankının
içerisinde kalarak, metan gazının oluĢumu tamamlanmaktadır. Metan gazının oluĢumu sağlandığı için kapalı
sistemden dıĢarıya herhangi bir koku çıkması söz konusu değildir. Sistem tamamen kapalı çalıĢmaktadır.
Biyometanizasyon Tesisi‘nde anaerobik fermantasyon sonucunda çıkan fermente ürün susuzlaĢtırma
ünitesinde ayrıĢtırılarak, katı ve sıvı fermente ürün oluĢmaktadır. SusuzlaĢtırma ünitesinde fermente ürünün
sıvı içeriğinden tamamen ayrıĢtırılması sağlanarak, katı fermente ürün oluĢmaktadır.
Biyometanizasyon tesisinde kullanılan ünite ve ekipmanlar aĢağıda detaylandırılmıĢtır.










Atık Kabul Birimi
Ön ġartlandırma Ünitesi
Fermantasyon Tankı
SusuzlaĢtırma Ünitesi
Hijyenizasyon Ünitesi
Sıvı Fermente Ürün Deposu
Katı Fermente Ürün Deposu
Öğütücü
Gaz Depolama Birimi
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Resim 1. Afyonkarahisar Ġli Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi

ġekil 2. Biyometanizasyon Tesisi ĠĢ Akım ġeması
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2.1.1. Biyometanizasyon Tesisinin Genel Özellikleri
 Fermantasyon iĢleminin gerçekleĢtiği sızdırmaz özellikte reaktör bulunmaktadır.
 Reaktör sıcaklığının izleneceği sıcaklık kontrol sistemi bulunmaktadır.
 Reaktöre beslenen atıkların, belirlenen bekleme süresi içerisinde parçalanması ve optimum düzeyde
metan gazı oluĢması için uygun karıĢtırma sistemi bulunmaktadır.
 Tesiste elde edilecek gazın biriktirileceği gaz depolama birimi 10.000 m3 kapasitedir.
Biyometanizasyon Tesisi alanı içerisinde gaz depolama birimi bulunmaktadır. Proje dizaynında
Biyometanizasyon Tesisi‘nde elde edilen biyogaz gaz arıtma sistemlerinden sonra doğrudan gaz motorlarına
alınarak elektrik enerjisine dönüĢtürülmektedir. Gaz depolama birimi gaz motorlarının duraksama, arıza vb
durumları için sistemde bulunmakta olup buna göre proje tasarımında yeterli kapasiteye sahip gaz depolama
birimi seçilmiĢtir.
 Fermantasyon sonrasında oluĢan ürünün depolanabileceği kapalı ürün deposu bulunmaktadır.
 Gaz arıtma sistemi bulunmaktadır.
 Olası gaz kaçaklarının önlenmesi için erken uyarı sistemi bulunmaktadır.
 Biyometanizasyon Tesisinde oluĢan biyogaz toplanıp doğrudan enerji üretiminde kullanılmaktadır.
 Fermantasyon iĢleminin gerçekleĢeceği reaktör içerisindeki sıcaklık, basınç, pH, katı madde içeriği,
organik yükleme değerleri, alkalinite, uçucu yağ asitleri ve biyogaz üretimi sürekli olarak izlenmektedir.
2.1.2. H2S Giderim Yöntemi ve Gaz Temizleme Sistemleri
Biyometanizasyon Tesisi‘ nde H2S giderimi için biyolojik kükürtsüzleĢtirme sistemi kullanılmaktadır.
Biyolojik kükürtsüzleĢtirme sisteminin çalıĢma prensibi öncelikle atık gaz içindeki kirleticilerin
bakteriler aracılığıyla parçalanması ve reaktör içinde çeĢitli biyolojik, kimyasal ve fiziksel reaksiyonlara
uğratılmasıdır. Bu proseste reaktör içinde uygun Ģartların oluĢturulması sayesinde H2S giderimi
sağlanabilmektedir.
Sistem temiz suya (Ģebeke suyu veya uygun hale getirilmiĢ kuyu suyu) belirli bir miktar
besiyerdozlanarak, uygunsa sadece atıksu arıtma tesis çıkıĢ suyu kullanılarak iĢletilmektedir.
Bu anlamda biyolojik sistem piyasadaki mevcut diğer sistemlere göre çeĢitli avantajlar sunmaktadır;
elektrik tüketimi daha düĢük olmaktadır, belirli ve iĢletme maliyeti yaratan bir kimyasal kullanmak yerine su
oksijen ve yemek sağladığınızda sizin için bakteriler bu iĢ için ücretsiz çalıĢmaktadır.
Biyolojik yöntemle hidrojen sülfür (H2S) giderimi (KükürtsüzleĢtirme), gazın içindeki hidrojen sülfürün
(H2S), sülfür oksitleyici bakteriler (SOB) aracılığı ile oksitlenerek elementer kükürt (S0) ve sülfürik aside
(H2SO4) dönüĢtürülüp gazdan ayrılması iĢlemidir.
Bu iĢlem, dikey yerleĢtirilmiĢ silindirik kuleler içinde gerçekleĢtirilir. Kulenin içinde plastik dolgu
halkaları bulunur. KükürtsüzleĢtirme iĢlemini gerçekleĢtiren bakteriler dolgu halkalarının yüzeylerine tutunur.
Sülfür oksitleyici bakteriler çok çeĢitlidir. Biyolojik KükürtsüzleĢtirmede en etkin olanlar ise
asiditiyobasilustiyooksidanlar (acidithiobacillusthiooxidans) olarak adlandırılanlardır.
Biyolojik KükürtsüzleĢtirme için gerekli koĢullar:
 Bakterilerin yaĢayabilecekleri mekan (kule dolgu halkaları yüzeyi)
 Kükürt (biyogazdaki H2S‘de var)
 Karbon (biyogazdaki CO2‘de var)
 Oksijen (hava ile dozlanır)
 Gıdalar (N,P,K, eser elementler) [arıtılmıĢ atıksuda gerekli gıdalar vardır]
 Uygun sıcaklık (28-32ºC)
 Uygun pH aralığı (0,8-7)
 Nem
Ortamda yeterli oksijen bulunursa, hidrojen sülfür büyük ölçüde sülfürik aside dönüĢtürülür (%80-85):
H2S + 2O2 → H2SO4 (1)
Ortamda yeterli oksijen bulunmaz ise hidrojen sülfür elementel sülfüre dönüĢtürülür:
H2S + ´O2 → SO + H2O (2)
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Fermantasyon tanklarında, biyobozunur atıkların bakteriler tarafından tüketilmesi sonucunda metan
(CH4), karbondioksit (CO2), hidrojen sülfür (H2S), az miktarda amonyak (NH3) gazları ortaya çıkar.
CH4 (Metan) gazının, içinde bulunan H2S (Hidrojen Sülfür) gazının gaz motorlarına verilebilmesi için
bu gazın uzaklaĢtırılması gerekmektedir. Bu gaz metal aksam ve motorlar için ciddi anlamda zararlı bir gaz
olup elimine edilmesi ve bu ünitelerde H2S, 200 ppm‘in altına düĢürülerek motorlara gönderilmelidir. OluĢan
bu gazlar, gaz arıtma sisteminin olduğu birimde arıtıldıktan sonra elektrik enerjisi elde edilmesi için Enerji
Üretim Tesisi‘ ne gönderilmektedir. Olası gaz kaçaklarına karĢı erken uyarı sistemi bulunmaktadır. OluĢan
biyogazın elektrik üretiminde kullanılamaması halinde biyogaz, hava kirliliğine neden olmayacak ve sera gazı
etkisini azaltacak Ģekilde 1.000 m3/sa kapasiteli meĢalelerle yakılarak, serbest olarak atmosfere verilmektedir.
Tesis kapasitesinin artması durumunda dahi flare kapasitesine göre gaz depolama biriminden gaz
çekileceğinden flare kapasitesi yeterlidir. Fermantasyon tanklarından çıkan fermente ürün, susuzlaĢtırma
ünitesinde ayrıĢtırılmaktadır.
Biyometanizasyon Tesisi‘nde anaerobik fermantasyon sonucunda çıkan fermente ürün susuzlaĢtırma
ünitesinde ayrıĢtırılarak, katı ve sıvı fermente ürün oluĢmaktadır. SusuzlaĢtırma ünitesinde fermente ürünün
sıvı içeriğinden tamamen ayrıĢtırılması sağlanarak ve katı fermente ürün oluĢmaktadır.
Katı fermente ürünün II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisinde nihai bertaraf edilmektedir.
Biyometanizasyon tesislerinde atıkların iĢlenmesi sonucunda atıklardan enerji geri kazanımı da
sağlanmaktadır. Biyometanizasyon Tesislerinde çıkıĢta sıvı ve katı fermante ürün elde edilmektedir. Sıvı
fermante ürünün kuru madde oranı % 15 civarındadır.
Biyometanizasyon Tesisi‘ nde oluĢan sıvı fermente ürünün % 75‘lik kısmı sisteme geri devrettirilmekte,
kalan % 25‘ lik kısmı ise toplama havuzuna alınarak ve sızıntı suyu toplama havuzundan vidanjörlerle
Afyonkarahisar Belediyesi Ġleri Teknoloji Atıksu Arıtma Tesisi‘ne gönderilmektedir.

ġekil 3. Proje Yeri
2.1.3. Biyometanizasyon Tesislerinin Avantaj ve Dezavantajları
Bitkisel ve hayvansal kaynaklı biyobozunur maddeler, çoğunlukla ya çevreye atılarak yaĢadığımız alan
için zararlı bir hale getirilmekte ya da doğrudan yakılmaktadır. Diğer bir yöntem olarak ise toprakta direk gübre
olarak kullanılabilmektedir (Safley vd., 1992) Ancak bu tür bitkisel ve hayvansal kaynaklı gübreler doğrudan
toprakta kullanıldığında zararlı olabilmektedir. Çünkü gübrenin içinde var olan patojen bakteriler toprak
verimini olumsuz yönde etkilemektedir (Aybek vd., 2015; Yiğit, 2020).
Biyogaz prosesi sonucu oluĢan katı ve sıvı formdaki gübre tarımda doğrudan kullanılabilmektedir.
Fermantasyon sonucu oluĢan gübrenin en büyük avantajı anaerobik fermantasyon sonucunda patojen
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bakterilerin yada mikroorganizmaların hatırı sayılır bir bölümünün yok olmasıdır. Biyogaz tesislerinin avantaj
ve dezavantajlarından bahsedecek olursak aĢağıdaki gibi sıralayabiliriz (ġenol vd., 2017; Ardıç ve Taner,
2005).
Avantajlar
 Temiz enerji kaynaklarından biri olması,
 Çevre dostu bir yenilenebilir enerji kaynağı olması,
 Enerji ve gübre kaynağı olarak ekonomik olması,
Biyobozunur atıkların değerlendirilmesinde önemli bir rol oynaması,
 Hayvan gübresinin içindeki ot tohumlarının fermantasyon sonucu çimlenebilme özelliğini kaybetmesi,
Hayvan gübresinden kaynaklı kokunun fermantasyon sonucu yok olması,
 Hem ısıtma hem de enerji amacı ile kullanılabilir olması birer avantajdır
Dezavantajlar
 Isıtma gereksinimi olması,
 DüĢük sıcaklıklarda fermantasyon hızının yavaĢ olması,
 Metan bakterilerinin çevresel koĢullara karĢı hassasiyeti birer dezavantajdır.
 Biyogaz yönteminin hangi amaca hizmet edeceğinin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Enerji üretimi mi
elde edilecek, yoksa toprakta verim arttırıcı olarak mı kullanılacak bilinmelidir. Yenilenebilir enerji
kaynaklarından biri olan biyogazın hammadde olarak atıkları kullanması çevre kirliliğinin önlenmesi, insan
sağlığının korunması açısından önemlidir (Yılmaz, 2009).
2.1.4. Teknoloji Alternatifleri
Katı atıkların geri dönüĢüm ve geri kazanımında kullanılan teknolojiler aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir.
Çizelge 2. Katı Atık Yönetiminde Kullanılan DönüĢüm Prosesleri
Proses
Türü

Fiziksel

Proses

Yöntem/Metot

BileĢenlerine Ayırma

Elle ve/veya Mekanik Ayırma

Hacimsel Azaltım

Güç veya Basınç Formunda
Enerji Uygulama

Boyut Küçültme

Parçalama, Ezme ve Öğütme

Yakma

Termal Oksidasyon

Piroliz

Damıtma

GazlaĢtırma
Aerobik
KompostlaĢtırma

Hva Kısıtlı KoĢullarda Yakma

Anaerobik Çürütme

Anaerobik Biyolojik DönüĢüm

CH4, CO2, Eser Gazlar, ÇürümüĢ Humus veya
Çamur

Anaerobik
KompostlaĢtırma

Anaerobik Biyolojik DönüĢüm

CH4, CO2, ÇürümüĢ Atık

Kimyasal

Biyolojik

Aerobik Biyolojik DönüĢüm

Ürün
KarıĢık Belediye Atıkları Ġçerisinde Bulunan Tekil
BileĢenler (Cam, Metal, Plastik vb.)
Hacmi AzalmıĢ Evsel Katı Atık
Formu DeğiĢtirilmiĢ ve Boyutu KüçültülmüĢ Evsel
Katı Atık BileĢenleri
CO2, SO2, Diğer Yanma Ürünleri, Kül
Gaz BileĢenleri, Uçucu YoğuĢabilir Maddeler,
Mangal Kömürü ve Kül
Karbon, Gazlar ve Katran
Kompost

Kaynak: Tchobanoglous, G., Theisen, H. and Vigil, S.A. (1993) Integrated Solid Waste Management:
Engineering Principle and Management Issue. McGraw Hill Inc., New York, s. 93
Afyonkarahisar Biyometanizasyon Tesisi, 2021 yılından itibaren iĢletmeye alınmıĢ olup, aĢağıdaki
tablolarda atık verileri yer almaktadır.
Çizelge 3. 2021 Yılı Katı Atık Verileri
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Aylar
OCAK
ġUBAT
MART
NĠSAN
MAYIS
HAZĠRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKĠM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

Aktarma
Ġstasyonlarından
TaĢınan Atık Miktarı
(ton)
6.387,95
6.125,20
7.136,75
6.804,50
6.828,25
7.511,60
9.328,45
8.472,20
7.823,73
7.211,90
7.410,70
7056,25
81.041,23

Tesise Kabul Edilen
Atık Miktarı (ton)

Düzenli
Depolanan Atık
Miktarı (ton)

Atık Azaltım
Oranı
(%)

14.200,95
13.955,35
16.221,50
14.990,05
14.788,05
15.749,40
18.449,60
17.199,85
16.614,78
15.846,65
16.308,40
16.506,20

11.208,20
10.653,30
12.721,20
11.534,30
11.298,30
13.350,15
15.194,85
11.687,10
12.809,65
10.552,95
10.748,50
10.757,20

21,07%
23,66%
21,58%
23,05%
23,60%
15,23%
17,64%
32,05%
22,90%
33,41%
34,09%
34,83%

190.830,78

142.515,70

25,32%

DÜZENLİ DEPOLANAN ATIK
MİKTARLARI
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
YILI YILI YILI YILI YILI YILI YILI YILI YILI YILI YILI YILI YILI

ġekil 4. 2009-2021 Yıllarında Düzenli Depolama Yapılan Evsel Atık Miktarı
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ġekil 5. Atık Düzenli Depolama Lotu Son Hali

Çizelge 4. 2021 Yılı Düzenli Depolama Lotunda OluĢan Biyogaz Miktarı ve Üretilen Elektrik Miktarı
Üretilen
Elektrik
(MW)

Debi
(m3/sa)

CH4
(%)

H2S
(ppm)

O2
(%)

CO2
(%)

Ortalama
Günlük
Üretilen
Elektrik
(MW)

OCAK

1.537,64

1210

50,6

640

0,21

39,4

49,60

ġUBAT

1.367,06

1180

52,1

596

0,18

38,6

47,14

MART

1.485,18

1160

53,2

612

0,16

39,1

47,91

NĠSAN

1.395,17

1176

52,6

542

0,42

38,6

46,51

MAYIS

1.607,35

1196

53,1

574

0,35

39,1

51,85

HAZĠRAN

1.561,07

1210

52,4

442

0,34

38,1

52,04

TEMMUZ

1.169,69

1180

50,2

328

0,8

37,7

37,73

AĞUSTOS

1.253,79

1190

51,2

420

0,7

38,9

40,44

EYLÜL

1.536,29

1150

51,2

350

0,6

38,6

51,21

EKĠM

1.247,17

1160

51,5

395

0,7

37,6

40,23

KASIM

1.353,67

1160

51,5

403

0,5

36,6

45,12

ARALIK

1.374,21

1083

51,3

523

0,5

37,6

44,33

TOPLAM

16.888,29

1171,25

51,74

485,42

0,46

38,33

554,11

Aylar

2021 yılı itibariyle yaklaĢık 2,20 MW/saat elektrik enerjisi üretilmiĢtir. 2021 yılı içerisinde oluĢan
biyogaz miktarı ve üretilen elektrik değerleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 2021 yılında toplam 16.888,29 MW
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elektrik enerjisi üretilmiĢ olup, üretilen elektrikten 14.723 konutun yıllık elektrik ihtiyacı karĢılanmıĢtır. 2021
yılında yeni gaz toplama hatlarının yapımıyla toplam 130 adet gaz toplama hattı tamamlanmıĢtır.
Çizelge 5. 2012-2020 Yılları Arasında Biyogazdan Üretilen Elektrik Enerjisi Miktarı
Yıllar
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TOPLAM

Biyogazdan Üretilen Elektrik
Enerjisi Miktarı (Mw/yıl)
5.291,56
11.894,30
13.939,88
10.646,28
11.614,07
16.922,16
17.288,65
16.421,08
17.048,68
16.888,29
137.954,95

EĢdeğer Konut Sayısı
6.680
14.188
13.352
10.304
10.400
16.346
15.934
15.109
15.056
14.723
132.092

* Elektrik Dağıtım ġirketinden elde edilen verilere göre 2021 yılı il geneli hane baĢı elektrik sarfiyatı
95,59 KW/ ay olarak tespit edilmiĢ olup, eĢdeğer konut sayısı buna göre hesaplanmıĢtır.

Resim 2. Düzenli Depolama Lotunda OluĢan Biyogazdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi
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Resim 3. Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Genel Görünüm

Resim 4. Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Genel Görünüm
Çizelge 6. 2021 Yılı Biyometanizasyon Tesisinde OluĢan Biyogaz Miktarı ve Üretilen Elektrik Miktarı
Üretilen
Elektrik
(MW)

Debi
(M3/SA)

CH4
(%)

H2S
(ppm)

O2
(%)

CO2
(%)

Ortalama
Günlük
Üretilen
Elektrik
(MW)

Ocak

312,14

364,84

53,95

1721,94

0,1

45,04

10,07

ġubat

538,03

498,93

53,7

1446,61

0,2

53,7

18,55

Mart

808,21

695,45

54,3

1175,36

0,2

47,3

26,07

Nisan

767,66

677,13

52,93

861,83

0,2

39,89

25,59

Mayıs

709,43

607,97

57

721

0,2

44

22,88

Haziran

595,66

546,47

57

701,33

0,2

44

19,86

Temmuz

811,05

778,42

56,7

700,97

0,2

43

26,16

Aylar
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Ağustos

887,39

831,69

58,8

708,68

0,2

47

28,63

Eylül

895,87

825,49

55,8

888,81

0,2

42,5

29,86

Ekim

759,94

763,03

56,5

711

0,2

43,3

24,51

Kasım

781,60

760,91

56,3

713

0,2

43

26,05

Aralık

769,25

736,73

54,8

6153

0,2

45

24,81

8.636,21

673,92

55,65

1375,29

0,19

44,81

283,05

TOPLAM
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Çizelge 7. Biyometanizasyon Tesisi Verileri
Mekanik
Ayırmada
n Gelen
Organik
Atık
Miktarı

DıĢarıda
n Alınan
Organik
Atık

Toplam
Atık
Miktarı

(TON)

(TON)

(TON)

(TON)

%

(TON)

%

Ocak

2.870,10

199,55

3.069,65

0,00

0,00%

0,00

ġubat

3.246,55

112,45

3.359,00

82,80

1.120,75

Mart

3.458,60

1.362,50

4.821,10

661,10

Nisan

4.323,35

723,55

5.046,90

1.336,65

Mayıs

3.916,90

835,25

4.752,15

673,90

Haziran

3.597,65

334,85

3.932,50

2.421,00

Temmuz

5.376,50

372,45

5.748,95

2.624,60

Ağustos

6.289,15

317,65

6.606,80

2.280,15

Eylül

5.140,53

293,10

5.433,63

2.564,20

Ekim

5.201,45

349,40

5.550,85

1.729,40

Kasım

5.525,80

318,65

5.844,45

2.364,95

Aralık
Toplam/Or
t.

6.046,40

427,80

54.992,98

5.647,20

6.474,20
60.640,1
8

2.157,75
18.896,5
0

2,47%
13,71
%
26,48
%
14,18
%
61,56
%
45,65
%
34,51
%
47,19
%
31,16
%
40,46
%
33,33
%
29,23
%

0,00%
33,37
%
24,94
%
29,62
%
26,19
%
39,97
%
34,15
%
37,91
%
51,25
%
50,11
%
50,80
%
50,10
%
35,70
%

Aylar

June 28-30, 2022

Sıvı
Fermante

Katı
Fermante

1.202,40
1.494,75
1.244,60
1.571,80
1.963,35
2.504,80
2.784,65
2.781,80
2.969,10
3.243,75
22.881,7
5

Biyom.
Üretilen
Elektrik
Miktarı

Düz.
Dep.
Lotu
Üretilen
Elektrik

(MW/AY
)
312,14

(MW/AY
)
1.537,64

1.849,78

538,03

1.367,06

1.905,09

808,21

1.485,18

2.293,39

767,66

1.400,67

2.168,33

709,43

1.607,35

2.316,78

595,66

1.561,07

2.156,73

812,41

1.169,69

1.982,10

887,39

1.253,79

2.141,18

895,87

1.536,29

2.432,16

759,94

1.247,17

2.007,11

781,60

1.357,85

2.139,45

769,25

1.374,21

8.637,58

16.897,97

2.143,46
25.535,5
5

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

Toplam
Üretilen
Elektrik

(MW)
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Çizelge 8. Yıllara Göre Elektrik Üretimindeki ArtıĢ Oranları (2012-2021)
Yıllar
Üretilen Elektrik (MW) ArtıĢ Oranı
2012
5.291,56
2013
11.894,30
124,78%
2014
13.939,88
17,20%
2015
10.646,28
-23,63%
2016
11.614,07
9,09%
2017
16.922,16
45,70%
2018
17.288,65
2,17%
2019
16.421,08
-5,02%
2020
17.048,68
3,82%
2021
25.535,55
49,78%
TOPLAM
121.066,66
MW

ÜRETİLEN ELEKTRİK (MW)
30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ġekil 6. Yıllara Göre Üretilen Elektrik Miktarı
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Resim 5. Biyometanizasyon Tesisi

Resim 6. Biyometanizasyon Tesisi
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Resim 7. Atıktan TüretilmiĢ Yakıt Tesisi

Resim 8. Atıktan TüretilmiĢ Yakıt Tesisi
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Resim 9. Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Genel Görünüm

Resim 10. Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Genel Görünüm
Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında 60 üye belediyenin katı atıklarının Katı Atık Bertaraf
Tesisine taĢınmasını kolaylaĢtırmak amacıyla Bolvadin, Sandıklı, Emirdağ, ġuhut, SinanpaĢa, Ġhsaniye, Dinar
ve Çay ilçeleri olmak üzere toplam 8 (sekiz) bölgede bulunan Katı Atık Aktarma Ġstasyonu bulunmaktadır.
Çizelge 9. Katı Atık Aktarma Ġstasyonlarından 2021 Yılında TaĢınan Atık Miktarları

June 28-30, 2022

Aylar

TaĢınan Atık Miktarı
(ton)

Ocak
ġubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam

6.387,95
6.125,20
7.136,75
6.804,50
6.828,25
7.511,60
9.328,45
8.472,20
7.823,73
7.211,90
7.410,70
7.056,25
88.097,48
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Resim 11. Dinar Katı Atık Aktarma Ġstasyonu

Resim 12. Bolvadin Katı Atık Aktarma Ġstasyonu
SONUÇ ve DEĞERLENDĠRME
Sonuç olarak, ülkemizin tüketim ve beslenme alıĢkanlıkları ele alındığında nüfusun ürettiği evsel
atıkların büyük bir çoğunluğunun organik atık olduğu yapılan araĢtırmalar ve karakterizasyon çalıĢmaları ile
tespit edilmiĢtir. Organik atıkların anaerobik fermantasyonu sonucunda metan oranı yüksek biyogaz elde
edilmesi ve enerjiye dönüĢtürülmesi ile birlikte, organik atıkların geri dönüĢümlü atıklar kadar değerli olduğu
açıktır. Bu nedenle organik atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesi günümüzde bertaraf
yöntemi olarak görülmemektedir.
Ülkemizde Biyometanizasyon tesislerinin iĢletmeye alınması ile birlikte organik atıkların özel
yöntemlerle bertarafı sağlanırken, biyogazdan elektrik enerjisi üretimi yapılmaktadır. Afyonkarahisar‘da
iĢletmeye alınan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisinde Katı Atık Ön ĠĢlem Tesisine ön iĢleme tabi tutulan evsel
nitelikli atıklardan elde edilen ambalaj atıkları, geri kazanımı tesislerine gönderilmekte, organik atıklar
Biyometanizasyon Tesisinde biyogaz üretilerek, elektrik enerjisine dönüĢtürülmekte, diğer ısıl değeri yüksek
atıklar ise Atıktan TüretilmiĢ Yakıt Tesisinde ise çimento fabrikalarına alternatif yakıt üretimi yapılmaktadır.
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Böylece ülkemizde uygulanmaya baĢlanan Sıfır Atık Projesine uygun olarak atığın yeniden kullanımı, geri
kazanılması ve nihai olarak az miktardaki değerlendirilmesi mümkün olamayan atıkların düzenli depolama
alanlarında bertarafı sağlanmıĢtır.
Biyometanizasyon Tesislerinde bertaraf edilen atıkların elektrik enerjisine dönüĢtürülmesiyle ülke
ekonomisine katma değer sağlanmasının yanı sıra bertaraf edilen atığın hacim ve kütle olarak azaltılması ile
düzenli bertaraf Ģartlarının sağlanması için harcanacak iĢ gücü ve maliyetten tasarruf edilmektedir. Ayrıca
atıkların düzenli depolama alanında bertaraf edilmesi ile depolama alanlarının kullanım ömrü uzatılmaktadır.
Ayrıca metan ve CO2 gibi hava kirliliğine neden olan biyogazlar doğaya doğrudan verilmediği için sera gazı
salınımına etkisi önlenerek küresel ısınmaya olumsuz etkisi ortadan kaldırılmıĢtır. Evsel nitelikli katı atıkların
hammadde olarak kullanıldığı Biyometanizasyon Tesislerinde oluĢan sıvı ve katı fermantenin sıvı veya katı
gübre olarak kullanılabilmesi için yeni teknolojilerin geliĢtirilmesi önem arz etmekte olup, böylece çevreye yük
olan katı atıkların tamamen değerlendirilmesi sağlanmıĢ olacaktır.
KAYNAKLAR
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BAKIR TETRAFLOOROBORAT’IN SENTEZ PARAMETRELERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
Ġlkay BoztaĢ
Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Orcid No: 0000-0003-1568-9819
Prof. Dr. Metin Gürü
Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Oricd No:0000-0002-7335-7583

ÖZET
Bor bileĢikleri gün geçtikçe sanayide artan hammadde ihtiyacı, yeni ve teknolojik ürün beklentilerini
karĢılamak nedenleri göz önüne alındığında kullanımı vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiĢtir. Bor bileĢiklerini
değiĢik endüstriyel kullanımlara uygun hale getirmek için gereken iĢlemler çok çeĢitlilik göstermektedir. Bazı
sanayi dalları mineral konsantreleri kullanırken, diğerleri rafine bor ürünleri kullanır. Bazı durumlarda
tüketiciler bulunabilirlik ve fiyata göre mineral konsantrelerle veya rafine borlar arasında tercih
yapabilmektedirler. Boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, susuz boraks, borik asit, bor oksit, zenginleĢtirilmiĢ
kolemanit ve zenginleĢtirilmiĢ üleksit gibi bor ürünleri tüketilen toplam borun yüksek bir oranını
oluĢturmaktadır. Cam sanayide, seramik sanayide, temizlik ve deterjan sanayide, yanma geciktirici madde
olarak kullanımda, nükleer enerji santrallerinde, savunma sanayide, metalürji sanayide, tarımda, fotoğrafçılıkta,
ilaç endüstrisinde, dokumacılıkta, döküm ve kaynakçılıkta, kâğıt endüstrisinde, alçı sektöründe, plastik
sektöründe, deri sanayisinde, sondaj çamurlarında, lateks endüstrisi gibi birçok sanayi alanında, borun farklı
özelliklerinden yararlanılarak bor ürünleri kullanılmaktadır.
Deneysel çalıĢmalarda yapılmakta olan deneyin sınırlarını bilmek, bu sınırlar dahilinde deney değiĢkenlerinin
deneye etkilerini anlamak ve analitik olarak optimum sonuca ulaĢmak son derece önem taĢır. Fakat deneyi
etkileyen değiĢkenler sınırlı kaynaklar nedeni ile optimum çözüme ulaĢmaya bilmektedir. Böyle durumlarda
değerlendirme ölçütünün deneydeki değiĢikliklere karĢı hassasiyetini gözlemlemek ve deneysel yoldan
optimum değerleri elde etmek için ―Yanıt Yüzeyi Yöntemi‖ kullanılır.
Bu çalıĢmamın ilk aĢamasında yaĢ yöntemle bakır tetrafloroborat sentezi gerçekleĢtirilmiĢtir. YaĢ yöntem ile
sentezde bakır oksit ve floroborik asitler reaktantları kullanılmıĢtır. Reaktantların reaksiyon verimine etkisi, mol
oranları ((nHBF4/nCuO)= 1,7:1; 1,3:1; ve 2,1:1), sıcaklık (60 °C, 80 °C ve 100 °C) ve reaksiyon süresi baz
alınarak araĢtırılmıĢtır.
Ġkinci aĢamada yaĢ yöntemde elde edilen veriler kullanılmıĢ ve (Optimum mol oranı, sıcaklık, süre ve verim)
yanıt yüzey metoduna iĢlenmiĢtir. Yanıt yüzey metodunda optimum mol oranı (nHBF4/nCuO) 1,7 /1 olarak tespit
edilmiĢtir. Optimum sıcaklık yüzey cevap metoduna göre 99°C de 146 sn olarak belirlenmiĢtir. Bu koĢullar
çerçevesinde %97 verimde bakır floroborat sentezlenmiĢtir. Sürenin uzaması reaksiyon sonunda elde edilen yan
ürün olan H2O‘nun buharlaĢmasında katkısı olduğu gözlenmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Floroborik asit, bakır oksit bakır tetrafloroborat, yaĢ yöntem, yüzey cevap metodu,
quadratic design model
GĠRĠġ
Bor elementinin atom numarası 5 dir ve periyodik cetvelde üçüncü grubunun baĢında bulunur. Kimyasal olarak
B sembolü ile gösterilir, periyodik cetvelde III A grubunda metal olmayan tek elementtir [1]. Bor madeni ilk
bakıĢta beyaz bir kaya Ģeklinde olup, çok sert ısıya dayanıklıdır [2]. Bor mineralleri yapılarında bulunan
elementlerine göre sınıflandırılırlar [3]. Bor, ham halde ve rafine ürünler dıĢında genellikle yüksek teknoloji
gerektiren metotlar üretilir ve dünyada ticari olarak üretilen ve 175 civarı sektörde kullanılan ―Özel Bor
BileĢikleri‖ mevcuttur.
Bu ürünlerden en yaygın kullanım alanlarına sahip olanları; Elementel Bor, Sodyum Bor Hidrür, Çinko Borat,
Bor Nitrür, Bor Fosfat, Bor Triklorür, Bor Karbür, Floroboratlar, Ferrobor [4]. Bakır floroborat mavi kristal
yapıdadır. Normal Ģartlar altında suda çözünebilmekte ve alkolde az çözünmektedir. Bakır floroborat organik
sentezlerde önemli bir yere sahiptir [5].
Yüzey cevap metodu hem mevcut ürünü hem de yeni bir ürün geliĢtirirken, süreçleri iyileĢtirmek, optimize
etmek için istatistiksel ve matematiksel teknikler ile bilgiler sunar. Yüzey Cevap Metodunda optimum çalıĢma
değerlerin belirlenmesi ve farklı deneysel çalıĢmalara iliĢkin performans karĢılaĢtırma düĢüncesinin sunulması,
optimizasyon tekniklerinin yüzey cevap yönteminin içine girmesi ve en iyi noktaların bulunmasında en hızlı
çıkıĢ yönteminin benimsenmesi, merkezsel bileĢik tasarımların istatistik literatürüne kazandırılmasıdır [6].
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Bu çalıĢmada, floroboratlardan biri olan bakır floroborat yaĢ yöntem ile sentezlenmiĢ ve sentez parametreleri,
yüzey cevap metodunda central composite yöntemi, quadratic design modeli seçilerek belirlenmiĢtir.
METERYAL VE METOD
Bakır floroborat‘ın yaĢ yöntem ile sentezlerken bakır (II) oksit (CuO) ve floroborik asit (HBF4) kullanılmıĢtır.
Floroborik asit‘in cam, alüminyum yüzeyleri aĢındırma özelliği bulunmaktadır bu nedenle deneysel çalıĢmada
teflon reaktörler kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada belirli miktarlarda floroborik asit içeren teflon reaktörler manyetik
karıĢtırıcılı bir ısıtıcı üzerine yerleĢtirilmiĢtir. Daha sonra manyetik ısıtıcının sıcaklığı belirlenen değerlerine
ayarlanmıĢtır. KarıĢtırıcının hızı sabit 400 rpm olarak referans alınmıĢtır. Ġstenen sıcaklığa ulaĢan floroborik
asitlere bakır oksitler eklenmiĢ ve reaksiyon süreleri baĢlatılmıĢtır. Deney süresi tamamlanmıĢ olarak floroborik
asit ve bakır oksit karıĢımları soğumaya bırakılmıĢtır.
Kimyasal reaksiyon aĢağıdaki gibi gösterilir:
CuO + 2HBF4 → Cu(BF4)2 +H20
Deneysel çalıĢmada mol oranı, sıcaklık ve süre bağımsız değiĢkenleri baz alınarak yüzey cevap yönteminin
önerdiği aĢağıdaki deneyler sırası ile gerçekleĢtirilmiĢtir.
Tablo 1. Yüzey cevap metodunun belirtmiĢ olduğu deney sırası
STD

Run

Sıcaklık

Dakika

Mol oranı

6

1

100

70

2,1

10
12

2
3

100
80

110
150

1,7
1,7

11

4

80

70

1,7

4

5

100

150

1,3

2

6

100

70

1,3

17

7

80

110

1,7

9

8

60

110

1,7

13

9

80

110

1,3

3

10

60

150

1,3

19

11

80

110

1,7

7

12

60

150

2,1

5

13

60

70

2,1

15

14

80

110

1,7

8

15

100

150

2,1

16

16

80

110

1,7

1

17

60

70

1,3

20

18

80

110

1,7

14
18

19
20

80
80

110
110

2,1
1,7

Yüzey Cevap Metodu ile Elde Edilen Veriler
Bakır Floroborat sentezinde 400 rpm de nCuO / nHBF4 1:1,3; 1:1,7 ve 1:2,1 oranlarında 600C, 800C, 1100C ve 70
dk, 110 dk ve 150 dk da testler gerçekleĢtirilmiĢtir. Her oranda kristal yapılar gözlenmiĢtir.
Tablo 2. Deneyi etkileyen parametreleri gösteren Quadric Model
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Tablo 2 ‗de F değeri 161,1‘dir ve modelin anlamlı olduğunu belirtmektedir.
P değeri 0,05‘ten küçük olması, model terimlerinin anlamlı olduğunu gösterir. Eğer modeldeki terimlerin çoğu
anlamlıysa model anlamlı bir sonuç vermektedir. A, B, C, AB, AC, A2, C2 anlamlı bir değer vermiĢtir.
Tablo 3. Verim denkleminde kullanılacak değerler
Tablo 3‘e göre Verim ="-187-0,3T+0,29t +264,3n0,0018Tt-0,51Tn+0,013T2-64,99n2"
denklemi
bulunmuĢtur.

Süre ve sıcaklığın mol oranına etkisi Ģekil 1‘deki gibidir. Mol oranı ve sıcaklığın verime etkisi Ģekil 2‘deki
gibidir.

ġekil 1. Süre ve Sıcaklığın Verime etkisi
ġekil 2. Mol oranı ve Sıcaklığın Verime etkisi
ġekil 1‘de görüldüğü gibi sürenin ve sıcaklığın artıĢı verimi olumlu etkilemiĢtir. Sıcaklık artıĢının verim
üzerindeki etkisi süreye göre daha fazladır.
ġekil 2‘de mol oranın nCuO / nHBF4 1,7‘e kadar artıĢı verimi artırmakta , 1,7 mol oranından sonra verimi azaltıcı
etki göstermektedir. Bununla beraber sıcaklığın artıĢı verimi artırmaktadır.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 45 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

ġekil 3‘deki 3 boyutlu grafikte görüldüğü üzere sarı
ve kırmızı bölgelerin olmamasının nedeni: Süre*
Mol oranın verime çok fazla etkisi olmadığını
göstermektedir.
Tasarımın öngörüsü: mol oranının 1,7 civarı
optimum olduğunu göstermektedir. Sürenin ml
oranına nazaran etkisi daha azdır.

ġekil 3. Mol oranı ve Sürenin Verime etkisi

ġekil 4‘te deneysel değerlerinin, modelin
öngördüğü denklemle hesaplanan verim
sonuçları iki eksen ile verilmiĢtir.
Modele
ait
denklem
verilerimizle
deneysel olarak alınan verilerin örtüĢmüĢ olduğu
gözlenmektedir.
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ġekil 4. Deneysel ve modelin öngördüğü değerlerin karĢılaĢtırması
GENEL SONUÇLAR ve DEĞERLENDĠRME
Yüzey cevap metodunun sunduğu quadric modelde F değeri 161,1‘dir ve modelin anlamlı olduğunu
belirlenmiĢtir. P değeri 0,05‘ten küçük olması, model terimlerinin anlamlı olduğunu gösterir. A, B, C, AB, AC,
A2, C2 (A: Sıcaklık, B: Süre, C: Mol oranı) anlamlı bir değer vermiĢtir.
Eğer modeldeki terimlerin çoğu anlamlıysa model anlamlı bir sonuç vermektedir.
Sıcaklığın 100 C‘lere kadar artıĢı verimi olumlu yönde etkilemektedir. Sürenin karesi verime etki
etmemektedir. Süre ve mol oranı çarpımlarının verime etki etmemektedir. Verim denklemi -187-0,3T+0,29t
+264,3n-0,0018Tt-0,51Tn+0,013T2-64,99n2 olarak bulunmuĢtur. Verimin ön düĢük olduğu noktalar sıcaklığın
ve sürenin en düĢük olduğu değerlerdir.
En yüksek verim için Model denkleminin bize önerdiği değerler aĢağıda verilmiĢtir:




99,6 0C,
146 dakika,
(CuO/HBF4) 1: 1,71 mol oranıdır.
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ÖZET
Dünyanın en büyük bor yatakları Türkiye‘de bulunmaktadır. Birçok endüstri alanında rafine bor ürünlerinin ve
bor bileĢiklerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu ürünlerin hepsi çeĢitli sektörlerde farklı amaçlarda
kullanılmaktadır. Genel olarak bor bileĢikleri cam elyafı, seramik, metalürji, gübre, deterjan, kozmetik, nükleer,
savunma ve teknoloji sanayiinde sıkça kullanılmakta olup kullanıldığı alana göre ürünlere çeĢitli özellikler
kazandırmaktadırlar. Tinkal ve kolemanit Türkiye‘de en çok bulunan bor mineralleridir. Rafine bor ürünleri ise
borun en çok kullanılan ürünleridir. Ticari olarak düĢünüldüğünde Dünyada en çok üretilen rafine bor
ürünlerinden biri Sodyum perborattır. Sodyum perborat ve kolemanit, endüstride geniĢ kullanım alanına sahip
bor bileĢikleridir. Kolemanit daha çok cam yünü ve borik asit üretiminde, kolemanitten üretilen borik asit ise
alev geciktirici, cam, deterjan ve temizlik amaçlı sektörlerde kullanılmaktadır Sodyum boratlardan biri olan
sodyum perborat tetrahidratın içerdiği %10,3 aktif oksijen ve buna bağlı olarak taĢıdığı antibakteriyel özellik
sayesinde deterjanlarda ve dezenfektanlarda kullanıldığı bilinmektedir. Bu çalıĢmada ticari olarak elde edilen
sodyum perborat tetrahidratın bu özelliklerinden yola çıkılarak stiren akrilik bağlayıcı esaslı su bazlı boyaya
antibakteriyel özellik kazandırmak adına biyositler yerine kullanılabilirliği incelendi. Bu çalıĢmaya ek olarak
yine ticari olarak elde edilen öğütülmüĢ kolemanit, stiren akrilik bağlayıcı içeren su bazlı boyaya üç farklı
konsantrasyonda (%3, 4 ve 5) ayrı ayrı ilave edildi. Boyanın örtme gücü bakımından, kolemanit ile
karĢılaĢtırmak adına titanyum dioksit katkısıyla deneyler tekrarlandı. ÖğütülmüĢ kolemanit ve titanyum dioksit
katkılı boyaların örtme gücü standart yöntemler kullanılarak belirlendi. Sodyum perborat tetrahidratın fiziksel
ve kimyasalar özellikleri göz önünde bulundurularak stiren akrilik su bazlı boyaya antibakteriyel özellik
katabileceğine karar verildi. Kolemanit katkılı boyaların örtme gücünün titanyum dioksit katkılı boyalara göre
daha düĢük olduğu gözlendi.
Anahtar kelimeler: Kolemanit, sodyum perborat, boya.
GĠRĠġ
Yarı metal ve yarı iletken özelliklere sahip IIIA grubu elementi olan bor [1] B simgesi ile gösterilir. Bor
yeryüzünde çok fazla minerali bulunan ve çeĢitli amaçlarla kullanılan çok yönlü bir elementtir [2]. Doğada
bilinen 250 çeĢit bor minerali vardır [3]. Bunların ticari açıdan en önemlileri tinkal, kolemanit, kernit ve
üleksittir. Bor bileĢikleri içinde en yaygın olanı kolemanittir. Kolemanit mono klinik sistemde kristallenir.
Kolemanitin sülfürik asit ile reaksiyonu sonucu borik asit oluĢmaktadır. [4]
Borun en fazla kullanılan ürünleri ise rafine bor ürünleridir. Bu ürünlerden en yaygın kullanım alanına sahip
olanları; Boraks Pentahidrat, Sodyum Metaborat, Sodyum Oktaborat, Borik Asit, Susuz Boraks, Boraks
Dekahidrat, Sodyum Perborat [5]. Sodyum perborat %10,8 aktif oksijen içermektedir. Sodyum perboratlar aktif
oksijen içerdikleri için çok iyi yükseltgenme gücüne sahip maddelerdir ve antibakteriyel özelliğe sahiptirler.
Oda sıcaklığında kararlı, beyaz renkli ve suda çözünebilen bir maddedir [4].
Bu çalıĢmada, bor minerallerinden biri olan kolemanit sentezlenmiĢ ve su bazlı boyada dolgu maddesi olarak
kullanılmıĢ ve spektrofotometre yardımıyla örtme gücü bakımından titanyum dioksit ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Buna
ek olarak daha sonra biyosit yerine kullanılmak üzere sodyum perborat su bazlı boyaya dönüĢtürülmüĢ ve boya
özellikleri gözle incelenmiĢtir.
METERYAL VE METOD
SönmüĢ kireç (Ca(OH)2), borik asit (H3BO3) ve bir miktar suyun (H2O) farklı oranlarda karıĢtırılmaları ile 65°C
ve 90°C arası değiĢmekte olan sıcaklık değerlerinde, 3,5 saatlik reaksiyon sonucunda yaygın bir kalsiyum borat
olan sentetik kolemanit sentezlenmiĢtir. Deney süresi tamamlanmıĢ kolemanit soğumaya bırakılmıĢtır. Soğuyan
ürünler reaksiyon bitiminde süzülmüĢ ve saf su ile yıkanmıĢtır ve yıkanma iĢleminin ardından 4 gün süreyle
açık havada 2 gün süreyle de etüvde kurutulmuĢtur. Kimyasal reaksiyon aĢağıdaki gibi öngörülmüĢtür;
3Ca(OH)2 + 2H3BO3 → Ca3(BO3)2 + 6H2O
Sentetik Kolemanitin Boya Haline DönüĢtürülmesi
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Deneysel çalıĢmada kolemanit ve titanyum dioksit oranı bağımsız değiĢkenleri baz alınarak bir mikser
yardımıyla boya haline dönüĢtürülmüĢtür. Boya reçeteleri, süresi ve karıĢtırma hızı aĢağıdaki tablolarda
verilmiĢtir;
Tablo 1: %3 Sentetik kolemanit içeren boya bileĢenleri

Hammadde

Miktar (%)

Solvent
Titanyum dioksit
Kolemanit
Diğer dolgu
malzemeleri
Bağlayıcı
Diğer

20
5
3
40
25
7

KarıĢtırma
Süresi (dk)
5
5
5
5
10
5

KarıĢtırma Hızı
(m/s)
60
60
60
60
30
30

Tablo 2: %4 Sentetik kolemanit içeren boya bileĢenleri

20
4
4
40

KarıĢtırma
Süresi (dk)
5
5
5
5

KarıĢtırma Hızı
(m/s)
60
60
60
60

25
7

10
5

30
30

Hammadde

Miktar (%)

Solvent
Titanyum dioksit
Kolemanit
Diğer dolgu
malzemeleri
Bağlayıcı
Diğer

Hammadde

Miktar (%)

Solvent
Titanyum dioksit
Kolemanit
Diğer dolgu
malzemeleri
Bağlayıcı
Diğer

Hammadde

Miktar (%)

Solvent
Titanyum dioksit
Diğer dolgu
malzemeleri
Bağlayıcı
Diğer

Tablo 3: %5 Sentetik kolemanit içeren boya bileĢenleri

20
3
5
40

KarıĢtırma
Süresi (dk)
5
5
5
5

KarıĢtırma Hızı
(m/s)
60
60
60
60

25
7

10
5

30
30

Tablo 4: Sentetik kolemanit içermeyen boya bileĢenleri
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20
8
40

KarıĢtırma
Süresi (dk)
5
5
5

KarıĢtırma Hızı
(m/s)
60
60
60

25
7

10
5

30
30
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Örtme Gücünün Belirlenmesi
Kolemanit içermeyen ve üç farklı oranda sentetik kolemanit içeren boyalar aplikatör yardımıyla ayrı ayrı zebra

ġekil 7: Aplikatör ve Zebra
Kağıdı

kağıdın üzerine 200 µm (mikron) kalınlığında uygulanmıĢ ve kuruması için 80°C‘ye ayarlanmıĢ etüve
konulmuĢtur.
Zebra kağıdı üzerindeki boya kuruduktan sonra kağıdın beyaz kısmı
spektrofotometreye standart olarak okutulmuĢ daha sonra dört farklı boya
uygulanmıĢ siyah yüzeyler okutulup her bir kart için örtme gücü değerleri (%)
belirlenmiĢtir.

ġekil 8: Spektrofotometre

Sodyum Perboratın Boya Haline DönüĢtürülmesi

Deneysel çalıĢmada sodyum perborat ve kalsit oranı bağımsız değiĢkenleri baz
alınarak bir mikser yardımıyla boya haline dönüĢtürülmüĢtür. Boya reçetesi, süresi ve karıĢtırma hızı aĢağıdaki
tabloda verilmiĢtir;
Tablo 5: Sodyum perborat içermeyen boya bileĢenleri
Hammadde

Miktar (%)

KarıĢtırma Süresi (dk)

Solvent
Titanyum dioksit
Kalsit
Bağlayıcı
Diğer

20
5
50
20
5

5
5
5
10
5

KarıĢtırma Hızı
(m/s)
60
60
60
30
30

Tablo 6: %50 Sodyum perborat içeren boya bileĢenleri
Hammadde

Miktar (%)

KarıĢtırma Süresi (dk)

Solvent
Titanyum dioksit
Sodyum Perborat
Bağlayıcı
Diğer

20
5
50
20
5

5
5
5
10
5

KarıĢtırma Hızı
(m/s)
60
60
60
30
30

Boya haline dönüĢtürüldükten sonra gözle inceleme yapılmıĢtır.
GENEL SONUÇLAR ve DEĞERLENDĠRME
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Grafik 1: Sentetik kolemanitin örtme gücüne etkisi

Spektrofotometre sonuçlarına göre oluĢturulan kolemanit oranı ve örtme gücü Grafik 1‘de verilmiĢtir. Grafik
1‘de görüldüğü üzere boyada kullanılan sentetik kolemanit miktarı arttıkça boyanın örtme gücü azalmıĢtır.
Sodyum perborat kullanılarak yapılan su bazlı boyada ise gözle inceleme sonucu herhangi bir jel veya kabuk
oluĢumu gözlemlenmemiĢtir.
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Aile Ġçi ġiddet ve Birlikte Ebeveynlik Algısına Göre Genç YetiĢkinlerin Psikolojik Belirtilerinin
Ġncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi, ASLI TUNCA
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, ORCID ID: 0000-0001-5202-2496

Özet
AraĢtırma, aile içi Ģiddet ve birlikte ebeveynlik algılarına göre genç yetiĢkinlerin psikolojik belirtileri inceleyen
iliĢkisel tarama modelinde betimsel bir çalıĢmadır. AraĢtırmaya yaĢları 18 ile 34 arasında değiĢen 239 genç
yetiĢkin katılmıĢtır. AraĢtırmada eriĢilebilir örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. Veriler KiĢisel Bilgi Formu ve
Kısa Semptom Envanteri aracılığı ile toplanmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre genç yetiĢkinlerin aile ortamında
Ģiddet algılarına göre psikolojik belirtileri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Aile ortamlarında Ģiddetin
olduğunu düĢünen genç yetiĢkinlerin anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostalite ve belirti
indeksi toplam puanları daha yüksek bulunmuĢtur. Genç yetiĢkinlerin birlikte ebeveynlik algılarına göre ise
depresyon, olumsuz benlik, hostalite ve belirti indeksi toplam puanları arasında anlamlı farklılık tespit
edilmiĢtir. Birlikte ebeveynlik algısı olan genç yetiĢkinlerin olmayanlara göre depresyon, olumsuz benlik,
belirti indeksi toplam puanları daha düĢük bulunmuĢtur. Aile içi Ģiddetin ve birlikte ebeveynliğin genç
yetiĢkinlerde psikolojik belirtiler açısından anlamlı bir değiĢken olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimler: Aile Yapısı, Genç YetiĢkin, Ruh sağlığı.
Investigation of Psychological Symptoms of Young Adults According to Perceptions of Domestic
Violence and Co-Parenting
Abstract
The research is a descriptive study in the relational screening model that examines the psychological symptoms
of young adults according to their perceptions of domestic violence and co-parenting. 239 young adults aged
between 18 and 34 participated in the study. Accessible sampling method was used in the research. Data were
collected through Personal Information Form and Brief Symptom Inventory. According to the research
findings, a significant difference was found between the psychological symptoms of young adults according to
their perceptions of violence in the family environment. The anxiety, depression, negative self, somatization,
hostality and symptom index total scores of the young adults who think that there is violence in their family
environment were found to be higher. According to the perceptions of co-parenting of young adults, a
significant difference was found between depression, negative self, hostality and symptom index total scores.
Young adults with a perception of co-parenting had lower depression, negative self and symptom index total
scores than those without. It can be said that domestic violence and co-parenting are significant variables in
terms of psychological symptoms in young adults.
Keywords: Family Structure, Young Adult, Mental health.
GĠRĠġ
Aile; bireylerin güven duygusunu kazandığı, temel gereksinimlerinin karĢılandığı, sosyalleĢmenin ilk
tohumlarının atıldığı bir kurum olabilir iken bireylerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir ortama da
dönüĢebilmektedir. Aile içinde görülen Ģiddet aile ortamını olumsuzlaĢtıran durumlardan biridir. Aile
fertlerinden birinin ya da birkaçının bedeninin, hayatının, psikolojik bütünlüğünün ya da özgürlüğünün güç
kullanarak ya da zorlanarak tehlikeye atılması aile içi Ģiddet olarak tanımlanmaktadır (Stewart ve Robinson,
1998). Aile içi Ģiddet kapsamındaki ulusal ve uluslararası alanyazın incelendiğinde çoğunlukla kadınların
Ģiddete maruz kalma durumlarının incelendiği görülmektedir (AĢkın ve AĢkın, 2017; Campbell vd., 1995;
Çiftçi, 2013; Trevillion vd., 2012; Ülgen, 2019) . ġiddete maruz kalmıĢ kadınlarda travma sonrası stres
bozukluğu, depresyon ve anksiyete belirtilerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmektedir (Campbell vd., 1995;
Ferrari vd., 2016; Han-AlmiĢ vd., 2018; Trevillion vd., 2012). Aile içi Ģiddete tanıklık eden veya maruz kalan
çocukların; geliĢim dönemleri içinde bu Ģiddetin yansımalarını ele alan yurt dıĢındaki çalıĢmalara (Chiesa vd.,
2018; Evans, vd., 2008; Hughes, 1988; Levendosky vd., 2002; Kitzmann vd., 2003) kıyasla Türkiye‘deki
çalıĢmaların sınırlı kaldığı görülmektedir (Ayhan ve Özkan, 2016; Genç vd., 2017; Tural-Hesapçıoğlu ve
Altıparmak, 2015). Aile içi Ģiddete maruz kalan çocukların yaygınlığı yüksek olmasına rağmen, araĢtırmacıların
bu maruziyetin etkilerini yeni araĢtırmaya baĢlamıĢ oldukları söylenebilir (Evens vd., 2008). Oysaki aile içi
Ģiddetin içinde büyüyen bir çocukta hem çocukluk ve ergenlik döneminde ruhsal belirti gösterme olasılığı
artabilir, hem de eriĢkinlik dönemine uzanan olumsuz yansımaları olabilir (Chiesa vd., 2018). Bu bağlamda bu
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 52 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
çalıĢmada aile içi Ģiddet algısına göre genç yetiĢkinlerin psikolojik belirtileri incelenerek alanyazına katkı
sağlanması hedeflenmiĢtir.
AraĢtırmada ele alınan ve çocuğun yetiĢtiği aile ortamını etkilediği düĢünülen bir diğer konu birlikte
ebeveynliktir. Birlikte ebeveynlik ya da ortak ebeveynlik; anne-babanın ailenin dinamiklerini birlikte
yönetmeleri, çocuk yetiĢtirme sorumluluğunu paylaĢmaları, birbirlerini desteklemeleri ve aile kavramını
ortaklaĢa korumaları olarak tanımlanmaktadır (McHale, 1995). Birlikte ebeveynlik anne-baba arasındaki ikili
iliĢkiden ziyade, çocuk ve ebeveynler arasındaki üçlü iliĢkidir (Pilkington, vd., 2019). Günümüzde çocuğun
yetiĢtirilmesinde annenin rolüne vurgu yapan görüĢler yerine çocuk yetiĢtirme sürecinde anne-babanın nasıl
iĢbirliği içinde bulunduğunu anlamaya yönelik çalıĢmaların artmaya baĢlandığı gözlenmektedir (Buehler ve
Welsh, 2009; Choi ve Becher, 2019; Lindsey vd., 2005; Jacobvitz vd., 2004). Teubert ve Pinquart (2011)
tarafından yapılan bir meta-analiz çalıĢmasında; iĢbirlikli birlikte ebeveynliğin çocukların içselleĢtirme ve
dıĢsallaĢtırma davranıĢlarıyla arasında negatif yönde anlamlı iliĢki tespit edilmiĢtir. Boylamsal bir çalıĢmada ise
destekleyici birlikte ebeveynliğin, ebeveyn stresi ve ihmal edici ebeveynlik ve çocuklardaki davranıĢ
problemiyle ile negatif iliĢkili olduğunu tespit edilmiĢtir (Choi ve Becher, 2019). AraĢtırmalardan da
anlaĢılacağı üzere birlikte ebeveynlik çocuğun ruh sağlığının geliĢiminde önemli ve güncel bir kavramdır.
Alanyazında konu ile ilgili yapılan çalıĢmaların büyük bir kısmının çocuklar ve ergenler ile (Evans, vd., 2008;
Hughes, 1988; Levendosky vd., 2002) yapıldığı görülmüĢtür. Bu çalıĢmada ise genç yetiĢkinlerin aile yapılarını
algılamaları esas alınmıĢtır. Genç yetiĢkinlik dönemi kimlik geliĢimleri açısından daha kararlı, düĢünce
sistemleri açısından daha analitik, aile ve evlilik konularının gündemde olduğu bir dönemdir (Arnett, 2000).
Genç yetiĢkinlerin içinde yetiĢtikleri aile yapılarını sorguladığı ve analitik düĢünme becerilerinin çocuk ve
ergenlere kıyasla geliĢmiĢ olduğu bu dönemde (Arnett, 2000) ailelerindeki Ģiddeti ve ebeveynlerinin
birlikteliğini değerlendirebilecekleri varsayılmıĢtır. Bu bağlamda çalıĢmada aile içi Ģiddet ve birlikte ebeveynlik
algılarına göre genç yetiĢkinlerin psikolojik belirtileri incelenmiĢ, aile ve evlilik danıĢmanlığı alanındaki
önleyici ve müdahale edici çalıĢmalara katkı sunması amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM
AraĢtırma Modeli
AraĢtırma iliĢkisel tarama modelinde betimsel bir çalıĢmadır.
Katılımcılar
AraĢtırmanın çalıĢma evreni Malatya ilinde yaĢayan üniversitede öğrenim görmekte olan genç yetiĢkinlerdir.
AraĢtırmada örnekleme yöntemi olarak eriĢilebilir örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. ÇalıĢmaya 239 genç
yetiĢkin katılmıĢtır. Katılımcıların yaĢ aralığı 18 ile 34 arasında değiĢmektedir. ÇalıĢmaya 154 (%64.4) kadın
ve 85 (%35,6) erkek katılmıĢtır. Katılımcıların 61‘i (%25,5) birinci sınıf, 125‘i (%53,3) ikinci sınıf, 37‘si
(%15,5) üçüncü sınıf ve 16‘si (%6,7) dördüncü sınıf düzeyindedir. Katılımcılardan 11‘inin (%4,6) psikiyatrik
tanısı bulunmaktadır. Katılımcıların 52‘si (%21,8) ailelerinde Ģiddetin var olduğunu belirtmiĢtir. 126 (%52,7)
katılımcı yetiĢtirilmelerinde ebeveynlerinin birlikteliğini onaylarken 104 (%43,5)katılımcı ebeveynlerinin
yetiĢtirmelerinde birlikteliğinin olmadığını belirtmiĢtir. Dokuz katılımcı ise ebeveynlerinin yetiĢtirilmelerinde
hiç katkısının olmadığını beyan etmiĢtir.
Veri Toplama Araçları
AraĢtırmanın verileri ―KiĢisel Bilgi Formu‖ ve ―Kısa Semptom Envanteri‖ aracılığı ile toplanmıĢtır.
KiĢisel Bilgi Formu
AraĢtırmada, katılımcıların bazı demografik bilgilerinin (yaĢ, cinsiyet, sınıf düzeyi, psikiyatrik tanı varlığı)
istendiği formdur. Buna ilave olarak formda, katılımcıların aile içi Ģiddet varlığını ve anne-babalarının
yetiĢtirilmelerindeki birlikteliğini değerlendirdikleri iki soru bulunmaktadır. Aile içi Ģiddet varlığını tespit
etmek için ―Ailenizde Ģiddetin herhangi bir türünün olduğunu düĢünüyor musunuz?‖ sorusu yöneltilmiĢ ve altı
seçenek sunulmuĢtur (1.1.Evet, fiziksel Ģiddetin (vurma, dayak, boğma vb.) olduğunu düĢünüyorum, 1.2. Evet,
duygusal Ģiddetin (anlayıĢ, sevgi, Ģefkat göstermeme vb) olduğunu düĢünüyorum, 1.3. Evet, sözel Ģiddetin
(tehdit etme, küçümseme vb.) olduğunu düĢünüyorum, 1.4. Evet, cinsel Ģiddetin (zorla cinsel iliĢki vb.)
olduğunu düĢünüyorum. 1.5. Evet, ekonomik Ģiddetin (zorla çalıĢtırma, ihtiyaçları kısıtlama, çalıĢmaya izin
vermeme vb.) olduğunu düĢünüyorum, 2. Hayır). Birlikte ebeveynliği değerlendirmek için ise
―Ebeveynlerinizin sizi yetiĢtirmedeki rolünü nasıl değerlendirirsiniz?‖ sorusu yöneltilmiĢ ve dört seçenek
sunulmuĢtur (1.Ebeveynlerimin yetiĢmemdeki katkısının eĢit olduğunu düĢünüyorum, 2.1.Annemin
yetiĢmemde katkısının daha fazla olduğunu düĢünüyorum, 2.2. Babamın yetiĢmemde katkısının daha fazla
olduğunu düĢünüyorum, 3. Her ikisinin de yetiĢmemde rolü olmadığını düĢünüyorum.).
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Kısa Semptom Envanteri (KSE)
KSE, Derogatis (1992) tarafından geliĢtirilmiĢ, 53 maddeden oluĢan ve 0-4 arası puanlanan Likert tipi bir
ölçektir. Türkiye uyarlaması hem yetiĢkin (ġahin ve Durak, 1994) hem de ergen (ġahin vd., 2002) örneklemi
üzerinde yapılmıĢtır. KSE'nin yetiĢkin örnekleminden elde edilen iç tutarlılık katsayıları .75 ile .87 arasında
bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada ise cronbach alpha değeri .97 olarak tespit edilmiĢtir. Yapılan faktör analizi
sonucunda, kaygı, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostalite olmak üzere beĢ faktör elde edilmiĢtir.
Buna ilave olarak ölçekten belirti indeksi toplam puanı elde edilmektedir. Bu çalıĢma için AFA yapılmıĢtır.
Sonuçlara göre toplan varyansın % 63 açıklayan ve faktör yükleri .40 ile .77 arasında değiĢen bir yapı elde
edilmiĢtir. Tüm bu sonuçlar ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
AraĢtırmanın verileri gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmıĢ ve veriler SPSS 22 programı ile analiz
edilmiĢtir. Veriler normallik ölçütlerini karıĢılmadığı için analizde non-parametrik tekniklerden MannWhitney-U testi ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıĢtır.
BULGULAR
Genç YetiĢkinlerin Aile Ġçi ġiddet Algılarına Göre Psikolojik Belirtileri
Tablo 1. Aile Ġçi ġiddet Algısına Göre Psikolojik Belirtilerin KarĢılaĢtırılması
N

xsıra

Sıra toplamı

U

p

Anksiyete

Aile içi
ġiddet
Algısı
Var

52

152,13

7910,50

3191,500

.000**

Depresyon

Yok
Var

187
52

111,07
161,87

20769,50
8417,00

2685,000

.000**

Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok

187
52
187
52
187
52
187
52
187

108,36
165,80
107,26
139,51
114,57
149,01
111,93
159,50
109,02

20263,00
8621,50
20058,50
7254,50
21425,50
7748,50
20931,50
8294,00
20386,00

2480,500

.000**

3847,500

.021*

3353,500

.001*

2808,000

.000**

Puan (KSE)

Olumsuz Benlik
Somatizasyon
Hostilite
Toplam Belirti Ġndeksi
* p<.05, **p<.001

Tablo 1‘e göre psikolojik belirtiler, aile içi Ģiddet algılarına göre anlamlı farklılık göstermiĢtir. Genç
yetiĢkinlerin; anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite ve toplam belirti indeksi puanları
aile içi Ģiddeti algılayan katılımcılarda daha yüksek bulunmuĢtur.
Genç YetiĢkinlerin Birlikte Ebeveynlik Algılarına Göre Psikolojik Belirtileri
Tablo 2. Birlikte Ebeveynlik Algısına Göre Psikolojik Belirtilerin KarĢılaĢtırılması
Puan (KSE)

Birlikte Ebeveynlik Algısı

n

xsıra

x2

sd

p

Anksiyete

Ebeveynlik birlikteliği olan
Ebeveynlik birlikteliği olmayan
Ebeveynlik katkısı bulunmayan
Ebeveynlik birlikteliği olan
Ebeveynlik birlikteliği olmayan
Ebeveynlik katkısı bulunmayan
Ebeveynlik birlikteliği olan
Ebeveynlik birlikteliği olmayan
Ebeveynlik katkısı bulunmayan
Ebeveynlik birlikteliği olan
Ebeveynlik birlikteliği olmayan
Ebeveynlik katkısı bulunmayan
Ebeveynlik birlikteliği olan
Ebeveynlik birlikteliği olmayan
Ebeveynlik katkısı bulunmayan
Ebeveynlik birlikteliği olan

104
126
9
104
126
9
104
126
9
104
126
9
104
126
9
104

125,78
112,28
161,28
130,67
108,12
162,94
128,94
109,18
168,17
123,51
114,16
161,11
124,39
112,75
170,67
127,97

5,519

2

,063

9,683

2

,008*

1<2,
1<3

9,214

2

,010*

1<2,
1<3

4,366

2

,113

6,663

2

,036*

1<3
2<3

8,118

2

,017*

1<2,

Depresyon

Olumsuz Benlik

Somatizasyon

Hostilite

Toplam Belirti
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Ġndeksi

Ebeveynlik birlikteliği olmayan
Ebeveynlik katkısı bulunmayan

126
9

110,08
166,89

1<3

* p<.05

Tablo 2‘ye göre psikolojik belirtiler, birlikte ebeveynlik algılarına göre anlamlı farklılık göstermiĢtir.
Ebeveynlerinin yetiĢtirmelerinde birlikteliğin olduğunu düĢünen grup ile birlikteliğinin olmadığını düĢünen
grup kıyaslandığında; birlikteliğin olmadığını düĢünen grubun depresyon, olumsuz benlik ve toplam belirti
indeksi puanları daha yüksek bulunmuĢtur. Ebeveynlerinin yetiĢtirmelerinde birlikteliğin olduğunu düĢünen
grup ile ebeveynlerinin yetiĢtirilmelerinde herhangi bir katkısının olmadığını düĢünen grup kıyaslandığında ise
ebeveynlerinin katkısının olmadığını düĢünen grubun depresyon, olumsuz benlik, hostilite ve toplam belirti
indeksi puanları yüksek bulunmuĢtur. Son olarak ebeveynlerinin yetiĢtirilmelerinde birlikteliğin olmadığını
düĢünen grup ile ebeveynlerinin yetiĢtirilmelerinde herhangi bir katkısının olmadığını düĢünen grup
kıyaslandığında ebeveynlerinin katkısının olmadığını düĢünen grubun hostalite puanları yüksek bulunmuĢtur.
TARTIġMA
AraĢtırmada aile içi Ģiddet ve birlikte ebeveynlik algılarına göre genç yetiĢkinlerin psikolojik belirtileri
incelenmiĢtir. AraĢtırmanın ilk bulgusuna göre; genç yetiĢkinlerin aile ortamında Ģiddet algılarına göre
psikolojik belirtileri (aksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostalite, belirti indeksi toplam)
arasında anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Aile ortamında Ģiddetin (fiziksel, duygusal, sözel, ekonomik, cinsel)
olduğunu düĢünen genç yetiĢkinlerin anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostalite ve belirti
indeksi toplam puanları daha yüksek bulunmuĢtur. Alanyazında bu bulgularla tutarlı sonuçlara ulaĢmak
mümkündür. Aile içi Ģiddete maruz kalan ya da tanıklık eden çocuklar ile Ģiddete maruz kalmayan ya da tanık
olmayan çocukların kıyaslandığı çalıĢmalarda Ģiddete maruz kalanlarda daha fazla depresif belirtilerin ve
davranıĢ sorunlarının görüldüğü saptanmıĢtır (Sternberg, vd., 1993; Aber vd, 1989; Hughes, 1988). Meta-analiz
yöntemi ile yapılan çalıĢmalar da bu sonuçları doğrulamaktadır (Evans vd, 2008; Kitzmann vd., 2002).
Kitzmann vd. (2003) tarafından yapılan çalıĢmada ebeveynler arası Ģiddete maruz kalan çocukların psikososyal
sonuçlarına iliĢkin 118 çalıĢmayı incelenmiĢtir. Sonuçlara göre Ģiddete maruz kalma ile davranıĢ bozuklukları
arasında önemli bir iliĢki olduğu saptanmıĢtır. Ülkemizde yapılan bir çalıĢmada ise çocukluk çağında yaĢanan
örselenmenin eriĢkin çağda, düĢük benlik saygısı, fiziksel ve sözel saldırganlık, öfke ve düĢmanlık hisleri ile
iliĢkili olduğu tespit edilmiĢtir (Tural-Hesapçıoğlu ve Altıparmak, 2015). Tüm bu bulgular araĢtırma sonuçları
ile örtüĢmektedir. Aile içi Ģiddetin sadece çocukluk döneminde değil genç yetiĢkinliğe kadar uzanan psikolojik
sonuçlarının olduğu söylenebilir.
AraĢtırmanın bir diğer bulgusu genç yetiĢkinlerin psikolojik belirtilerinin anne-babalarının yetiĢtirilmelerindeki
birlikteliğini değerlendirmelerine göre incelenmesidir. Katılımcıların birlikte ebeveynlik algılarına göre
depresyon, olumsuz benlik, hostalite ve belirti indeksi toplam puanları arasında anlamlı farklılık tespit
edilirken, aksiyete ve somatizasyon puanları arasında anlamlı farklılık saptanmamıĢtır. Ebeveynlerinin
yetiĢtirilmelerinde birlikteliğinin olmadığını düĢünen genç yetiĢkinlerin depresyon, olumsuz benlik ve belirti
indeksi toplam puanlarının ebeveynlerinin birlikteliğinin olduğunu düĢünenlere göre daha yüksek olduğu tespit
edilmiĢtir. YetiĢtirilmesinde ebeveynlerinin katkısı olmadığını düĢünen genç yetiĢkinlerin birlikte ebeveynliğin
olmadığını değerlendiren gruba göre hostalite puanlarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Buna ilave olarak
yetiĢtirilmesinde ebeveyn katkısının olmadığını düĢünen grubun birlikte ebeveynliğin olduğunu düĢünen gruba
göre depresyon, olumsuz benlik, hostalite ve belirti indeksi toplam puanları daha yüksek bulunmuĢtur.
AraĢtırmacılar; ebeveynlerin birlikte hareket etmeyip çocuklarını arada bıraktıkları durumlarda psikolojik uyum
bozukluklarının geliĢme ihtimalini yüksek olarak değerlendirmektedirler (Fagan ve Palkovitz, 2011; Lamela
vd.,, 2016). Çünkü çocuk yetiĢtirmede her iki ebeveynin istikrarlı bir Ģekilde ebeveynliğe katılımı ve desteği
çocukların kendilerini güvende hissetmelerine olanak sağlamaktadır (Macie ve Stolberg, 2003). Yapılan
çalıĢmalar her geliĢim döneminde birlikte ebeveynliğin önemine iĢaret etmektedir. Birlikte ebeveynliğin
olmadığı ortamlarda büyüyen bebeklerin dört yaĢına geldiklerinde kaygı ve agresif belirtiler geliĢtirdiği
(McHale ve Rasmussen, 1998), okul öncesi dönemdeki çocuklarda duygudurum bozuklukları ile birlikte
ebeveynlik arasında iliĢkisi olduğu (Umemura vd., 2015), ergenlerde içselleĢtirme ve duygu düzenleme
sorunları üzerinde birlikte ebeveynliğin etkisi olduğu (Buehler ve Welsh, 2009) tespit edilmiĢtir. Genç
yetiĢkinlerle yapılan çalıĢmalarda ise birlikte ebeveynliğin akademik baĢarıya katkı sağladığı, ebeveynler arası
çatıĢmanın üniversiteli gençlerin akademik baĢarılarını olumsuz etkilendiği tespit edilmiĢtir (Bernard vd.,
2015). Bir baĢka çalıĢmada ise boĢanma sonrası birlikte ebeveynliğin yetiĢkinler üzenindeki etkileri
incelenmiĢtir. YetiĢkin çocukların 20 yıl sonra bile ebeveynlerinin ortak ebeveynlik deneyimlerinden
etkilendiği görülmüĢtür (Ahrons, 2007). Tüm bu sonuçlar çalıĢmanın bulgularıyla tutarlılık göstermektedir.
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Ebeveyn birlikteliğinin genç yetiĢkinlerin ruh sağlığı açısından önemli olduğu sonucuna varılabilir.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
AraĢtırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, aile ortamında Ģiddetin (fiziksel, duygusal, sözel,
ekonomik, cinsel) olduğunu düĢünen genç yetiĢkinlerin anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon,
hostalite ve belirti indeksi toplam puanları daha yüksek bulunmuĢtur. Katılımcıların birlikte ebeveynlik
algılarına göre ise depresyon, olumsuz benlik, hostalite ve belirti indeksi toplam puanları arasında anlamlı
farklılık tespit edilmiĢtir. Birlikte ebeveynlik algısı olan genç yetiĢkinlerin olmayanlara göre depresyon,
olumsuz benlik gibi psikolojik belirtilerinin daha az olduğu, ebeveynlerinin yetiĢtirilmelerinde herhangi bir
katkısının olmadığını düĢünen gençlerin hostalite belirtilerinin yüksek olduğu saptanmıĢtır. Bu bağlamda
uygulayıcılara bazı öneriler sunulabilir. AraĢtırmada aile içi Ģiddet algısı olan genç yetiĢkinlerin psikolojik
belirti düzeylerinin daha yüksek olması ve birlikte ebeveynlik algısının psikolojik belirtilerdeki önemi
bulgularına dayanarak ailelere yönelik sağlıklı iliĢkiler, ortak ebeveynlik ve iletiĢim konulu çalıĢmalar eğitimin
her kademesindeki psikolojik danıĢmanlar tarafından verilebilir. Aile yaĢam döngüsünün her aĢamasında destek
sunan aile danıĢmanlık merkezlerinin yaygınlığı arttırılabilir. Üniversitelerde aile danıĢmanlık merkezleri
kurulabilir. ÇalıĢmanın bulgularına dayanarak araĢtırmacılara da bazı öneriler getirilebilir. Ailelerinde Ģiddetin
olduğunu düĢünen ve birlikte ebeveynliğin olmadığını düĢünen danıĢanlarla yapılabilecek aile danıĢmalığı
seanslarının deneysel bir çalıĢma ile etkililiği incelenebilir. Bir baĢka çalıĢmada; farklı yaĢ grupları da (çocuk
ve ergenler) dâhil edilip aile içi Ģiddet ve birlikte ebeveynlik algılarına göre psikolojik belirtiler karĢılaĢtırmalı
olarak incelenebilir.
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2006-2018 DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARI
KAZANIMLARININ DEĞERLER EĞĠTĠMĠ AÇISINDAN KARġILAġTIRILMASI
Ahmet DÜZENLĠ
MEB, Orcid: 0000-0002-1031-2900
Doç. Dr. Tuğrul YÜRÜK
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Özet
Ġnsanlık tarihi boyunca her toplum kendinden sonraki nesillere öz kültür ve geleneklerini aktarma çabası
içerisinde olmuĢtur. Zira bir toplumun varlığını sürdürebilmesinin önemli Ģartlarından biri kültür ve
geleneklerini gelecek nesillere aktarabilmektir. Günümüzde de bu kültür aktarma çabasının en somut örneği
okullarda çeĢitli dersler vasıtasıyla aktarılan değerler eğitimidir. Nitekim ülkemizde 2005 yılından sonra
hazırlanan öğretim programlarında Millî Eğitim Bakanlığı‘nın temel hedefleri arasında değer aktarımının yer
alması da bu çabanın önemli yansımalarından biri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla çağımızda yaĢanan
hızlı dönüĢümler karĢısında toplumların varlıklarını sürdürme ve bireylerin öz kimliklerini koruma çabasının
kaçınılmaz bir sonucu olarak okullardaki değer aktarımının hangi açılardan ne derece gerçekleĢtiğinin tespiti
önem kazanmıĢtır. Bu konu üzerine son yıllarda -özellikle eğitim alanında- çok sayıda çalıĢma yapılmıĢtır. Bu
çalıĢmada ise genel lise öğretim programlarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin kazanımlarının
değerler eğitimi açısından incelenmesi konu edilmiĢtir. Bu çalıĢmada bahsi geçen dersin kazanımlarının çeĢitli
değer tasnifleri üzerinden incelenmesi ve 2006-2018 programlarının değer yoğunluklarının ortaya konulması
amaçlanmaktadır. Böylece bahsi geçen sınıflardaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi kazanımlarının hangi
değerleri ne derece taĢıdığını tespit etmek mümkün olacaktır. Son olarak kazanımlara dâhil edilmesi gereken
değerlere dair önerilerde bulunmak da bu çalıĢmanın hedefleri arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Değer, Değerler Eğitimi, Öğretim Programı.
COMPARISON OF THE ACHIEVEMENTS OF 2006-2018 RELIGIOUS CULTURE AND MORAL
KNOWLEDGE COURSE EDUCATIONAL PROGRAMS IN TERMS OF VALUES EDUCATION
Throughout the history of mankind, every society has been striving to transmit its own culture and traditions to
the next generations. Because one of the important conditions for the existence of a society is to be able to pass
on its culture and traditions to future generations. Today, the most concrete example of this culture transfer
effort is the education of values transferred through various courses in schools. Indeed, the fact that the post2005 programs of our country include value transfer among the primary objectives of the Ministry of Education
is considered a significant reflection of this effort. Therefore, in the face of rapid transformations in our age, it
is important to determine the angles and degrees of value transfer in schools as an inevitable result of the
continued existence of societies and the effort to protect individuals' identity. There have been a lot of studies
on this topic -especially in the field of education- in recent years. The subject of this study is to examine the
achievements of the Religious Culture and Moral Knowledge Course in general high school education in terms
of values education. In this study, it is aimed to examine the achievements of the mentioned course through
various value classifications and to reveal the value intensities of the 2006-2018 programs. In this way, it will
be possible to determine to what valıues and how much achievements the Religious Culture and Moral
Knowledge Course in the aforementioned classes carry. Finally, it is also the goal of this study to make
recommendations on the values that must be included in the achievements.
Keywords: Value, Values Education, Curriculum.
GiriĢ
Eğitim, insanlık tarihini Ģekillendiren ve bazen özne bazen de nesne konumunda olarak bireylerin her
zaman karĢısına çıkan en önemli unsurlardan biridir. YaĢanılan dönemin Ģartları ne olursa olsun bireylere
eğitimin en iyi Ģekilde verilmesi her dönem temel hedeflerden biri olmuĢtur. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
bireylere bilgi edindirmek, mesleki beceriler kazandırmak gibi bazı temel amaçlarıyla birlikte bireylerin
kiĢiliklerinin ve karakterlerinin teĢekkül süreçlerine katkı sağlamak da bulunmaktadır. Bu bağlamda eğitim ile
bireylere kültürel ve mesleki olarak en iyi donanımların kazandırılmasının yanısıra en iyi karakterin ve yüksek
bir ahlaki bilincin kazandırılması da arzulanan hedefler arasındadır. Bu durumun dünyanın her yerinde
bireylerin içinde doğup büyüdüğü toplumun değer yargılarını edindirme arzusunun sonucu olduğu söylenebilir.
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Nitekim ülkemizde 2005 yılından sonra hazırlanan öğretim programlarında Millî Eğitim Bakanlığı‘nın temel
hedefleri arasında değer aktarımının yer alması da bu çabanın önemli yansımalarından biri olarak kabul
edilmektedir. Dolayısıyla çağımızda yaĢanan hızlı dönüĢümler karĢısında toplumların varlıklarını sürdürme ve
bireylerin öz kimliklerini koruma çabasının kaçınılmaz bir sonucu olarak okullardaki değer aktarımının hangi
açılardan ne derece gerçekleĢtiğinin tespiti önem kazanmıĢtır.
Değer, insanlık tarihi boyunca bütün toplumlarda bir Ģekilde var olmuĢ önemli bir
kavramdır. Çünkü insanlık tarihi boyunca her devirde insani, tutum ve davranıĢların bir
değer ile irtibatlandırma ihtiyacı oluĢmuĢtur. Bu nedenle insan davranıĢlarında iyiye ve
güzele yönelik ortaya çıkan her çaba değer olarak kabul görmüĢtür. Ġnsanlık tarihi boyunca
ortaya konulan eğitim çabalarının merkezinde de temelde bilgi aktarımı ve mesleki eğitimler yer alsa da, en az
bunlar
kadar
değer
aktarımına
da
önem
verildiği
görülmektedir.
Bu
çabaların sonucunda farklı toplumlarda ön plana çıkartılan veya bazen daha çok vurgulanan
kendine has değerler ortaya çıkmıĢtır. Toplumların din ve gelenekleriyle oluĢturduğu bu
değerlerin o dönemde yaĢanması kadar gelecek nesillere öğretilmesi de toplumun ahlaki ve
kültürel yapısını geleceğe taĢıyabilmesi açısından önem arz etmektedir. Günümüzde bu
ihtiyacın giderilme çabaları okullarda müĢahhas bir ders olarak değerler eğitimi dersinin
verilmesi veya mevcut dersler içerisinde verilebilecek değerlerin öğretimi olarak karĢımıza
çıkmaktadır. Çünkü okullarda verilen değerler eğitimi, çocukların kiĢilik geliĢimine olumlu
yönde katkı sağlarken aynı zamanda kalıcı bir ahlaki duruĢun çocuklara kazandırılmasında
da
önemli
rol
oynamaktadır.
Ġnsanın
belirli
durumlarda
nasıl
davranması
gerektiğini
belirleyen ve bireyleri bu konuda yönlendiren değerler, aynı zamanda bir değerler sistemini
de meydana getirmektedir (Mehmedoğlu,
2006). Bu değerler sisteminin arka planını
ise din oluĢturmaktadır. Her ne kadar farklı kaynaklara dayanıyor olsalar da değerlerin
oluĢmasındaki en önemli kaynak dindir. Dolayısı ile din ve değer birbirleriyle alakalı iki
önemli kavramdır (Dam, 2016).
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk milli eğitim sisteminin genel
amaçlarını incelediğimizde temel hedeflerinin, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel
değerlerin öğrencilere kazandırılmasına yönelik olduğu görülmektedir. Değerler her türlü eğitim alanında
olduğu gibi din eğitiminde de büyük bir öneme sahiptir. Dinin ortaya koyduğu erdemli insan profili ile
toplumların beklenti içinde oldukları iyi, ahlaklı ve üretken insan profili ortaya koydukları değerler açısından da
örtüĢmektedirler. Bundan dolayı okullarda verilen din eğitiminin aslında önemli bir bölümünün aslında değerler
eğitimi olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. Pratik açıdan da bakıldığında değerler eğitiminin vatandaĢlık
ve ahlak eğitimi üzerinde fazla durması din eğitimi ile değerler eğitimini yaklaĢtırmaktadır (Kaymakcan &
Meydan, 2011). Ülkemizde de din dersleri 1924‘den bu yana 2005-2006 programları kadar içerdikleri
değerlerle birçok kez değiĢerek verilmeye devam etmektedir (Yürük, 2010, s. 70). Bizlerde çalıĢmamızda 2006
ve 2018 yıllarında yayımlanan öğretim programlarının 2006 ilköğretim, 2018 ilk ve ortaokul kısımları karĢılıklı
inceleyerek değerler eğitimi açısından kazanımlar düzeyinde belirttikleri amaçlara uygunluklarını ortaya
koymaya çalıĢacağız. ÇalıĢmamıza ilköğretim programlarını seçmemizin nedeni değerler eğitimi açısından en
önemli evrenin okulda bu dönem olmasıdır. Ayrıca 2006 programının değerlere atıf yapılan programların
ilklerinden olması ve bu süreç sonunda son program (2018) ile karĢılaĢtırarak değer öğretimi açısından
programlardaki geliĢimi veya değiĢimi ortaya koymaya çalıĢmak çalıĢmamızın amaçlarındandır. AraĢtırmamız
nitel bir çalıĢma olup betimsel bir yaklaĢımla doküman analizi tekniği kullanılarak hazırlanmıĢtır. ÇalıĢmamıza
konu olan 2006 Ġlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve
kılavuzu kitabında ―Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin içeriğinin belirlenmesinde “dinin temel bilgi
kaynakları dikkate alınarak İslam‟ın kök değerleri çerçevesinde “mezheplerüstü (herhangi bir mezhebi esas
almayan, mezhebî tartışmalara girmeyen) ve dinler açılımlı” anlayış olarak ifade edilebilecek bir yaklaşım
benimsenmiştir.
Bu
programla;
öğrencilerin
din
ve
ahlak
hakkında sağlıklı bilgi sahibi olmaları, temel becerilerini geliştirmeleri ve böylece Millî
Eğitimin Genel Amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.” ifadesine yer
verilerek değerler baĢlığı altında “İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar)
Öğretim Programı‟nda yukarıda belirtilen temel beceriler ve kavramların yanı sıra değerlerin öğretimi de ön
plana çıkmaktadır. Din öğretiminde değer öğretiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve öğrenme sürecinde
kullanılabilecek yaklaşım, yöntem ve teknikler ile ilgili bilgiler “Öğretmen Bilgi Notları” kısmında verilmiştir.
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Programda öğrenciler tarafından içselleştirilmesi öngörülen değerler aşağıda sıralanmıştır: Adalet, Aile
kurumuna ve birliğine önem verme, Demokrasi bilinci, Dürüstlük, Alçak gönüllülük, Bağımsızlık, Bağışlama,
Barış, Türk Bayrağına ve İstiklâl Marşı‟na saygı, Bilimsellik, Cesaret, Cömertlik, Çalışkanlık, Dayanışma,
Doğa sevgisi, Doğal çevreye duyarlılık, Doğruluk, Dostluk, Duyarlılık, Emaneti korumak, Estetik, Fedakârlık,
Gazilik, Görgülü olmak, Güvenirlik, Hakseverlik, Hakikat sevgisi, Hayâ, Hoşgörü, İbadet yerlerine saygı, İffet,
İyi niyet, Kadirşinaslık, Kanaat, Kardeşlik, Merhamet, Millet sevgisi, Millî birlik şuuru, Misafirperverlik,
Mürüvvet, Namuslu olmak, Nezaket, Ölçülülük, Paylaşımcı olmak, Sabır, Sadelik, Sağlıklı olmaya önem verme,
Samimiyet, Saygı, Sevgi, Sorumluluk, Sözünde durmak, Şehitlik, Şükür, Tarihsel mirasa duyarlılık, Temizlik,
Tutumluluk, Türk büyüklerine saygı, Vatanseverlik, Vefa ve Yardımseverlik olarak sıralanmıştır (MEB, 2006).
Ayrıca programda her sınıf düzeyinde ünite açıklamalarında öncelikli verilecek değerler belirlenerek etkinlik
örnekleri ile birlikte öğrencilere ünite içerisinde verilebilecek değerler açıklanmıĢtır. Tüm bunların yanında
öğretim kılavuzu öğretmen bilgi notları kısmında değer öğretiminde yeni yaklaĢımlardan bahsedilerek
öğrencinin pasif bir alıcı olmadığı vurgulanmıĢ değer aktarımından ziyade değer öğretiminin nasıl yapılması
gerekliliği değer açıklamak gibi baĢlıklarla öğretmenlere anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Program bu yönleriyle ele
alındığında değer öğretimi merkezli bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.
Son yayımlanan program olan 2018 programında öğretim programının amaçları baĢlığında “Ortaokulu
tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle millî ve manevi değerleri
benimsemiş, haklarını kullanan ve sorumluluklarını yerine getiren, “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”nde ve
ayrıca disiplinlere özgü alanlarda ifadesini bulan temel düzey beceri ve yetkinlikleri kazanmış bireyler
olmalarını sağlamak” ifadesine yer verilerek öğrencilerin milli ve manevi değerleri benimsemesi
önemsenmiĢtir (MEB, 2018). Din derslerinin milli birlik ve beraberlik gibi değerleri de kapsamasından dolayı
zorunlu olarak verilmesi dini değerlerin istismarını önleyerek okulda kontrollü ve kapsayıcı bir Ģekilde
verilmesini sağlayacak aynı zamanda konunun uzmanı olan alan öğretmenlerince verilmesini de sağlayacaktır
(Yürük, 2011, s. 244). 2006 programında da bulunan ―değerlerimiz‖ baĢlığı altında ise 2006 programındaki
ifadelere benzer ifadelerle değerlerin önemine vurgu yapılmıĢtır. 2018 öğretim programında ―kök değerler‖
adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik olarak
belirlenmiĢtir. Bu değerlerle ilgili olarak, öğrenme öğretme sürecinde hem kendi başlarına, hem ilişkili olduğu
alt değerlerle ve hem de öteki kök değerlerle birlikte ele alınarak hayat bulacaktır ifadesi kullanılarak bu kök
değerler altında birçok değerin verileceği ifade edilmiĢtir (Düzenli, 2020). 2006 programında bu alt değerler
kılavuzda belirlenmiĢken 2018 programında belirlenmemiĢtir. Ayrıca 2018 programında 2006 programında
olduğu gibi kazanımları açıklayan etkinlik örnekleri ve açıklamalar kısımları olmadığı için hangi ünitedeki
hangi kazanımların değerler eğitimi açısından kullanıĢlılığı öğretmenin inisiyatifine veya ders kitabının konuyu
ele alıĢ biçimine bırakılmıĢtır.
2006 Öğretim Programı Kazanımlarının Değerler Eğitimi Açısından Ġncelenmesi
4. sınıf ünite baĢlıklarına baktığımızda özellikle ikinci ünite olan ―Temiz olalım‖ ve ―Sevgi Dostlu ve
KardeĢlik‖ üniteleri değerler eğitimi açısından oldukça kullanıĢlı üniteler olduğu görülmektedir. Bu ünitelerde
sevgi, barıĢ, kardeĢlik, dostluk, güven, samimiyet, temizlik, sözünde durmak, güvenilirlik ve dürüstlük gibi
değerler öğrenciye anlatılabilir. Ayrıca 5. ünitede bulunan ―Sevginin, dostluk ve kardeşlik bakımından önemini
irdeler.” kazanımı gibi kazanımlar değerler eğitimi açısından kullanıĢlı bir kazanım olarak görülebilir.
5. sınıf kazanımları incelendiğinde ―Sevinç ve Üzüntülerimizi PaylaĢalım‖ ünitesinde yer alan “Sevinç
ve üzüntülerin paylaşılmasında millî ve dinî bayramlarımızın önemini yorumlar, İnsanları iyilikle anmaya, zor
durumda olanlara yardıma, hastaları ziyaret etmeye istekli olur ve Toplumdaki engellilere sevgi ile bakar ve
onların sorunlarına çözüm önerileri geliştirir” kazanımları ile yardımseverlik, paylaĢma, dayanıĢma, hoĢgörü,
dostluk, kardeĢlik değerleri öğrencilere doğrudan öğretilebilir.
6. sınıf kazanımları incelendiğinde ise, özellikle ―Ġslam‘ın Sakınılmasını Ġstediği Bazı DavranıĢlar‖
ünitesinde bulunan “İslamiyet‟in sakınmamızı istediği davranışların bireyde görülme nedenlerini araştırarak
bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunur.” kazanımından hareketle doğruluk ve dürüstlük, mütevazı
olmak, saygı ve duyarlılık gibi değerler öğrencilere öğretilebilir. Bunun yanında diğer ünite kazanımlarında da
çok sayıda değer öğretimine uygun kazanım olduğu görülmektedir.
7. sınıf kazanımları incelendiğinde ―Din ve Güzel Ahlak‖ ünitesinde bulunan tüm kazanımların değer
öğretimi açısından kullanılabilir olduğu görülmektedir. Ünite açıklamasında da bu ünitenin değer öğretimine
yönelik hazırlandığı vurgusu yapıldığı görülmektedir. Bu ünite ile doğruluk, infak, emanete riayet, adaletli
olmak, kardeĢlik, hoĢgörü ve bağıĢlama, alçakgönüllülük, sözünde durmak, görgülü olmak, sorumluluk ve
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savurganlıktan kaçınmak gibi değerlerin öğretimi yapılabilir. Ayrıca ―Kültürümüz ve Din‖ ünitesi de değer
öğretimi için önemli veriler içermektedir. Bu ünitede ayrıca dikkat çeken bir diğer unsur da sonraki
programlarda olmayan laiklik konusu ile ilgili ―Laiklik kavramını açıklar.‖ kazanımının olmasıdır. Bu ünite ile
hoĢgörü, tarihsel mirasa duyarlılık ve bilimsellik gibi değerlerin öğretimin yarılabilir.
8. sınıf ünite baĢlıkları ve kazanımlarını değerler eğitimi açısından incelediğimizde tün ünite
baĢlıklarının değerler eğitimi için kullanıĢlı olduğunu ve her ünitede birçok değerin öğrencilere açıklanabileceği
görülmektedir.
Özellikle ise ―Kur‘an‘da Akıl ve Bilgi‖ Ünitesi ile ―Ġslam Dinine Göre Kötü
AlıĢkanlıklar‖ üniteleri değerler eğitimi açısından önem arz etmektedir. ―BaĢkalarına zarar vermenin kul
hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur‖ kazanımı ile haklara saygı gibi
değerlerin öğretimi açık bir Ģekilde verilmektedir. ―Kur‘an‘da Akıl ve Bilgi‖ ünitesinde ise ―Kur‘an‘ın aklı
kullanmaya verdiği önemi örneklerle açıklar.‖ ve ―Kur‘an‘ın doğru bilgiyi teĢvik ettiğine ayetlerden örnekler
verir.‖ kazanımları ile sonraki programlarda çok göremediğimiz bilimsellik, akademik dürüstlük, eleĢtirel
düĢünme ve problem çözme gibi değerlerin öğretiminin yapılabileceği görülmektedir.
2006 öğretim programını genel olarak değerlendirdiğimizde, gerek program içeriğinde değerlere yapılan
atıflar ve gerekse ünite kazanımlarında değerlerinin kullanımı açısından programın değer merkezli hazırlandığı
açıkça görülmektedir. Her sınıf düzeyinde en az çokça değerin öğrencilere öğretilebileceği görülmektedir. Bir
diğer dikkat çeken husus ise kazanımların değerlere atıfla hazırlanmıĢ olması nedeniyle birçok değer tipine
uygun değerlerin öğretiminin de yapılabileceği husussudur.
2018 Öğretim Programı Kazanımlarının Değerler Eğitimi Açısından Ġncelenmesi
4. sınıf ünite baĢlıklarını incelediğimizde ―güzel ahlak‖ ünitesinin ―Ġnsani iliĢkilerin geliĢmesinde sevgi
ve saygının önemini ve gerekliliğini savunur.‖ kazanımı ile sevgi ve saygı gibi değerlerin öğretimini
yapılabileceği görülmektedir. Ayrıca ―Din ve Temizlik‖ ünitesinde bulunan kazanımlardan hareketle temiz
olmak gibi değerler öğrencilere açıklanabilir.
5. sınıf kazanımlarını incelediğimizde değerler eğitimi ile ilgili doğrudan ilgili olan ―Adap ve Nezaket‖
ünitesinin
olduğu
görülmektedir.
―SelamlaĢma
adabına
riayet
eder,
ĠletiĢim ve konuĢma adabına uygun davranır, Sofra adabına riayet eder‖ kazanımları ile adap ve nezaket
kuralları ile ilgili değerlerin öğretimi yapılabilir.
6. sınıf kazanımlarına baktığımızda özellikle ―Zararlı AlıĢkanlıklar‖ ünitesinde bulunan ―Zararlı
alıĢkanlıkların baĢlama sebeplerini sorgular, Zararlı alıĢkanlıklardan korunma yollarını tartıĢır ve Zararlı
alıĢkanlıklardan kaçınmaya istekli olur‖ kazanımları ile temiz olmak ve sağlıklı olmak gibi değerler öğrencilere
öğretilebilir. Ayrıca 6. sınıfın son ünitesi olan ―Temel değerlerimiz‖ ünitesi de milli ve manevi değerlerin
öğretiminde önemli bir yere sahip olacaktır. Bu ünitenin sadece iki kazanım ile hazırlanmıĢ ve kazanımların
doğrudan değerler ile bağlantısı olmaması kazanımlardan hareketle değer öğretimi açısından sınırlayıcı olsa da
ünite açılımları ve ders kitaplarında değerlere yönelik baĢlıklardan hareketle değer öğretimi yapılabilir.
7. sınıf kazanımları incelendiğinde, üçüncü ünite olan ―Ahlaki davranıĢlar‖ ünitesi değerler eğitimi
açısından kullanıĢlı bir ünitedir. Bu ünite de ―Güzel ahlaki tutum ve davranıĢları örneklerle açıklar‖ kazanımı
altında verilen açıklamada “adalet”, “dostluk”, “dürüstlük”, “öz denetim”, “sabır”, “saygı”, “sevgi”,
“sorumluluk”, “vatanseverlik” ve “yardımseverlik” değerleri, ilişkili oldukları tutum ve davranışlarla birlikte
ele alınır ifadesine yer verilmiĢtir. 2018 öğretim programında sadece bu baĢlık altında yapılan bu açıklamanın
2006 öğretin programının her ünite baĢlığının altında olduğunu söylemek gerekmektedir.
8. sınıf kazanımları incelendiğinde ise, ―Zekât ve Sadaka‖ ünitesinde yardımlaĢma paylaĢma ile ilgili
değerlerin öğretilebileceği görülmektedir. Ayrıca 4. ünite olan ―Hz. Muhammed‘in Örnekliği‖ ünitesi
kazanımlarının ―Hz. Muhammed‘in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir KiĢiliği‖, ―Hz. Muhammed‘in (s.a.v.)
Merhametli ve Affedici OluĢu‖, ―Hz. Muhammed‘in (s.a.v.) ĠstiĢareye Önem Vermesi‖, ―Hz. Muhammed‘in
(s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı‖, ―Hz. Muhammed‘in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti‖, ―Hz.
Muhammed‘in (s.a.v.) Ġnsanlara Değer Vermesi‖ konu alt baĢlıklarıyla desteklenerek değerler eğitimine uygun
olarak hazırlanmıĢ ve bu ünitede doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik gibi birçok değer öğrencilere öğretilebilir.
Bu ünite ve kazanımları değerler eğitiminin ders kazanımları ve ünite açılımlarında kullanımı açısından örnek
gösterilebilecek bir yapıda olduğunu da belirtmek gerekir.
SONUÇ
2006 öğretim programında üniteler altı öğrenme alanına (Ġnanç, Ġbadet, Hz. Muhammed, Kur‘an ve
Yorumu, Ahlak, Din ve Kültür) bölünerek tüm sınıf düzeylerinde 6 ünite baĢlığı içerinde kazanımlar (4. Sınıf
44 kazanım, 5. sınıf 47 kazanım, 6. sınıf 47 kazanım, 7. sınıf 49 kazanım ve 8. sınıf 44 kazanım) verilmiĢtir.
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2018 öğretim programında ise, (MEB,2018) “değerlerimiz, ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite, konu
vb. olarak görülmemiştir. Tam aksine bütün eğitim sürecinin nihai gayesi ve ruhu olan değerlerimiz, öğretim
programlarının her birinde ve her bir biriminde yer almıştır.” ifadeleri ile 5 ünite baĢlığı içerisinde kazanımlar
( 4. sınıf 19 kazanım, 5. sınıf 29 kazanım, 6. sınıf 24 kazanım, 7. sınıf 25 kazanım ve 8. sınıf 28 kazanım)
verilmiĢtir. Ġki programın kazanımları incelendiğinde 2006 öğretim programının kazanım yoğunluğunun 2018
öğretim programına göre iki katı düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu durumda kazanımlarda hareketle değer
öğretimi açısından 2006 programının daha elveriĢli olduğunu söyleyebiliriz. Yine iki programın değer
içeriklerini Schwartz‘ın 10 değer tipi (Schwartz, 1994) üzerinden değerlendirildiğinde 2006 öğretim
programının daha fazla değer tipine hitap ettiğini söyleyebiliriz. 2018 öğretim programında kazanımlar daha
çok ―gelenekselcilik ve iyilikseverlik‖ değer tipleri üzerinde yoğunlaĢırken 2006 öğretim programındaki
kazanımlarda bu değer tiplerinin yanında ―özyönelim ve baĢarı‖ değer tipleri altında verilen değerlere de
atıfların yoğunlukta olduğu görülmektedir. Sonuç olarak 2005 öğretim programlarıyla baĢlayan 2006 öğretim
programında değerlere atıfların daha da önem kazanmasıyla devam eden program yenileme faaliyetlerinde 2018
öğretim programının gerek öğretim programı içeriğinde gerekse programın ders kazanımlarında 2006
programında daha sınırlı olduğunu söyleyebiliriz.
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DĠN EĞĠTĠMĠNDE ÇOCUĞUN MENFAATĠ ĠLKESĠ
Doç. Dr. Tuğrul YÜRÜK
Çukurova Üniversitesi, Ġlahiyat Fakültesi, Orcid: 0000-0002-2476-0720
Ahmet DÜZENLĠ
MEB, Orcid: 0000-0002-1031-2900

Din eğitiminin uygulanmasına yönelik tartıĢmalar neredeyse her dönemde yapılmıĢ ve yapılmaya devam edecek
gibi görünmektedir. Bu tartıĢmaların yer aldığı literatür genel olarak incelendiğinde soruna çözüm üretebilmek
adına birçok ilke benimsenmiĢtir. Son zamanlarda bu ilkeler arasında yer alan ―çocuğun menfaatini gözetmek
ilkesi‖nin daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir. Bildirinin problemi, bu anlamda hem ebeveynlerin hem de
devletin din eğitimiyle ilgili alınacak karar ve uygulamalarda bu temel ilkenin ne Ģekilde merkeze alınacağının
ve bunun öneminin ortaya konulmasıdır. Nitekim hem eğitim bilimleri hem de hukuk ile ilgili literatürde
doktriner yaklaĢımlardan kaçınarak her zaman çocuğun menfaatinin temel ilke olarak göz önünde
bulundurulması ifade edilmiĢtir. Bildiride ilgili literatür taranarak bu ilkenin din eğitimindeki yeri ortaya
konulmaya çalıĢılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, Çocuğun Menfaati, Eğitim Hukuku.
THE PRINCIPLE OF THE CHILD'S INTEREST IN RELIGIOUS EDUCATION
It seems that discussions on the implementation of religious education have been held and will continue to be
held at almost every period. When the literature containing these discussions was examined in general, many
principles were adopted in order to produce solutions to the problem. More recently, it appears that the
"principle of child interest" among these principles has become more prominent. The problem of the statement
is that in this sense, the decisions and practices to be taken by both parents and the state regarding religious
education should be put at the center of this basic principle and its importance should be revealed. As a matter
of fact, it has been stated in both the educational sciences and the legal literature that the best interests of the
child should always be taken into account as the basic principle, avoiding doctrinal approaches. In the
statement, the relevant literature will be examined and the place of this principle in religious education will be
tried to be revealed.
Keywords: Religious Education, The Interests of the Child, Education Law.
GiriĢ
Günümüzde insan hakları ve bu kapsamda çocuk hakları ilgili konuyu farklı açıdan ele alan birçok tartıĢmanın
yapıldığı görülmektedir. Oysaki modernlik öncesi olarak tanımlanabilecek dönemde bu tarz tartıĢmalar daha
yüzeysel bir Ģekilde ve daha çok dini çerçevede gerçekleĢmiĢtir. XIX. yüzyılla birlikte bir dönüĢüm yaĢanmaya
baĢlanmıĢ, bu alana duyulan ilgi, dini çerçevenin dıĢına da taĢmaya baĢlamıĢtır. Bu dönüĢümle birlikte çocuk ve
aile arasındaki iliĢkilerde farklılaĢmalar görülmüĢ, önceleri ailenin çocuk üzerinde belli bir hâkimiyetinden söz
edilirken daha sonraları bu hâkimiyet düĢüncesi yerini çocuğun bakımı ve korunmasıyla ilgili yükümlülüklere
bırakmıĢtır. Çocuk-aile iliĢkisi çerçevesinde devlete düĢen de bu yükümlülüklerin denetimini gerçekleĢtirme
görevi olmuĢtur. YaĢanan değiĢimin bir baĢka yansıması, hukuk alanında olmuĢtur. Nitekim XX. yüzyıl ile
birlikte çocuk hakları ile ilgili uluslararası alanda önemli düzenlemeler yapılmıĢ, bu bağlamda çocuk haklarının
korunması için ulusal ve uluslararası normlar da geliĢtirilmiĢtir. Çocuk ve çocuk hakları üzerindeki bu
yoğunlaĢma nedeniyle XX. yüzyıl ―çocuk yüzyılı‖ olarak da isimlendirilmiĢtir (Akyüz, 2001). Çocuk sorunları
ile ilgili yapılan bu düzenlemeler genel olarak incelendiğinde ―çocuğun menfaatini gözetmek‖ ilkesinin en
temel ilkelerden biri olduğu anlaĢılmaktadır (Akyüz, 2010). Bu ilke, çocukların sahip oldukları hakların
belirlenmesinde ve kullanımında çoğu zaman merkezi bir ölçüt olarak kullanılmıĢtır.
Bu bildiride, çocuğun genel olarak çocuklarının haklarının korunmasında en temel ilkelerden biri olan
―çocuğun menfaatini gözetmek ilkesi‖nin din eğitiminde din anlayıĢının belirlenmesi ve din eğitimi-öğretimi
sürecine nasıl yansıtılabileceği tartıĢmaya açılacaktır. Öncelikle bu ilkeyle ilgili hukuki çerçeve ana hatlarıyla
ortaya konacak daha sonra da konu, din eğitimiyle iliĢkilendirilmeye çalıĢılacaktır.
1. Hukukta ―Çocuğunu Menfaatini Gözetmek Ġlkesi‖
Günümüzde ―çocuğun menfaatini gözetmek ilkesi‖nin ilk defa en açık bir Ģekilde ortaya konduğu hukuki
metnin 1989 yılında BirleĢmiĢ Milletler tarafından kabul edilen ve dünya üzerinde hemen hemen bütün
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ülkelerde yürürlüğe giren Çocuk Hakları SözleĢmesi olduğu söylenebilir (UNICEF Türkiye, 2004).
SözleĢmenin 3. maddesinde ―çocuğun menfaatini gözetmek‖ ilkesi Ģu Ģekilde yer almaktadır:
―Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları
tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocuğun yararı temel düşüncedir.” (UNICEF
Türkiye, 2004).
SözleĢmede yer alan bu maddeyle çocuğu ilgilendiren bütün kararlarda çocuğun menfaati ilkesinin karar
vericilere rehberlik etmesi gerektiğinin hukuki olarak temellendirildiği söylenebilir. SözleĢmenin diğer
maddeleri de birlikte değerlendirildiğinde on sekiz yaĢın altındaki tüm çocukların hiç bir ayrım gözetilmeksizin
tüm ihtiyaçlarının karĢılanmak zorunda olduğu anlaĢılmaktadır. Bunu gerçekleĢtirecek olanlar da çocukla ilgili
tüm birimlerdir (aile, okul, toplum, devlet [v.b]). Bu birimler, çocukların haklarının eksiksiz biçimde yerine
getirilmesinden ve bu haklara saygı gösterilmesinden yükümlüdür. Çocuğun menfaatiyle diğer kiĢi ve
kurumların menfaatlerinin çatıĢması durumunda çocuğunki daha önceliklidir. Çocuğun yararı sadece
yetiĢkinlerin tek baĢlarına değil, çocuğun kendisi ve uzmanlarla iĢbirliği içinde alacakları bir kararla
belirlenmelidir (Akyüz, 2010; Bağatur, 2021).
Çocuğun menfaati kavramının ise kesin bir biçimde tanımlanamayacağı ifade edilmektedir. Her bir durumun
kendi Ģartları içinde değerlendirilmesi gerektiği belirtilmekle birlikte (Arslan, 2020:24) çocuğun menfaatinin
belirlenmesinde ―çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, ahlaki, sosyo-kültürel, hukuksal ve ekonomik açıdan
sağlıklı, özgür ve dengeli yetiştirilmesi amacıyla korunup kollanması‖ (Akyüz, 2010) temel kriter olarak kabul
edilebilir.
2. Din Eğitiminde Çocuğun Menfaati Ġlkesi Nasıl Uygulanabilir?
2.1. Çocuğun Menfaati Ġlkesi Doğrultusunda Din Eğitiminde Din AnlayıĢının Belirlenmesi
Çocuğun din eğitimiyle ilgili karar alınırken belki de ilk akla gelen sorulardan biri, çocuğun hangi din
anlayıĢına göre eğitim alacağıdır. Bu, anne-baba arasında uyum olduğu durumlarda bir sorun olmamakla
birlikte tersi durumlarda önemli bir sorun haline gelebilmekte hatta zaman zaman evliliğin geleceğine dair
olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. Zaman zaman da ailelerle din eğitimini üstlenen devlet kurumları
arasında bu konu hakkında tartıĢmalar yaĢanabilmektedir. Devlet ile ebeveyn arasındaki anlaĢmazlıklarda ise
çocuğun eğitiminin/yetiĢmesinin engellenmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesi üzerinde anlaĢılmalıdır.
Çocuk kendi kararlarını alabilecek olgunluğa eriĢtiği andan itibaren de tercih hakları çocuğa bırakılmalı, bu
tercihler çocuğun bedensel ve ruhsal geliĢimi açısından bir sorun oluĢturmadığı müddetçe ana-baba veya devlet
müdahil olmamalıdır (Akyüz, 2010).
Çocuk Hakları SözleĢmesinde çocuğun dini özgürlüğe, görüĢlerini oluĢturma yeteneğine sahip olduğu,
kendisini ilgilendiren konularda görüĢlerini serbestçe ifade edebilme (m. 12) ve düĢüncesini özgürce açıklama
hakkının (m. 13) bulunduğu ortaya konulmaktadır. Bu haklara dinle ilgili konuların da dâhil olduğu
belirtilebilir. Buna göre, dinini seçme ve seçtiği dine göre eğitim alma hakkı da öncelikle çocuğa aittir. Anababaya düĢen ise çocuğun bu hakkını kullanması esnasında ona yol göstermektir (TaĢkın, 2007:48). Nihai
olarak bu tür tercihlerin yapılması sürecinde çocuğun menfaati adına çocuk, aile ve varsa din eğitimi veren kiĢi
veya kuruluĢ arasında bilgi alıĢveriĢinde bulunularak iĢbirliğine gidilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca en
azından doktriner olmayan bir Ģekilde sadece temel düzeyde din olgusu hakkında eğitimin verilmesini ve
çocuğun kendi tercihlerini yapabilecek olgunluğa eriĢmesini sağlamaya dikkat edilmesi gerektiği söylenebilir.
Çocuğun aldığı kararlar da zaman zaman ebeveynler veya devlet tarafından tasvip görmeyebilmektedir. Burada
da çocuğun kararlarına müdahale edilebilmesi için en temel sınır, çocuğun bedensel ve ruhsal açıdan tehlikeye
düĢme ihtimalidir. Aksi olmadıkça müdahale edilmemelidir (Akyüz, 2010; Çelik, 2005).
Hukuki açıdan çocuğun din eğitimiyle ilgili genel olarak vurgulanması gereken husus, olgunluk dönemine
kadar çocuğun din eğitimiyle ilgili temel sorumluluğun ebeveyne ait olduğu, devletin de çocuğun eğitimi için
gerekli imkânları sağlaması gerektiğidir. Her ne kadar ana-babanın çocuğun din eğitiminde söz hakkı bulunsa
da bu, çocuğun görüĢlerine, kimliğine ve aidiyetine saygılı olmayı ihmal anlamına gelmemektedir. Diğer
taraftan da ailenin çocuğun bir birey olarak kendi inançlarıyla ilgili karar verebilecek olgunluğa eriĢtiğinde
ailesinin inancından farklı bir inanca geçebilmesine saygılı olması gerektiği vurgulanması gereken bir baĢka
husustur (TaĢkın, 2007:49).
2.2. Çocuğun Menfaati Ġlkesi Doğrultusunda Din Eğitimi-Öğretimi Süreci
Günümüzde din eğitiminde geleneksel öğretmen merkezli anlayıĢın yavaĢ yavaĢ terk edilerek öğrenci merkezli
anlayıĢa dönüĢmesi gerektiği düĢüncesi hâkim olmaya baĢlamıĢtır. Ancak uygulamaya bakıldığında bu
anlayıĢın din eğitimine henüz tam anlamıyla yansımadığı da iddia edilebilir. Zira günümüz din eğitimi
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uygulamalarında eğitim-öğretim sürecinin muhtevanın belirlenmesi, eğitim materyallerinin, öğretim yöntem
tekniklerinin, ölçme-değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi ve uygulanması, sınıf yönetimi vb. tüm
aĢamalarında geleneksel öğretmen merkezli anlayıĢın varlığı hissedilebilmektedir. Bunun en temel
sebeplerinden birinin din eğitimi sürecinde hala çocuğun din eğitimiyle ilgili en doğru karar vericinin öğretici
(aile, öğretmen vb.) olduğu ve baĢarının da ancak öğreticinin vereceği kararların çocuk tarafından
benimsenmesi ve uygulanmasıyla gerçekleĢeceği düĢüncesinin olduğu ifade edilebilir. Tabii ki öğreticinin
birikimi ve tecrübesi din eğitiminde yadsınamaz bir gerçektir. Ancak öğreticiye yapılan bu aĢırı vurgu, din
eğitimi sürecinin zamandan, mekândan, öğrenciden vs. bağımsız, her aĢaması önceden belirlenmiĢ bir kurguya
göre yapılandırılmasına sebep olabilmektedir. Bu durumda öğrenmenin en temel öznesi olan öğrenci
ıskalanabilmektedir.
O halde öğrenci merkezli bir din eğitiminden ne anlaĢılmalıdır? Zaman zaman öğrenci merkezli bir din
eğitiminin tamamen sürecin öğrencinin tercihlerine bırakılmasını ve tüm isteklerinin uygulamaya geçirilmesini
gerektirdiği gibi de düĢünülebilmektedir. Bu noktada aslında öğrenci merkezli anlayıĢın temel hareket
noktasının da ―çocuğun menfaatini gözetmek‖ ilkesi olduğu belirtilebilir. Buna göre öğrenci merkezli anlayıĢın
temel hareket noktasının çocuğun keyfine göre değil de onun bedensel, zihinsel, duygusal, ahlaki, sosyokültürel, hukuksal ve ekonomik açıdan sağlıklı, özgür ve dengeli yetişmesi hedefi doğrultusunda çocuğun
menfaatinin ne olduğunun tespit edilmesi ve eğitim-öğretim sürecinde tüm teori ve uygulamaların buna göre
belirlenmesi olduğu vurgulanabilir. Bu durumda sınıf içi ve dıĢındaki din eğitimi sürecinin tamamen öğrenci
için, öğrenciye göre ve öğrenci tarafından yaĢantı haline getirilecek Ģekilde planlanması gerektiği sonucu ortaya
çıkacaktır. ġu halde çocuğun menfaatini göz önünde bulunduran bir din eğitimcisi; kılık-kıyafet, sözcük
kullanımı, ses tonu, ders esnasında sınıfta dolaĢma hızı, muhtevanın öğretime müsait hale getirilmesi, yöntemteknik ve materyal seçimi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi gibi konularda tercih ettiği veya etmediği en
ufak detayın çocuğun farklı açılardan geliĢimi üzerinde etkisi olduğunu göz ardı etmemelidir. Bu durumda din
eğitimcileri için eğitim-öğretim sürecinde çocuğun menfaatinin belirlenebilmesi problemi ortaya çıkmaktadır.
Bu süreçte çocuğun menfaatinin belirlenebilmesi için hukuken ileri sürülen Ģu hususlar eğitimde de göz önünde
bulundurulabilir:
1. Tüm süreçte çocuğun görüĢünün alınması ve göz önünde bulundurulması.
2. Çocuğun karar sürecine katılımı: Çocukların kendileriyle ilgili konularda karar verilme sürecine katılma
ve görüĢlerinin sorulması hakları bulunmaktadır. Bu nedenle çocuğun menfaatini gözetmek ilkesi çerçevesi
doğrultusunda din eğitimiyle ilgili kararların alınması sürecinde çocuğun kendi görüĢünü paylaĢabilmesini
kolaylaĢtıran bir sistem uyarlaması yapmak gerekmektedir.
3. Çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal ve entelektüel geliĢiminin dikkate alınması: Çocukla ilgili karar
verirken verilecek kararın çocuğun geliĢimi üzerinde nasıl etkisi olacağına dikkat edilmek zorundadır. Çocuğun
geliĢimini olumsuz etkileyeceği anlaĢılan bir karar vermekten kaçınmalıdır (ġirin, 2019:235-236).
SONUÇ
Çocuk Hakları SözleĢmesinin üçüncü maddesi, çocuklarla ilgili karar alırken bütün faaliyetlerde çocuğun
menfaatinin temele alınması gerektiği hükmünü getirmiĢtir. Bu hukuki ilkenin din eğitimi sürecinde göz önünde
bulundurulabileceği düĢünülmektedir.
Sonuç olarak din eğitimiyle ilgili yaĢanan tartıĢmaların çözümünde ―çocuğun menfaatini gözetmek ilkesi‖ çoğu
zaman bir anahtar görevi görebilmektedir. Eğer çocuğun geliĢim özellikleri açısından sağlıklı, özgür ve dengeli
yetiĢmesi isteniyorsa çocuğun kendisi dıĢındaki her bir Ģahıs, grup veya kurumun menfaati bir tarafa
bırakılmalıdır. Din eğitimi planlamalarında etkisi olan kiĢi ve kurumlar, çocuğun din eğitiminin tüm aĢamasıyla
ilgili karar alma ve uygulama sürecinde sadece çocuğun menfaatine odaklanmalıdır. Hukuki olarak çocuk
olgunluk seviyesine ulaĢtığı andan itibaren ebeveyn ve devletin genel eğitimde olduğu gibi din eğitiminde de
sorumluluk alması gerektiği söylenebilir. Ancak burada çocuğun bütün süreçte göz önünde bulundurulması,
kararlara katılması ve geliĢim özelliklerinin dikkate alınması sonucunda menfaatinin belirlenebileceği
belirtilmektedir. Bu Ģekildeki bir anlayıĢa sahip olunması, çocuğun her dediğini yapmak anlamına
gelmemektedir. Sadece din eğitimi sürecinin her aĢamasında çocuğun farklı geliĢim özelliklerinin dikkate
alınarak onun menfaati doğrultusunda geliĢmesini sağlamayı öncelemek vurgulanmaktadır.
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Özet
BiliĢ, bireyin içsel dinamikleri ile içinde bulunduğu topluma iliĢkin oluĢturduğu bilgi, inanç ve düĢünce
üçlüsünün bir karĢılığıdır. Bu kapsamda bireyin herhangi bir sosyal davranıĢının nedenlerinin biliĢten
kaynaklandığı söylenebilir. Dolayısıyla sosyal davranıĢ, çevresel uyaranların iĢlenme ve algılanma Ģekli,
eyleme geçilmiĢ hali ve sonuçlarından oluĢmaktadır. Bahsi geçen uyaranların anlamlandırılma ve tanınması
olan Ģema, biliĢsel temsillerin birer yansımasıdır. BiliĢsel temsiller sosyal dünyayı anlamak, algılamak ve
çıkarımda bulunmak adına sosyal birer Ģema olarak kullanılabilirler. Sosyal dünya içerisindeki rollerin, belli
kurallar ve davranıĢlar bütünü Ģeklinde ortaya çıkması olarak adlandırılan rol Ģemaları, sosyal
anlamlandırmanın ön koĢuludur. Bu çalıĢmada düĢünce ile davranıĢ standartlarının ve buna bağlı olarak
toplumsal beklentilerin örgütlendiği rol Ģemalarının, bireyler tarafından beğenilme arzusu kapsamında normatif
etkiye dönüĢüne yönelik bir değerlendirme yapılmıĢtır. Toplum içerisinde hem kabul görmek ve takdir
toplamak hem de biliĢsel uyumsuzluğu ortadan kaldırmak adına toplumsal rol Ģemalarının nasıl birer uyum
Ģemasına dönüĢtüğüne iliĢkin hem izlenim yönetimi açısından hem de psiko-sosyal açıdan bir değerlendirme
yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Biliş, rol şemaları, normatif etki, uyum, izlenim yönetimi
Abstract
Cognition is the equivalent of the trio of knowledge, belief and thought that the individual creates regarding
his/her inner dynamics and the society he/she lives in. In this context, it can be said that the causes of any social
behavior of the individual stem from cognition. Therefore, social behavior consists of the way environmental
stimuli are processed and perceived, the action taken and its results. Schema, which is the interpretation and
recognition of the stimuli mentioned, is a reflection of cognitive representations. Cognitive representations can
be used as social schemas to understand, perceive and infer the social world. Role schemas, which are called
the emergence of roles in the social world as a set of certain rules and behaviors, are the prerequisites of social
meaning. In this study, an evaluation has been made about the transformation of the role schemes, in which the
standards of thought and behavior and accordingly social expectations are organized, to the normative effect
within the scope of the desire to be liked by the individuals. In order to gain acceptance and appreciation in the
society and to eliminate cognitive dissonance, an evaluation has been made both in terms of impression
management and psycho-social aspects of how social role schemes turn into adjustment schemes.
Keywords: Cognition, role schemas, normative influence, adaptation, impression management
GĠRĠġ
Bireyin içinde yaĢadığı topluma iliĢkin geliĢtirdiği duygu, düĢünce ve davranıĢ biliĢ olarak
kavramsallaĢtırılmaktadır. BiliĢ, sosyal dünyanın anlamlandırılmasında, olay ve olguların yorumlanmasına
kadar geniĢ bir çerçevede değerlendirilmektedir. Bu nedenle çoğu zaman sosyal davranıĢ, geçmiĢ zihinsel
temsiller/Ģemalar yoluyla Ģekillendirilmektedir. ġemalar, etrafımızda olup biten her Ģeyi anlamak, algılamak ve
yorumlamak için her birey tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Hem toplumsal yaĢantıda hem de örgütsel
yaĢamda oluĢan bu temsiller doğuĢtan ve sonradan kazanılan özellikler ile bireylerde bir takım rollerin
oluĢmasına zemin hazırlamaktadır.
Bireylerin gündelik yaĢantıda sergiledikleri davranıĢların neden ve nasıl ortaya çıktığına odaklanan sosyal
psikoloji, insanların kendilerine has eğilimlerine odaklanmaktadır. Bu eğilimlerin bireysel ve toplumsal pek çok
nedenden meydana gelmesi ve toplumsal etkileĢim sonucunda birbirlerine benzemeye baĢlaması, farklı olanın
diğerlerine uyma gereksinimi duymasına yol açmaktadır. Kendini sosyal normalar çerçevesinde diğer bireylere
sunmaya çalıĢan bireyler bu nedenle izlenimlerini bazı taktikler kullanarak yönetmeye çalıĢmaktadır.
Çoğunlukla da bireylerin rol Ģemalarının beğenilme ve onaylama ile normatif etkiye dönüĢü çalıĢmanın çıkıĢ
noktasıdır. Bu çalıĢmada biliĢsel rol Ģemalarının, beğenilme ve onaylanma gibi nedenlerle nasıl normatif etkiye
dönüĢtüğüne dair literatür temelinde bir değerlendirme yapılmıĢtır.
SOSYAL BĠLĠġ VE ġEMALAR
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BiliĢ, gerçeklik olgusunun kavranmasının gerçekleĢtiği bir süreçtir (Chernikova, 2014:309). BiliĢ kavramının
eski Yunanlılara kadar uzanan uzun bir geçmiĢi olmasına karĢın Ģuan için en etkili tanımlardan birisini Neisser
yapmıĢtır. Buna göre biliĢ, duyusal girdinin dönüĢtürüldüğü, detaylandırıldığı, depolandığı ve kullanıldığı tüm
süreçleri ifade etmektedir. BiliĢ, bir bireyin yaptığı her eyleme dahildir ve her psikolojik fenomen aynı zamanda
biliĢsel bir fenomendir (Neisser, 1967‘den akt. Houwer, Holmes ve Holmes, 2016:2-3). Bu fenomen, bireyin
kendi iç koĢulları ve yaĢadığı fiziksel ve toplumsal çevreye iliĢkin iĢlemiĢ olduğu bilgi, inanç ve düĢünce
bütünleĢmesidir. Çünkü biliĢ, bilinen ve algılanan her Ģey olarak ifade edilmektedir. BiliĢsel etkinlik, bireylerin
çevrelerine iliĢkin bilgileri edindiği, algıladığı; buna bağlı olarak çevresine nasıl davrandığı ve nasıl etkili
olduğu ile ilgilenmektedir. Bu nedenle biliĢ, her ne kadar gözlemlenemiyor olsa da biliĢsel etkinlik soncunda
ortaya çıkan tepki veya davranıĢ biliĢ konusunda fikir verebilmektedir (Dönmez, 1992:131).
Sosyal biliĢ ise çevremizdeki diğer bireyleri içeren veya içermeyen sosyal olay ve olgulardan anlam çıkarmak
adına kullanılan genel bir süreçtir. Sosyal durumlara iliĢkin düĢünce yapılarını Ģekillendiren sosyal biliĢ,
bunlara iliĢkin davranıĢsal tepkilere aracılık ederek biliĢsel yapı ve sürelere atıfta bulunmaktadır. Örneğin haber
bültenlerinde bir Ģiddet olayına denk geldiğimizde Ģiddet olayına iliĢkin olayın tarafları için bir yorumlama
yaparız ve olayın nedenlerini anlamaya çalıĢırız. Sonuç itibari ile olay tarafları için çıkarımlar yaparak belli
izlenimlere sahip oluruz. Bu süreç sosyal psikologlara tarafından sosyal algı olarak ifade edilmektedir. Sosyal
olgu ve olaylara verilen tepkiler algı ve biliĢe dayalı olarak verilen kararları içermektedir. Her bireyin dünya
görüĢü farklıdır çünkü her bireyin benzersiz kiĢisel özellikleri ve tecrübeleri vardır. Bunun asıl nedeni ise sosyal
bilgilerin yorumlanmasının sosyal dünyamıza paralel olarak gerçekleĢmesidir (Weiner, 2003:257;Kenneth ve
Horowitz, 2008:5).
Sosyal biliĢ, baĢkalarıyla etkileĢim kurma onları anlama ve iĢleme biçimi olarak ifade edilebilir. Bu,
etkileĢimlerin yorumlanması, sözlü veya sözsüz iletiĢim biçimlerinden çıkarımlar yapılması ve grup dinamikleri
hakkında anlayıĢ geliĢtirmeyi içermektedir. BiliĢ kavramı çeĢitli soyutlama seviyelerinde incelenmektedir.
Soyutlama hiyerarĢisinde biliĢsel psikologlar, kalıp yargıların yorumlanabilir ancak sadık birer zihinsel temsil
olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu nedenle insan eylemlerinin sosyo-kültürel ve duygusal anlamların bir iĢlevi
olduğu söylenebilir (Morgan, Joseph ve Carley, 2017:1). En genel ifade ile sosyal biliĢ Ģu dört unsuru
içermektedir (Weiner, 2003:257);
a) Ģu anda sosyal çevrede deneyimlenen bilgisel ipuçları,
b) mevcut veya önceki deneyime dayalı olarak oluĢturulan zihinsel temsiller,
c) bu temsillerin manipüle edilme biçimleri ve bunların dikkat ve biliĢin diğer yönlerini etkileme süreçleri,
d) bu süreçlerin uygulanmasından kaynaklanan kararlar, yargılar, niyetler ve davranıĢlar.
Sosyal biliĢin diğer önemli bir zihinsel küme türü ise kalıp yargılardır. Çünkü kalıp yargılar, bir sosyal gruba
iliĢkin belirli bir özellik atfetme eğilimidir. Bireyler çocukluktan itibaren çevrelerine iliĢkin pek çok kliĢe
öğrenmektedir. Bu kliĢelerin en baskın olanı ise toplumsal cinsiyet kalıp yargılarıdır. Erkek çocuklarının giyim
kuĢam davranıĢ kalıplarından kız çocuklarının giyim kuĢam ve davranıĢ kalıplarına kadar pek çok kliĢe
çocukluk çağından itibaren zihinsel birer temsil olarak ortaya çıkmaktadır ( Sternberg ve Sternberg, 2012). Bu
zihinsel temsillerin birer tutum objesi haline gelmesi tutumun üç öğesi olan biliĢ, duygu ve davranıĢ
bütünleĢmesi ile mümkündür. Bu üçlü arasından duygu, zihinsel temsillerde yoğunluğu en çok hissedilen
öğedir. Diğer tutum öğelerinde olduğu gibi duygu için de biliĢ gereklidir. Toplumsal yaĢantıda herhangi bir
sosyal olaya verilen tepkinin niteliği diğer o duruma iliĢkin verilen tepkilerin yorumlanması ile
belirlenmektedir. Bu yorumun karĢılığı duygusal bir tepki ise bu geçmiĢ deneyimlerden öğrenilmiĢ biliĢsel bir
temsildir (Watkins ve Jones, 2013:5).
BiliĢsel bir temsil ya da imge, bir uyaranı tanımak ve anlamak için bireylere yardımcı olmaktadır. Örneğin bir
uyaranı kuĢ olarak tanımladıktan sonra onun hakkında pek çok Ģey söylenebilir; yuva yaptığı, güzel sesler
çıkardığı nefes alıp veren bir canlı oldu gibi. Söz konusu kuĢ, bu sayılan eylemleri gerçekleĢtirirken görülmese
dahi bunları ve daha fazlasını bilmek Ģemalar sayesinde mümkündür. ġemalar, haklarında doğru veya yanlıĢ
bilgiye sahip olmamız fark etmeksizin uyaranların özellik ve davranıĢları hakkında çıkarımlarda bulunmamıza
yardımcı olurlar. Çünkü Ģemalar, zihnimizdeki bilgileri ve belleği örgütleyerek düzenlemede önemli bir rol
oynarlar. Dolayısıyla kuĢ örneğinde olduğu gibi sahip olduğumuz bilgiler belli bir uyaranı anlama ve
sınıflandırmada kullanılan soyut imgede yani Ģemada bulunmaktadır (Dönmez, 1992:135).
ġema kavramı dünyanın genel beklentilerini ve bilgisine içeren zihinsel bir yapıdır. Bu, insanlar, sosyal roller,
olaylar veya belirli bir durumda nasıl davranılacağına iliĢkin genel beklentileri içermektedir. Sosyal çevreden
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gelen bilgilerin seçilmesi ve iĢlenmesi aĢamasında Ģemalar oldukça önemli bir role sahiptir. Çünkü Ģemalar,
deneyim ve sosyalleĢme yoluyla öğrenilen genel beklentilerdir (Augoustinos ve Walker,1996:32).
ġema (ing-> schema, çoğul-> schemata) kavramı ilk kez Barlett (1932) tarafından kullanılmıĢtır. Temelde bilgi
hakkındaki temsilleri ifade eder ve zihindeki her bilgi ―Ģema‖ adı verilen birimlerde toplanır. Bu bilgiler hem
Ģema hakkında detay bilgisine hem de Ģemanın nasıl kullanılacağına dair bilgileri içermektedir. Depolanan bu
bilgiler yani Ģemalar biliĢin bir parçasıdır. Yani Ģemalar duyusal verilerin yorumlanması, zihinsel bilgilerin
gerektiğinde geri çağırılması ile hatırlanması, amaçların belirlenmesi, kaynakların tespit edilmesi ve eylemlerin
planlanması süreçlerinde kullanılmakta ve sürece rehberlik etmektedir (Çakıcı, 2015:78-79).
Yukarıda sıklıkla sözü geçen zihinsel temsiller bireysel yaĢantılara iliĢkin olabildiği gibi bir toplumsal rol, bir
konuma bağlı olarak belirlenen kurallar ve davranıĢ kalıpları Ģeklinde de ortaya çıkabilmektedir. Bahsi geçen
bu Ģema rol Ģeması olarak ifade edilmektedir. Rol Ģemaları o role uygun norm ve davranıĢlara paralel olarak
kiĢinin bilgilerini düzenleyen ve örgütleyen biliĢsel bir yapıdır. Rol Ģemaları, profesör, sekreter, polis, doktor,
öğrenci, sekreter, kuaför gibi belirli rollerdeki bireylere dair sahip olduğumuz örgütlü soyut imgeleri temsil
etmektedir. Ancak rol Ģemaları her zaman doğru olmayabilir. Eğer sekreter Ģemamız iĢini her zaman iyi yapan,
düzenli, titiz, dürüst, resmi, dakik gibi unsurları içeriyorsa bu her zaman her sekreter için doğru olmayabilir.
Böyle bir Ģemaya uyan sekreterler olabildiği gibi olmaması da beklenen bir durumdur. Bir bireyin kiĢisel çaba
ve niyeti neticesinde elde ettiği nitelikler bu bireyin öteki ulaĢılmıĢ rollerini de belirlemektedir. Dolayısıyla bir
bireyin doğuĢtan getirdiği özellikleri (yaĢ, cinsiyet vb.) o bireyin atfedilmiĢ rollerini belirlemektedir. Söz
konusu bu özelliklerden her biri uygun davranıĢ ve standartlar için rol temelli beklentileri beraberinde taĢımakta
bu beklentiler ise diğer bireylerin belleklerinde Ģemalar Ģeklinde örgütlenmektedirler (Dönmez, 1992:139).
BĠLĠġSEL ROL ġEMALARININ ĠZLENĠMĠ VE NORMATĠF ETKĠ
Sosyal biliĢ alanı, 1970‘lerin sonun ve 1980‘lerin baĢında sosyal psikoloji içerisinde değerlendirilerek
izlenimlerin oluĢumu, nedensel yükleme ve kliĢeleĢtirmeyi anlamak üzerine biliĢsel bilginin iĢlenmesi ve
zihinsel temsillerin anlaĢılması üzerine ortaya çıkmıĢtır (Fiske ve Taylor, 1984).
Sosyal yaĢam içerisinde bireyler, diğer birey veya gruplarla sürekli etkileĢim kurmaktadır. Bu iletiĢim ve
etkileĢim hayatın her alanında bireyin davranıĢlarını etkilemekte ve bunun doğal bir sonucu olarak onu
yönlendirmektedir. Sergilenen davranıĢlar, diğer bireyler üzerinde etki bırakarak bireylerin birbirleri hakkında
çeĢitli izlenimler/kendilik sunumları edinmelerini sağlamaktadır. Bu izlenimler ise ister bilinçli ister bilinçsiz
edinilmiĢ olsun sosyal iliĢkileri Ģekillendirmektedir. Dolayısıyla bireyler belli davranıĢlar sergileyerek kendi
arzu ve isteklerini gerçekleĢtirecek bir ortam oluĢturmaya çalıĢmakta ve sosyal yaĢam içerisinde var olmaya
çalıĢmaktadır (Balkan, Serin ve Soran, 2014:24;Doğan ve Kılıç, 2009:53). Bireyler baĢkaları üzerindeki
etkilerini düzenli olarak izlemekte ve diğer bireylerin kendileri hakkında oluĢturdukları izlenimleri anlamaya ve
ölçmeye çalıĢmaktadır. Çoğu zaman bireyler baĢkalarının onları nasıl gördüğünü kontrol etmek için motive
olmakta ve bu arzu ile açıkça eylemlerini bu yönde gösterebilmektedir. Dolayısıyla izlenimleri oluĢturma ve
diğerlerinin gözünden izlenimleri yönetmek için motivasyon bileĢenlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir (Leary
ve Kowalski, 1990:35).
Ġzlenim yönetimi konusundaki ilk sistematik çalıĢmalar, 1959‘da sosyolog Erving Goffman ile baĢlamıĢtır
(Basım, Tatar ve ġahin, 2006). Goffman 1959 yılında kaleme aldığı Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu adlı
eserinde toplumsal hayatı bir tiyatro sahnesine benzetmiĢtir. Bireylerin ise bu tiyatro sahnesinde diğer bireyleri
etkilemek üzerine bir takım rollere büründüğünü ifade etmiĢtir. Goffman, sosyal hayatı bir tiyatro, bireyleri ise
aktörlere benzeterek iĢ yaĢamında, özel hayatta veya toplumsal hayatta bireylerin her gün karĢılaĢtıkları
olaylara karĢı kendilerini ve davranıĢlarını yönlendirdiğini ve diğer bireylere karĢı tıpkı bir tiyatro
sahnesindeymiĢ gibi performans sergilendiklerini ifade etmiĢtir (Goffman, 2014). Söz konusu performansın asıl
amacı bireyin diğer bireylerin kendisine iliĢkin algılarını etkilemektir (Akdoğan ve Aykan, 2008:7). Her bireyin
kendine has tutum ve davranıĢları vardır. ĠletiĢim perspektifinden bakıldığında bireyler sosyal hayatta iletiĢim
kurabildikleri ölçüde var olmakta ve bu süreç içerisinde bireysel benlik ve kimlik öğeleri sunulmaktadır. Bu
açıdan bakıldığında izlenimlerin, bireylerin zihinsel etkileĢim neticesinde elde ettikleri öğelerden oluĢan
imgelerden meydana geldiğini söylemek mümkündür (Yücel, 2013:2-5).
Dramaturjik perspektiften bakıldığında gerek özel veya sosyal hayatta gerekse iĢ hayatında izlenim yönetimi,
seçilmiĢ ortamlar, insanlar ve rollerden oluĢmaktadır. Bu kapsamda bireylerin istendik imajlarını yaratmak için
tasarladıkları özel davranıĢlar ve performanslar, farklı taktiklerden meydana gelmektedir. Ġzlenim yönetimi
taktikleri ana hatlarıyla 5 taktikten oluĢmaktadır. Bunlar; bireylerin, diğer hedeflere sempatik görünmek için
dalkavukluk yaptığı veya iyilik yaptığı iltifat; bireylerin adanmıĢ görünmek için görev çağrısının ötesine geçtiği
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örnek birey olma; bireylerin hedeflerine yönelik yeterlilik sergilemeye çalıĢtıkları kendini geliĢtirme; bireylerin
yardım istemek için zayıflıklarını veya eksikliklerini ortaya koydukları yalvarma ve bireylerin hedefleri
tehlikeli görünmekle tehdit ettiği yıldırmadır (Cheng, Chiu ve Tzeng, 2013:124;Bolino vd. 2008:1080-1081)).
Ġzlenim yönetimi bireysel iliĢkilerin temeline dayandırılmaktadır. Bu nedenle bireyle toplumsal yaĢam ya
örgütsel yaĢam içerisine girdiklerinde benimsenmek ve kabul görmek için bir takım izlenimler geliĢtirmektedir.
Buradaki temel amaç, diğer insanları arzu edilen Ģekilde davranmaları için etkilemektir. Bu amaç doğrultusunda
bireyler beklenen ödülleri artırmak veya alınabilecek cezaları en aza indirmeye çalıĢmaktadır. Doğru
izlenimlerin diğer bireylere doğru Ģekilde iletilmesi hem hedefe ulaĢma Ģansını artırmakta hem de istenmeyen
durum veya sonuçlarla karĢılaĢılmasını engellemektedir (Meydan, 2011:291).Diğer bireyler üzerinde olumlu
etki oluĢturmanın önemine bakılacak olursa ilk olarak Machiavelli‘nin 1514 yılında kaleme aldığı Prens adlı
eseri dikkat çekmektedir. Buna göre Machiavelli eserinde ―Kötülükler görünüĢ sayesinde görünmez olur.
Hükümdarın ondan beklenen tüm erdemlere (iyi kalplilik, sadakat, dürüstlük, dindarlık) sahip olmasına gerek
yoktur, fakat tüm bu erdemlere sahipmiĢ izlenimini uyandırması gerekir. Bu nedenlerle insanların kendilerinden
hoĢnut olmasını sağlamaya çalıĢmalıdır‖ diyerek izlenim yönetiminin önemini vurgulamıĢtır (Yılmaz,
2005:129).
Toplumsal bir varlık olan insan, bir taraftan içinde yaĢadığı toplumdan etkilenirken bir taraftan da üyesi olduğu
toplumu etkilemektedir. KiĢinin inanç, tutum, davranıĢ ve duygularında diğer kiĢiler tarafından meydana
getirilen değiĢim sosyal etki olarak ifade edilmektedir (Yüksel, 2013:456). Toplumsal değer, normlar ve diğer
dıĢ etkenlerle duygu, düĢünce ve davranıĢlarda meydana gelen bu değiĢim uyma davranıĢıdır. Uyma davranıĢı
ise kiĢisel, kültürel veya çevresel pek çok etmenden etkilenmektedir. Bireylerin sosyal etki/uyma
davranıĢlarında ise iki boyuttan söz edilmektedir. Bunlar normatif etki ve bilgisel/bilgilendirici etkidir.
Normatif etki, diğerlerinin olumlu beklentilerine uyum sağlamak veya beklentilerini karĢılamak üzere
gösterilen sosyal etkidir ve çoğunlukla sosyal onay ve kabul görme ihtiyacı olduğunda ortaya çıkar.
Bilgisel/bilgilendirici etki ise uyaranlar belirsiz olduğunda veya bireyin bilgi eksikliği olduğu durumlarda
ortaya çıkan doğru davranma eğilimidir. Normatif etki ve bilgisel etki ile uyma davranıĢı arasında doğrusal bir
iliĢki bulunmaktadır. Sosyal etki sonucundaki uyma davranıĢının ise itaat, özdeĢleĢme ve içselleĢtirme Ģeklinde
ortaya çıkmaktadır (EkĢi vd. 2021:158;Aydın Aslaner ve Aydın, 2021:32).
SONUÇ
Sosyal psikoloji, sosyo-kültürel düzlemde bireylerin, duygu, düĢünce ve davranıĢlarının neden ve nasıl
etkilendiğini incelemektedir. Çünkü her bireyin kendine has eğilimleri, davranıĢ kalıpları ve karakteristik
özellikleri bulunmaktadır. Sosyal çevre ile etkileĢim kurulmaya baĢlandığında ise bu karakteristik özelliklerin
benzeĢtiği bireyler veya gruplarla karĢılaĢmak mümkündür. Söz konusu bu benzerlikler sosyal hayatın düzenli
devamlılığı için oldukça önemlidir. Sosyal normlar sayesinde oluĢan ortak öğrenme ile aynı toplum üyeleri
benzer olay ve olgulara benzer tepkiler vermektedir. Örneğin, otobüsten inildiğinde kalabalığın takip edilmesi,
hafta sonu ders çalıĢma planı olan bir bireyin arkadaĢlarını kırmamak için pikniğe katılması gibi eylemler
bilinçli veya bilinçsiz Ģekilde bireylerin birbirlerinden açıkça etkilendiğini göstermektedir. Bu duygu, düĢünce
ve davranıĢ değiĢikliği ile ortaya çıkan sosyal etki, toplumsal yaĢantının her alanında kendini göstermektedir
(EkĢi vd., 2021:157).
Sosyal etki ile sosyal kabulünü sağlayan bireyler, iletiĢim ve etkileĢim devam ettiği müddetçe bir iliĢki ortaklığı
kurmaktadır. Çünkü temel amaç sosyal reddedilmenin önüne geçmektir (DeWall ve Bushman, 2011:256).
Sosyal reddedilmelerin önüne geçmek için ise bireyler, diğerleri üzerindeki izlenimlerini yönetmek için yoğun
bir çaba göstermektedir. Ġzlenim yönetimi teorisyenlerine göre, insan davranıĢlarının asıl nedeni, sosyal
yaĢamda veya iĢ yaĢamında olumsuz değerlendirilmekten kaçınmaktır. Bu nedenle de bireyler baĢkalarının
kendileri hakkındaki değerlendirmelerini/izlenimlerini etkilemek ve onların fikirlerini yönlendirmek için bir
takım taktikler kullanmaktadırlar. Bu kapsamda bireyler çevrelerinde sosyal bir etki yaratmak için izlenim
yönetimi taktiklerinden bir veya birden fazlasını seçerek kendilik sunumlarını yaratmaktadırlar (Yıldız, ĠĢçi ve
TaĢçı, 2016:104). Örneğin ilk kez görülen bir bireyi çoğunlukla tanımaya çalıĢmak yerine bilinçaltındaki
kayıtlar geri çağırılarak değerlendirme yapılmaktadır. Bu ilk izlenimin ise eski kayıtlardaki Ģemalara göre
yorumlanması dilsiz bilgilenme (halo etkisi) yaratmaktadır. Ancak dogmatik bilgilere oldukça fazla yer
verildiği için kalıp yargılar ve önyargıların da önü açılmıĢ olmaktadır (Horzum, 2020:328).
Bireyler çoğu zaman hiçbir ön yargı içermeyen doğru izlenimleri karĢı tarafa ileterek, kabul görme, arkadaĢ
edinme, destek görme, maaĢ artıĢı sağlama gibi hem sosyal hem de maddesel iliĢki boyutlarda kazanım elde
etmek istemektedirler. Sosyal yaĢam veya örgütsel yaĢam içerisindeki bu gibi beklentiler çoğunlukla normatif
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sosyal etkiden kaynaklanmaktadır. Çünkü normatif sosyal etki, uygunluğun önünü açarak, sevilmemiz ve
diğerleri tarafından kabul görmemiz için bizi uyum sağlamaya yönlendiren diğer insanların etkisi Ģeklinde ifade
edilmektedir (Meydan, 2011:291;Aronson, Wilson ve Akert 2005). Normatif etki genellikle toplum içerisinde
onaylanma için kendi duygu, düĢünce ve davranıĢlarımızı değiĢtirdiğimizde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, genel
olarak sağlıklı ve diyet yemeklerini tercih eden bir birey, arkadaĢları arasında reddedilmemek için fast food
yiyecekler tercih ettiğinde bu durumda normatif sosyal etkiden kaynaklanmaktadır.
Bu çalıĢmada biliĢsel rol Ģemalarının, beğenilme ve onaylanma gibi nedenlerle nasıl normatif etkiye
dönüĢtüğüne dair literatür temelinde bir değerlendirme yapılmıĢtır. Değerlendirme sonucunda bireylerin sosyal
normlar çerçevesinde belirlenen biliĢsel rol Ģemalarının, diğerlerini etkilemek ve izlenimleri yönetebilmek için
onları uyma davranıĢına yönelttiği görülmüĢtür.
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The article provides partially the second part of the results of a longitudinal study (2005 – 2021), the severity of
age-related characteritics of volitional self-regiulation of the individual in the post-penetentiary period. Earlier,
we managed to create and successfully test psychodiagnostic and psychocorrectional programs for
resocialization of a delinquent personality at stage of release from prison. The theoretical basis of the study was
the principle of the systems approach in psychology, which was defined by B.F. Lomov. 250 people were
examined. It was revealed that the majority of subjects from the general sample had a low level of formation in
terms of subscales: «Forecasting», «Goal-setting», «Planning» (specially in older subjects) and in terms of low
indices of the «Self-control» subscale in younger subjects it was indicates that the studied data are
insufficiently able to form a model-forecast based on the analysis of the contradictions between the past and the
present, which determine their antisocial behavior in the post-penitentiary period.
Key words: personality resocialization, post-pеnitentiary period, systematic approach, volitional self-regulation
of the personality.
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Introduction
The study of agespecific features of volitional self-regulation of personality in the post-penitentiary period was
conducted in 2015-2021 according to the agreement on cooperation with the North-Eastern Interregional
Department of Corrections and Probation of the Ministry of Justice of Ukraine for the research work of the
Department of Applied Psychology on «Strategies for maintaining psychological health in crisis», state
registration number 0116U005286. There were examined 250 persons. A total of 878 people were surveyed
during the longitudinal study period (2005-2021) with inmates at the stage of release and after release from
prison [4; 9-15]. The theoretical basis of the study was the principle of the system approach in psychology,
which was defined by B.F. Lomov [5]. Thus, readiness for resocialization of a person in the post-penitentiary
period is considered as a system complex consisting of two independent, but interrelated systems, which can be
conditionally called as «Systems of value-normative sphere of a personality» [2; 3; 9-15] and «Systems of
volitional self-regulation of a personality» [1; 9; 10; 12-14]. [1; 9; 10; 12-14]. Scientific novelty and practical
significance of the longitudinal research consists in the creation, approbation and successful implementation of
the research results in different regions of Ukraine (confirmed by the acts of implementation and video
recordings of grateful subjects), namely: «Psychodiagnostic and psychocorrectional programs of research of
readiness for resocialization of personality at the stage of release and after release from serving a sentence» in
the centers of reintegration of homeless persons of some regions of Northeastern Ukraine [4; 10-15].
Scientific novelty and practical significance of the longitudinal research consists in the creation, approbation
and successful implementation of the research results in different regions of Ukraine (confirmed by the acts of
implementation and video recordings of grateful subjects), namely: «Psychodiagnostic and psychocorrectional
programs of research of readiness for resocialization of personality at the stage of release and after release from
serving a sentence» in the centers of reintegration of homeless persons of some regions of Northeastern Ukraine
[4; 10-15].
Purpose of research: to define age features of volitional self-regulation of the person in the post-penitentiary
period.
Research task: to define and compare levels of formation of indicators of variables of the system of volitional
self-regulation of personality according to age indicators of groups of examinees.
The main method of research was psychological testing. The following methods were used:
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1. Method «Research of volitional self-regulation» developed by A.G. Zver'kov,

E.V. Eidman [4;

8].
2. Тhe «Action Control Scale» test developed by Yu.V. Kul and adapted by S.A. Shapkin [4; 8].
3. The test «Аbility to self-management» developed by M.M. Peisakhov [4; 8].
The sample of the research makes the total quantity – 250 male persons (the first six months after release from
serving the term of punishment). To study the assumption about age peculiarities of volitional self-regulation of
a personality in the post-penitentiary period we took the theory belonging to the American psychologist E.
Erikson [6, p. 305].
The sample of subjects was divided into two groups based on age: the first group (early adulthood) included
125 subjects aged 28 to 40. The second group (middle adulthood) consisted of 125 individuals between the ages
of 41 and 60. The average age of the first group of examinees is 32 years, and the average age of the second
group is 45 years. The average period of serving the sentence in the first group is 5 years, and in the second
group – 7 years. All of the study subjects personally expressed a desire for psychological help with the goal of
changing their lives in relation to understanding their own system of social attitudes, social connections, and
social interactions. The research was conducted at four homeless reintegration centers (of various forms of
ownership), three regions of Northeastern Ukraine.
Conclusions
As a result of determining and comparing the levels of formation of the indicators of the «System of volitional
self-regulation of personality» variables according to the age indicators of the groups of examinees, we revealed
the following results:
1. Fourteen examinees, of the total sample, had low levels of formation on the subscales «General
Scale», «Self-Control», and «Perseverance». This indicates that they are characterized by increased lability,
uncertainty, impulsiveness, which can lead to inconsistent and even unpredictable behavior. Reduced
background of activity and performance in such studied is characterized by increased sensitivity, flexibility,
resourcefulness, as well as a possible tendency to a free interpretation of socially accepted norms and
manifestation of manic tendencies. Obviously, the insufficiently formed ability to volitional self-regulation in
these research subjects complicates the process of resocialization of personality in modern society in the postpenitentiary period.
2. Тhe defined average indicators on the subscale «Control of action in planning» indicate that in the
majority of the researched from the general sample (especially in older researched) the expression corresponds
to a low level of formation in comparison with the test norms of the methodology. The data obtained in relation
to this variable indicates that the researched in both groups in their majority are not able to plan the model of
means to achieve the goal and their further application, which significantly affects the reduction of the
effectiveness of their activity regarding the process of resocialization of an individual in the post-penitentiary
period.
3. It was determined that the majority of examinees from the total sample, namely low level of
formation on the indicators of subscale: «Forecasting», «Goal-setting», «Planning» (especially in older
subjects) and low level of «Self-control» subscale in younger subjects indicates that these researchers are not
sufficiently able to form a model-forecast based on the analysis of contradictions between the past and the
present. Forecasting is an attempt to look into the future, to predict the course of events or desired actions. A
psychologist who will conduct an appropriate psychologically corrective program in order to accelerate the
process of resocialization of the person in the post-penitentiary period can provide them with qualified
assistance in this.
Features of interrelations of the value-normative sphere and the system of volitional self-regulation of the
person in the post-penitentiary period, will be presented in the following article.
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ABSTRACT
Experimental pedagogical research deals with the study of cause-and-effect relationships and seeks to
systematically and systematically determine the effects of pedagogical procedures. The data show that this type
of research can include a large number of different or somewhat contradictory hypotheses. One of them is that
pedagogical experiments can be applied only with the help of quantitative methodology, statistical indicators
and a strict distinction from the qualitative paradigm. In addition to quantitative and qualitative methodology,
there is a mix method known as "triangulation" that seeks to mitigate the positivist approach in the pedagogical
and other social sciences. Quantitative data are used to answer research questions, and theories can be reported
by real experiments or less rigorous quasi-experiments about which very little is known as well as in their
practical applicability. In this paper, we have tried to point out the pedagogical implications of mix
methodology and application goals of conducting experimental and quasi-experimental research, as well as the
potential for this type of pedagogical research to be conducted by a combination of different methods,
techniques and instruments. This article tries to answer the question "why are research trials based on
triangulation important"? Practitioners cannot always easily determine the suitability of certain methods, data
collection and analysis, which is a necessary step for a quality interpretation of research findings. Also, teachers
and practitioners often conduct certain types of experimental research without even being aware of it. This
paper points out the importance of the triangulation procedure in experimental studies and affirms the
possibilities of flexibility of research paradigmatic research frameworks that can offer quite practical findings
that can improve the work of all those involved in education. The paper uses the method of theoretical analysis
with the technique of content analysis.
Keywords: Mix method, Triangulation, Experimental research, Paradigmatic debate, Pedagogical
implications
INTRODUCTION
Despite the long history of applied research, there are still significant variations in the definitions of
mixed methods research approaches in the social and humanities (Gobo, 2016; Riazi & Candlin, 2014). In order
to arrive at a universal definition, one must certainly start from paradigmatic research frameworks. The term
paradigm is of Greek origin (παράδειγμα) and has a broad meaning. Paradigm is perceived as a "way of looking
at the world" that frames the topic or research problem (Kivunja & Kuyini, 2017; Kamal, 2019). A paradigm
can be defined as a set of interrelated assumptions about the social world that provide a philosophical and
conceptual framework for the organized study of that world. The selected paradigm according to philosophical
assumptions guides the researcher through the research process and determines the choice of methods,
instruments, research sample (Denzin & Lincoln, 2000; Ponterotto, 2005).
There are numerous definitions of the mixed method and the concept of triangulation. Back in 1978,
Denzin (1978: 291) gave the following definition of triangulation, which refers to the combination of
methodologies within the framework of research on the same phenomenon. However, it is necessary to make a
distinction between mixed methods and triangulation. Mixed method is often interpreted as an indication that a
combination of quantitative and/or qualitative research methods was used, while triangulation does not
necessarily indicate whether both qualitative and quantitative approaches were used in data collection. What
does this actually mean in methodological terms? Research that is limited to only one paradigm, qualitative or
quantitative, may imply triangulation within one paradigm, the application of several techniques and
instruments. However, such approaches may be of limited value because they cannot overcome the limitations
of a given paradigm. It is possible to reconcile the war of paradigms by triangulating between two opposing
paradigms. This work is particularly authentic because it indicates that the possibility of using triangulation in
experimental research, which is strictly linked to certain exact procedures, methods, techniques and
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instruments, and this work aims to encourage the power of researchers in a research process to make a new shift
in the examination of pedagogical phenomena, and to use instruments from two opposing research paradigms.
THE CONCEPT OF PARADIGMS AND RESEARCH PROCEDURES
Interpretive methodology requires that social phenomena be understood through the eyes of participants,
not researchers. The goal of interpretive methodology is to understand social phenomena in their context.
Interpretivists generally collect qualitative data over a long period of time (eg, ethnographic studies and case
studies). The approach to analyzing data generated in this way is inductive. The researcher tries to discover
patterns in the data in order to understand the phenomenon and generate theory. This is the "polar opposite" of
the deductive approach. The data are mostly qualitative, not statistical, and usually audio and video recordings
are made to preserve the data in their authentic format, i.e. context (Al-Ababneh, 2020; Patton, 2002; Rehman
& Alharthi, 2016). In the interpretive paradigm, researchers use methods that rely on qualitative data, although
quantitative data can also be used and are mostly not relied on.
Ways of collecting data through open interviews with different structures are: standardized open
interviews, semi-standardized open interviews, informal conversation, observations and observation, archived
notes, personal notes, various documentation (Rehman & Alharthi, 2016).
Back in 1994, Guba and Lincoln (Guba & Lincoln, 1994) proposed a series of criteria for assessing the
reliability of interpretive research. Research is considered to be of high quality and reliable if it has:
1. credibility (internal reliability),
2. transferability (external validity),
3. reliability (reliability),
4. factuality (objectivity).
Qualitative research approaches include the following essential characteristics. First, the aim of the
study is to understand the experiences of the respondents. Second, the instrument for data collection and
analysis is primarily the researcher. Third, the data obtained are analyzed inductively. Summarizing, the
researcher will create explanations in the form of concepts, hypotheses or theories from the data. And finally, a
rich description will be obtained from multiple data sources, such as documents, field notes and interviews
(Kamal, 2019).
The interpretive paradigm has been criticized, among other things, for its inability to formulate, create
theories that could be generalized in the form of generalization of data that could be manifested on the entire
population. Also, one type of deficiency is seen in the subjectivist approach to the study of research problems.
Positivism advocates a reality that exists independently of humans. That reality is not mediated by our
senses and is governed by immutable laws. Positivists seek to understand the social world like the natural
world. Within the paradigm, methods from the natural sciences are used to discover and study the social
sciences (Pham, 2018). In nature, there are cause-and-effect relationships between phenomena, and once they
are established, they can ensure the prediction of the future. For positivists, this understanding also applies to
the social context. Different researchers working on a research in different time intervals and in different places
will get approximately the same data about a given phenomenon. Positivist methodology relies heavily on
experimentation. Research hypotheses are set about the cause-and-effect relationship between phenomena.
Evidence is collected empirically, the mass of empirical evidence is analyzed, and then formulated in the form
of a theory that explains the effect of the independent variable on the dependent variable, that is, the research
variable. The approach to data analysis is strictly deductive, first the research hypothesis is established, and
then it is confirmed or refuted depending on the research results obtained through statistical processing and
analysis. The purpose is to measure, control, predict, construct laws and prescribe causation. When it comes to
this concept, it is clear that the focus is on the concept of experimental pedagogy.
EXPERIMENTAL RESEARCH AND PARADIGMATIC DEBATE
We can give a general division of pedagogical research. We refer to applied (empirical research),
quantitative and qualitative research, experimental and non-experimental research. The general division is into
qualitative and quantitative research. It is often said that qualitative research is the precursor to quantitative
research (Preglej, 2014). The terms quantitative and qualitative research generally mean more than different
ways of gathering information and represent divergent assumptions about the nature and purpose of research in
pedagogy (Bryman, 1988; Gojkov et al., 1999; Guba & Lincoln, 1988; Halmi, 2005; Howe, 1988). Research in
pedagogy, therefore, in addition to all types of research that exist, is generally and most often classified into
two broad categories: qualitative and quantitative research. Each approach has its own methodology and
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terminology. Quantitative research uses measurement, whereby data is tested to test pre-set hypotheses. It is a
type of research in which the control of variables is present. Unlike quantitative, in qualitative research the
focus is on research in the natural environment. No hypotheses are set here, but this type of research is specific
because it can result in hypotheses and the creation of new theories. According to the quantitative approach,
social phenomena should be treated in the same way as scientists from the field of natural sciences treat natural
phenomena. Within quantitative research, we single out the second most common division, which is the
division into experimental research and non-experimental research. Experimental research involves studying
the effect of systematic manipulation of one variable(s) on another variable. To have a "true" experiment,
researchers must use a random procedure to select the research sample. With random assignment, each
respondent has an equal chance of entering the research process. Sometimes, researchers cannot randomly
select respondents, instead, the experimenter will often use already formed research groups, such as a class
community, and conduct the research in classes. In this case, the research is called quasi-experimental. In nonexperimental quantitative research, the researcher identifies variables and may look for relationships between
them, but does not manipulate the variables.
Qualitative data obtained through interviews, focus group interviews, open-ended surveys, and
observation can provide textual, verbal, or visual data that is analyzed by coding themes or patterns and then
classified. Quantitative data obtained through surveys, questionnaires, and tests provide numerical data that can
be analyzed using descriptive and inferential statistics.
When to conduct quantitative research? The first situation in which quantitative research will fail is
when we want to investigate a problem in detail. When we want to explore a problem or concept in detail,
quantitative methods are too shallow. To really get to the heart of the phenomenon, we would have to opt for
ethnographic methods, case studies, and other qualitative techniques. Quantitative research is suitable for
testing theories and hypotheses. The hypotheses to be tested can be derived from a literature or theory review,
but they can also be developed, that is, formulated using exploratory qualitative research. In quantitative
research, the researcher determines the variables to be studied, while in qualitative research, unexpected
variables may appear. Finally, while quantitative methods better look at cause and effect (causality, as it is
known), qualitative methods are better suited to examining the meaning of certain events or circumstances.
Experimental designs are known as the "scientific method" because of their popularity in the natural
sciences where they originate, while non-experimental research is very common in the social sciences.
However, when we hear the term "experimental design", most of us think of school experiments in science.
Experimental research in the social sciences follows the same basic pattern as those (natural) scientific
experiments. Experimental pedagogical research deals with the study of cause-and-effect relationships (we call
them causal links and relationships) and strives to systematically and systematically determine the effects of
pedagogical procedures (Kneţević-Florić & Ninković, 2012; Fajgelj, 2010).
In experimental research, we manipulate variables to examine the effect of one variable on another. In
order to get into the logic of experimental research and work on experimental designs, we need to know the
concept of variables well. A variable is a property of an object. One of the divisions of variables is qualitative
and quantitative variables, ie numerical and categorical. We call any concept that can be of value for research a
variable. In experimental research, it can be the determination of the situation, stimuli and properties, that is, the
characteristics of the subjects. The researcher manipulates that variable to determine the effect of that
independent variable on the dependent variable. A dependent variable is therefore a phenomenon that is
examined and observed in experimental research, and its values depend on changing the independent variable
(Banđur & Potkonjak, 1999; Milas, 2005, Ristić, 2011). Author Milas (2005) explains ways to manipulate
independent variables: experimental manipulation and managing individual differences. Experimental
manipulation involves measuring the size of the independent variable that is examined in different groups of
respondents. When we talk about individual differences, it is understood that in experimental research we have
an independent variable that reflects some characteristics of the respondents.
Experimental research is a kind of scientific method in which one or more independent variables are
controlled under strictly controlled conditions and the influence of the experimental variable on the dependent
research variable is examined. Why is only quantitative methodology associated with the experiment? As
researchers from direct educational practice, we are interested in outcomes that will improve the research
problem. However, we want to encourage researchers to think about the methods used in the research process,
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because with the concept of triangulation we can examine both cause and effect in more detail, and therefore
take more adequate steps in improving classroom practice.
APPLICATION OF TRIANGULATION IN EXPERIMENTAL RESEARCH
The mixing of qualitative and quantitative approaches refers to combining the reliability of data and the
possibility of their generalization, on the one hand, and the reliability and authenticity of data in one's own
research, on the other hand.
What other benefits can we have by combining qualitative and quantitative research approaches and in
what aspects is combining possible? Certainly, by combining qualitative and quantitative, we can get more
comprehensive answers to research questions. What is certain is that there is no clear agreement among
methodologists which aspects can be combined (Creswell, 2009; Sekol & Maurović, 2017; Mejovšek, 2013;
Freshwater & Cahill, 2013). On the other hand, some authors emphasize that methods are mixed, and some that
methodologies are mixed (Freshwater & Cahill, 2013; Sekol & Maurović, 2017).
As we reviewed the definitions of paradigm at the beginning and came to the conclusion that paradigm
represents a kind of orientation, i.e. a view of the world (Sekol & Maurović, 2017), we will agree that paradigm
and methodology are in a mutual and dialectical unity and that both represent the philosophical basis of
research. Contrary to methodology, methods are a kind of tool in a specific research and they are aimed at
mixing qualitative and quantitative data in education research.
In research, there are several divisions of combined research designs:
A convergently parallel research design that represents a type of research in which both quantitative and
qualitative data have equal importance. In this type of research design, it is possible to combine data in the
analysis and interpretation of research data.
Explanatory sequential design of the research involves changing the qualitative, then the quantitative
research approach. The purpose of this research draft is to quantify the results of qualitative research.
An embedded mixed design is a type of research design in which the research is based on a qualitative or
quantitative research paradigm, and another approach is embedded within the dominant approach (Sekol &
Maurović, 2017:13).
The concept of triangulation can be seen in a different way, and the postulates of this division can be
found in Denzin (1978) in the following sense:
1. data triangulation (use of different data sources in the study)
researcher triangulation (use of several different researchers),
2. theory triangulation (use of multiple perspectives and theories to interpret study results)
3. methodological triangulation (use of multiple methods to study the research problem).
This combined approach is also called mix-method or mixed methods research. They neutralize the
shortcomings of qualitative and quantitative research approaches and enable the validation of results through
different methodologies. All this contributes to the conclusion of more objective and reliable research results.
"When considering the difficulties in the application of combined research, it is mainly pointed to the various
problems accompanying its implementation, which are caused by the complexity of that research, as well as the
high demands placed on the methodological education of researchers" (Matović, 2013: 19).
Mix-method actually refers to methods of data collection, data analysis and interpretation of evidence,
that is, analysis and interpretation of research results. The terms "mixing, mixed" are of essential meaning
because it is an essential step in a certain phase of the research process. "Purposeful data integration allows
researchers to seek a panoramic view across the research landscape and view a particular phenomenon from
different viewpoints and through different research lenses" (Shorthen & Smith, 2017: 74–75). For example, in
randomized controlled trials (RCT), quantitative data can be collected to examine knowledge about something,
while qualitative data is used to analyze certain experiences. This point of view is characteristic of both natural
and social sciences. In experimental research, for example, the researcher may conduct an interview with
respondents to examine the desired phenomenon, but may also use a questionnaire or rating scale to assess
some features of the phenomenon under investigation. This is a typical example of combining qualitative and
quantitative.
CONCLUSION
Among the arguments for the application of the mixed method is the claim that it (in various ways)
offers a degree of triangulation that will contribute to the validity and reliability of the obtained facts of any
research question. For the purposes of a strong defense of the mixed method and triangulation, it is stated that
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triangulation plays an important role in social-humanistic research and that it offers many advantages compared
to purely quantitative data.
Triangulation has the potential to encourage the researcher to approach their research questions from
different angles and perspectives, and to explore their intellectual conundrums in multiple ways. The
application of triangulation should be seen as an advantage over a one-chain approach to researching
educational phenomena. The idea that there should be a clear distinction between quantitative and qualitative
approaches (and, in particular, that quantitative approaches offer a more scientific and superior research
paradigm) is often considered outdated and unhelpful. It is important to be clear in exactly what ways, and in
what contexts, mixed methods can contribute to the quality and usefulness of educational research. Among the
consequences of such an approach would be the need to educate all those involved in education policy, not only
about the advantages and disadvantages of quantitative, qualitative and mixed methods and research
approaches, but also to develop an understanding of some of the overarching ethical and practical issues
involved. which arise from research. This would provide teachers, researchers and practitioners with a more
useful understanding of the issues surrounding the need for research studies in education than is provided by
debates limited to theoretical consideration of research approaches. With this work, we want to affirm the
application of experimental research to solve very practical questions from the classroom, using different
paradigmatic frameworks. In this sense, triangulation should be seen as a way of more comprehensive study of
the research problem. Also, this paper aims to affirm the methodology. Knowledge of methodology is not only
a peculiar tool of researchers, but on the contrary, its knowledge becomes imperative for teachers and
practitioners from direct educational practice.
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Özet
Dünyada ve ülkemizde yaĢlı nüfus giderek artmaktadır. Ömrün uzaması ile yaĢlı bireylerin artan sağlık ve
bakım ihtiyaçlarının sunulmasında sağlık çalıĢanları görev almakta ve daha öğrencilik döneminde yaĢlı
bireylere yönelik tutumlarının incelenmesi önem kazanmaktadır. Tanımlayıcı türde yapılan bu araĢtırma ile
Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yaĢlılara karĢı tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırmaya
KırĢehir Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi HemĢirelik, Ebelik ve Çocuk GeliĢimi bölümünde
okuyan 356 öğrenci katılmıĢtır. Veriler KiĢisel Bilgi Formu ve Kogan YaĢlı Bireylere Tutum Ölçeği ile çevirim
içi olarak toplanmıĢtır. Veriler tanımlayıcı istatistikler ile sunulmuĢ, veri analizleri ise Bağımsız Örneklemlerde
t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey testi ile yapılmıĢtır. Katılımcıların yaĢ ortalaması
21,20±2,34 olup, çoğunluğu kadın ve hemĢirelik bölümündedir. AraĢtırmada katılımcıların yaĢlı tutum puan
ortalamasının 101,76±14,54 olduğu, yaĢlılara karĢı tutumun okuduğu bölümlere göre farklılaĢtığı, çocuk
geliĢimindeki öğrencilerin daha olumlu tutumlara sahip olduğu saptanmıĢtır (p<0,050). Katılımcıların yaĢ,
cinsiyet, sınıf, yerleĢim yeri, ekonomik durumu, aile tipi ve ailede bir yaĢlının yaĢaması gibi değiĢkenlerin ise
bir farklılık yaratmadığı bulunmuĢtur (p>0,050). Bu sonuçlar doğrultusunda çocuk geliĢimi öğrencilerinin yaĢlı
bireylere yönelik daha olumlu tutumlara sahip olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler; YaĢlı birey, tutum, hemĢirelik, ebelik, çocuk geliĢimi
Attitudes of Health Sciences Faculty Students Towards Elderly Individuals
Abstract
The elderly population is increasing in the world and in our country. Health professionals take part in
presenting the increasing health and care needs of elderly individuals with the prolongation of lifespan, and it
becomes important to examine their attitudes towards elderly individuals during their student years. With this
descriptive study, it was aimed to determine the attitudes of health sciences faculty students towards the elderly.
356 students studying at KırĢehir Ahi Evran University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing,
Midwifery and Child Development participated in the research. Data were collected online with the Personal
Information Form and the Kogan Aged Individuals Attitude Inventory. In the data analysis, data were presented
with descriptive statistics, analyzes were performed with Independent Samples t-Test, One-Way Analysis of
Variance (ANOVA) and Tukey's test. The mean age of the participants was 21.20±2.34, and most of them were
women and in the nursing department. In the study, it was determined that the average score of the participants'
attitude towards the elderly was 101.76±14.54, their attitudes towards the elderly differed according to the
departments they studied, and the students in child development had more positive attitudes (p<0.050). It was
found that the variables such as age, gender, class, place of residence, economic status, family type and living
of an elderly person in the family did not make any difference (p>0.050). In line with these results, it can be
said that child development students have more positive attitudes towards older individuals.
Keywords; Elderly individual, attitude, nursing, midwifery, child development
1. GĠRĠġ
Ġnsan doğumla baĢlayıp ölümle biten yaĢam sürecinde çocukluk, gençlik, yetiĢkinlik ve yaĢlılık
dönemlerinden geçmektedir. Bu geliĢim dönemlerinden yaĢlılık, çevresel etkenlere uyum sağlama yeteneğinin
giderek azaldığı, bireyin baĢkalarına duyduğu gereksinimin de arttığı bir dönemdir (Müftüler, 2018). YaĢlılık
dönemi baĢlangıçta sadece biyolojik bir süreç olarak algılanırken, günümüzde ise psikolojik, sosyal ve kültürel
süreçlerden ayrı düĢünülemeyen, kırılgan bir dönem olarak karĢımıza çıkmaktadır (Yaylagül ve BaĢ, 2016).
Dünyada ve ülkemizde hızla ilerleyen sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik geliĢmeler, hastalıkların erken
tanı ve tedavisiyle insan ömründe uzamaya neden olmuĢtur (AteĢ ve ark., 2018). Türkiye Ġstatistik Kurumu
(TÜĠK) 2021 verilerine göre ülkemizde yaĢlı nüfus oranı son beĢ yılda %24 artarak, 8 milyon 245 bin 124
kiĢiye ulaĢmıĢtır. Nüfus projeksiyonuna bakıldığında ise yaĢlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0 ve 2060
yılında %22,6 olacağı öngörülmektedir (TÜĠK, 2020).
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YaĢlı nüfus oranındaki artıĢ sağlık, ekonomik, toplumsal ve sosyal alanlardaki sorunları da beraberinde
getirmiĢtir. Bunlar arasında emeklilik sonrası yaĢanan rol değiĢimi, ailesel çatıĢmalar, bir veya birden fazla
kronik hastalık tanısı alma, yardımcı cihaz kullanımı, algısal ve biliĢsel değiĢiklikler nedeni ile oluĢabilecek
iletiĢim güçlüğü gibi sorunlar olarak sıralanmaktadır. YaĢlı bireylerin bireysel bakımındaki yetersizlikleri ve
özellikle kronik hastalıklara bağlı artan sorunları sağlık profesyonellerine olan gereksinimi de beraberinde
getirmekte ve bakım yükünü artırabilmektedir. Bakım yükü ile birlikte yaĢlı bireylerin uzun süren hastane
yatıĢları ve sağlık sistemini yoğun olarak kullanmaları genç yetiĢkinlere bakmanın önündeki bir engel olarak
görülebilmekte ve bu bakıĢ açısı yaĢlı bireye sunulan bakımın kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir (AteĢ ve
ark., 2018; Baysal ve ark., 2019; Güler ve ark., 2015; Köse ve ark., 2015). Bir devlet hastanesinde çalıĢan 402
hemĢire ile yapılan çalıĢmada, hemĢirelerin yaĢlıya iliĢkin tutumlarının olumsuz olduğu sonucu bunun bir
örneğidir (Güler ve ark., 2015). Bir baĢka çalıĢmada bu alanda çalıĢmaya istekli hemĢirelerin sayısının daha az
olduğu belirtilmektedir (Hweidi ve Al-Hassan, 2005).
Sağlık çalıĢanlarının yaĢlıya yönelik inanç ve tutumlarının pozitif yönde değiĢmesi ile verecekleri bakımın
kalitesinin de artacağı düĢünülmektedir (Aydın ve ark., 2016; Pehlivan & Vatansever, 2019). Bu doğrultuda
yaĢlılık ve yaĢlanma konusuna dikkat çekmek, bu konudaki farkındalığı artırmak ve yaĢlılık dönemine özgü
değiĢiklikleri ve gereksinimleri sağlık profesyonellerine özenle aktarmak faydalı olacaktır. Bugünün
öğrencilerinin gelecekte birer sağlık profesyoneli olacakları düĢünüldüğünde bu farkındalık ve empatik
yaklaĢım becerilerinin geliĢmesi üniversite eğitimleri sırasında sağlanmalıdır (Adıbelli ve ark., 2013; Ayaz
Alkaya, 2017; Kulakçı, 2010). Bu bağlamda araĢtırma ile Sağlık Bilimleri Fakültesi‘nde öğrenim görmekte olan
HemĢirelik, Ebelik ve Çocuk GeliĢimi bölümü öğrencilerinin yaĢlıya yönelik tutumlarının belirlenmesi
amaçlanmıĢtır.
2. YÖNTEM
AraĢtırmanın Türü
Kesitsel tanımlayıcı tipte bir araĢtırmadır.
AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi
ÇalıĢmanın evrenini, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı KırĢehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi‘nde öğrenim görmekte olan HemĢirelik, Ebelik ve Çocuk GeliĢimi öğrencileri oluĢturmaktadır.
Örneklem hesaplaması, evreni bilinen örneklem hesaplaması formülü kullanılarak yapılmıĢ, bu bölümlerde
okuyan yaklaĢık 2000 öğrenci ile %5 hata payı ve %95 güven aralığı ile örneklem 323 kiĢi olarak
hesaplanmıĢtır. HemĢirelik, Ebelik ve Çocuk GeliĢimi bölümlerinden tabakalı örnekleme yapılarak toplam 356
katılımcı ile çalıĢma tamamlanmıĢtır.
AraĢtırmaya dahil edilme kriterleri; sağlık bilimleri fakültesinde aktif öğrenci olmak, Türkçe okuyup,
anlamak ve araĢtırmaya katılmaya gönüllü olarak kabul etmektir. AraĢtırma kurum izini ve etik kurul onayı
alındıktan sonra 15.04.2022 ve 30.04.2022 tarihleri arasında çevirim içi olarak gerçekleĢtirilmiĢ, bölüm
WhatsApp gruplarına anket linki yollanarak, katılımcılar araĢtırmaya davet edilmiĢlerdir. Katılımcıların çevirim
içi ankete katılabilmesi için, öncelikle araĢtırma hakkında verilen bilgileri okuması ve bilgilendirilmiĢ gönüllü
oluru iĢaretlemesi zorunlu kılınmıĢ, onay verildikten sonra araĢtırma sorularına geçmesi sağlanmıĢtır.
Verilerin Toplama Araçları ve Özellikleri
Veriler, KiĢisel Veri Formu ve Kogan YaĢlı Bireylere Tutum Ölçeği ile toplanmıĢtır.
KiĢisel Veri Formu: AraĢtırmacılar tarafından hazırlanan bu form katılımcıların yaĢına, cinsiyetine, medeni
durumuna, öğrenim durumuna, ekonomik durumuna, aile tipine ve yaĢlı ile birlikte yaĢama durumuna iliĢkin
bilgileri içeren toplam 11 sorudan oluĢmaktadır.
Kogan YaĢlı Bireylere Tutum Ölçeği: Bireylerin yaĢlılara karĢı tutumlarını ölçmek amacıyla Kogan
tarafından 1961 yılında geliĢtirilen ölçeğin, geçerlik ve güvenirlik çalıĢması Kılıç ve Adibelli (2011) tarafından
yapılmıĢtır. Toplam 34 maddeden oluĢan, 6‘lı likert tipi bir ölçektir. Ölçekte 17 pozitif, 17 negatif ifade
bulunmaktadır. Tek numaralı sorular negatif ifade, çift numaralı sorular ise pozitif ifade içermektedir. Ölçeğin
yapısı nedeniyle negatif ifadeler sağdan sola ―6, 5, 4, 3, 2, 1‖, pozitif ifadeler ise soldan sağa ―1, 2, 3, 4, 5, 6‖
Ģeklinde puanlanmaktadır. Tüm maddelerden elde edilen puanlar toplanarak toplam puana ulaĢılmaktadır.
Ölçeğin puan aralığı 34-204 puan arasında olmakta, puanın yüksek olması pozitif tutumu, düĢük olması ise
negatif tutumu göstermektedir (Kogan, 1961). Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalıĢmasında Cronbach alfa
katsayısı 0,81 olarak bulunmuĢ, bu çalıĢmada 0,82 olarak hesaplamıĢtır.
Veri Analizi

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 82 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Öğrencilerin yaĢlılara karĢı tutumları araĢtırmanın bağımlı değiĢkenlerini oluĢtururken; öğrencilerin yaĢ,
cinsiyet, aile tipi gibi özelikleri araĢtırmanın bağımsız değiĢkenlerini oluĢturmaktadır. Bu araĢtırmanın
istatistiksel analizleri Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 25.0 for Windows programı ile
yapılmıĢtır. Verilerin normal dağılıma uyup uymadığı Kolmogorow-Smirnov testi ile değerlendirilmiĢtir.
Normal dağılan verilerin sunumunda tanımlayıcı istatistikler kullanılmıĢ, analizlerde Bağımsız Örneklemlerde t
Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tukey testi yapılmıĢtır.
AraĢtırmanın Etik Boyutu
AraĢtırmanın yapılabilmesi için öncelikli olarak KırĢehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanlığından gerekli yazılı izin alınmıĢ olup, AraĢtırma için KırĢehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi
GiriĢimsel Olmayan Klinik AraĢtırmalar Etik Kurulu‘ndan onay alınmıĢtır (Karar No: 2022-07/70, Tarih:
05/04/2022).
3. BULGULAR
AraĢtırmaya katılan bireylerin yaĢ ortalaması 21,20±2,34 (18-32) ve yaĢlı bireylere yönelik ölçek puan
ortalaması 101,76±14,54 (36-166)‘dür. Katılımcıların %88,5‘i kadın, %45,8‘i hemĢirelik bölümünde, %43,2‘si
ikinci sınıfta okuduğu görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu il merkezinde ikamet etmekte, ekonomik
durumunu orta olarak değerlendirmekte ve çekirdek aile yapısına sahiptir. Ailede yaĢlı bireyin bulunmasına
yönelik bilgiler alındığında %12,9‘u evinde yaĢlı bir bireyle birlikte yaĢadığını, %10,4‘ü bu yaĢlı bireyin bir
geliri olduğunu ve %5,7‘si yaĢlı bireyin bakımını kendi yapamadığını bildirmiĢtir (Tablo 1).
Katılımcıların yaĢlı bireylere yönelik tutumları incelendiğinde ise sadece okudukları bölümlere göre
farklılaĢtığı, çocuk geliĢimindeki öğrencilerin daha olumlu tutumlara sahip olduğu saptanmıĢtır (p<0,001).
Katılımcıların yaĢ, cinsiyet, sınıf, yerleĢim yeri, ekonomik durumu, aile tipi ve ailede bir yaĢlının yaĢaması gibi
değiĢkenlerin ise bir farklılık yaratmadığı bulunmuĢtur (p>0,050) (Tablo 1).
Tablo 1. Öğrencilerin kiĢisel özelliklerine göre KYTÖ puan dağılımları
KYTÖ Toplam
YaĢ

Cinsiyet
Bölüm

Sınıf

YerleĢim yeri

Ekonomik durum

Aile tipi

n

%

X±SD

18-19
20-21
22 ve üstü
Kadın
Erkek
HemĢirelik
Ebelik

60
174
122
315
41
163
95

16,9
48,9
34,2
88,5
11,5
45,8
26,7

99,75±11,85
102,05±13,91
102,26±16,56
101,89±14,16
100,51±17,45
99,49±15,231
99,51±13,612

Çocuk GeliĢimi
1.
2.
3.
4.
Ġl merkezi

98
91
154
57
54
189

27,5
25,6
43,2
16,1
15,1
53,1

107,61±12,671,2
99,95±15,02
101,75±13,32
104,08±16,23
102,20±15,30
100,86±15,84

Ġlçe
Köy
Kötü
Orta
Ġyi
Çekirdek

117
50
82
233
41
280

32,9
14
23
65,5
11,5
78,7

102,08±13,39
104,20±11,78
102,28±16,75
101,42±13,32
102,43±16,81
102,05±14,57

76

21,3

100,57±14,54

46
310
301
37

12,9
87,1
84,5
10,4

101,04±12,98
101,83±14,79
101,90±14,89
100,24±13,98

18

5,1

102,33±09,80

GeniĢ
Ailede yaĢlı birey ile yaĢama Evet
Hayır
YaĢlı bireyin gelir durumu
Yakınım yok
Geliri var
Geliri yok
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Test değeri
P

0,677
0,509
0,571
0,568
11,671
<0,001

0,967
0,408

1,086
0,339
0,159
0,853
0,781
0,436
-0,345
0,73
0,249
0,779
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YaĢlı bireyin bakım
gereksinimi

Yakınım yok
Gereksinim var
Gereksinim yok

301
20
35

84,5
5,7
9,8

101,79±14,84
98,15±13,62
102,45±11,81

0,665
0,515

356
100
21,20±2,34 (18-32)
YaĢ
356
100
101,76±14,54 (36-166)
KYTÖ ölçek toplamı
*Bağımsız Örneklemlerde t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey testi**1,2 fark yaratan alt gruplar

4. TARTIġMA
Bu araĢtırma, Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmekte olan HemĢirelik, Ebelik ve Çocuk GeliĢimi
bölümü öğrencilerinin yaĢlıya yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmamızda
sosyodemografik verilerden yaĢ, cinsiyet, aile yapısı, gelir durumu, yaĢanılan yer ve yaĢlı ile yaĢayıp yaĢamama
gibi değiĢkenlerin yaĢlı tutumu üzerine etkisinin olmadığı görülmüĢtür (p>0,05). Literatürde, bazı
sosyodemografik özelliklerin yaĢlılara yönelik tutumu etkilediğine dair çalıĢmalar bulunmakla birlikte
etkilemediğini gösteren çalıĢmalar da vardır (Adıbelli ve ark., 2013; Söderhamn ve ark., 2001). Yapılan bir
çalıĢmada kadın ile erkek öğrenciler arasında yaĢlılığa yönelik tutum düzeyleri arasında anlamlı fark
bulunamamıĢtır (Mancilik, 2015). Benzer amaçla yapılan baĢka bir çalıĢmada ise kadınların erkeklere göre
yaĢlılara karĢı tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiĢtir (AteĢ ve ark., 2018). YaĢlılara karĢı tutumu
etkileyebileceği düĢünülen evinde yaĢlı birey ile yaĢayan, yaĢlı aile üyelerine bakım veren öğrencilerin yaĢlılara
yönelik tutum ölçeği ortalamasının daha yüksek çıkması bizim sonuçlarımızla farklılık göstermektedir (Ayaz
Alkaya, 2017). Kulakçı‘nın (2010) yaptığı çalıĢmada dördüncü sınıf öğrencilerinin yaĢlılığa yönelik
tutumlarının birinci sınıf öğrencilerine göre daha olumlu olduğu tespit edilmiĢtir. Özer ve TerkeĢ‘in (2014)
çalıĢmasında sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin yaĢlılığa yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu belirtilmiĢtir.
Bu araĢtırmada öğrenim gördüğü sınıf açısından öğrencilerin yaĢlılığa yönelik tutum düzeyleri arasında anlamlı
bir fark bulunmamıĢtır. AraĢtırmada ortaya çıkan sosyodemografik özelliklerin yaĢlılara yönelik tutumda fark
yaratmamasının literatürle uyumlu olmadığı görülmüĢtür. Bunun nedeninin küreselleĢen dünya ve geliĢen
teknolojiyle birlikte dünyayı mesafelerden uzak, tek bir yer olarak algılama anlayıĢının yaygınlaĢmasına
bağlayabiliriz. Dünyayı yeniden yapılandıran küreselleĢme sürecini internet, cep telefonu vb. geliĢmeler daha
da hızlandırmıĢtır. Benzer türden davranıĢ ve bakıĢ açıları bu araçlar sayesinde tüm dünyaya yayılmaktadır. Bu
durum ülkemiz gençlerinde süregelen toplumsal yapıyı değiĢtirmekte, tüm dünyada ―tek tip insan‖ modeli
yaratılmakta, insan iliĢki ve değerlerine olan tutumların hızla değiĢmekte olduğu görülmektedir (Korkmaz ve
Osmanoğlu, 2019). Tek tip insan modelinde cinsiyetten, rollere, bakıĢ açılarından, kültüre kadar pek çok
farklılık dıĢlanmakta, bu nedenle yaĢlı bireye yönelik geçmiĢ çalıĢmalarda sosyodemografik değiĢkenler fark
yaratırken, artık bu farkın daha azaldığı düĢünülmektedir.
AraĢtırmada öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm açısından incelendiğinde ise bölümler arasındaki fark
anlamlıdır. Konuyla ilgili yapılan diğer çalıĢmalara bakıldığında farklı sonuçların olduğu görülmüĢtür Adıbelli
ve arkadaĢlarının (2013) yaptığı çalıĢmada öğrenci hemĢirelerin yaĢlılığa iliĢkin görüĢlerinin negatifken,
yaĢlılara karĢı tutumlarının ise pozitif olduğunu belirtmiĢlerdir. Abreu ve arkadaĢlarının (2015) çalıĢmasında ise
öğrenci hemĢirelerin tutumları negatif olarak değerlendirilmiĢtir. Buna göre çocuk geliĢimi bölümü
öğrencilerinin ebelik ve hemĢirelik bölümü öğrencilerine göre yaĢlılığa yönelik tutumlarının daha olumlu
olduğu belirlenmiĢtir. AraĢtırma bulgusuna benzer olarak çocuk geliĢimi bölümü öğrencileri tarafından
yaĢlılığın kırılgan bir dönem olarak algılanması ve yaĢlı bireylerin ―çocuklar‖ gibi daha fazla ilgi ve Ģefkate
ihtiyaçları olduğunun düĢünülmesi ile açıklamıĢtır (Koca, 2017). ÇalıĢma alanı çocuklar olan bu bölüm
öğrencilerinde merhamet duygusunun diğer bölümlere göre daha geliĢmiĢ olması ve çocukluk döneminde
görülen bağımlılık ve yardıma muhtaçlık halinin yaĢlılık ile benzerlik göstermesi bu sonucu ortaya çıkarmıĢ
olabilir. HemĢirelik ve Ebelik bölümündeki öğrencilerin ise daha negatif tutuma sahip olmalarının bakım
yüküyle ilgili olduğu düĢünülebilir.
5. SONUÇ VE ÖNERĠLER
AraĢtırma bulgularına göre sosyodemografik verilerden yaĢ, cinsiyet, aile yapısı, gelir durumu, yaĢanılan
yer ve yaĢlı ile yaĢayıp yaĢamama gibi değiĢkenlerin yaĢlılara yönelik tutumu etkilemediği ancak öğrencilerin
öğrenim gördükleri bölüm açısından incelendiğinde çocuk geliĢimi bölümünde okuyan öğrencilerin hemĢirelik
ve ebelik bölümü öğrencilerine göre yaĢlılara karĢı tutumlarının daha olumlu olduğu bulunmuĢtur. Bu sonuçlar
doğrultusunda hemĢirelik ve ebelik öğrencilerinin yaĢlı bireylere yönelik olumsuz tutuma yol açan nedenlerin
anlaĢılması ve olumlu tutumu geliĢtirecek uygulamalara daha fazla yer verilmesi önerilir.
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Özet
GiriĢ ve Amaç: Temporomandibular eklem rahatsızlığı (TMER); çiğneme sistemini oluĢturan yapılar
arasındaki fizyolojik uyumun bozulması sonucu ortaya çıkan ve çiğneme kasları, temporomandibular eklem
(TME) ve iliĢkili yapıları etkileyen bir rahatsızlıktır. TME‘de ve çiğneme kaslarında ağrı, ağız açmada kısıtlılık
ve eklem sesleri gibi klinik belirti ve bulgularla karakterizedir. Bu çalıĢmanın amacı TMER olan bireylerde
çiğneme kas aktivitesi, ağrı ve psikolojik durum arasındaki iliĢkilerin incelenmesiydi. Yöntem: ÇalıĢmaya tek
taraflı TMER teĢhisi konan 18-50 yaĢ aralığındaki 30 birey dahil edildi. Çiğneme kaslarından masseter ve ön
temporalis kaslarının elektriksel aktiviteleri, çenenin dinlenme pozisyonunda, yüzeyel elektromiyografi
(yEMG) yöntemi ile portatif yEMG cihazı (DELSYS Trigno Wireless sEMG System) kullanılarak literatürde
tarif edilen Ģekilde ölçüldü. yEMG ölçümü, yEMG ölçümü konusunda tecrübeli bir klinisyen tarafından sessiz,
konforlu bir odada yapıldı. Yüzeyel elektrotlar aracılığı ile çiğneme kaslarından elde edilen yEMG sinyalleri,
istatistiksel analiz için kullanıldı. TME‘deki dinlenme sırasındaki ağrı Ģiddeti görsel analog skala ile ölçüldü.
Bireylerin depresyon ve anksiyete bakımından psikolojik durumlarını değerlendirmek için Hastane Anksiyete
Depresyon Ölçeği kullanıldı. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programı kullanılarak analiz edildi. Çiğneme kas
aktivitesi, ağrı ve psikolojik durum parametreleri arasındaki iliĢkilerin değerlendirilmesinde Pearson
Korelasyon analizi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: Masseter ve ön
temporalis kaslarının dinlenme sırasındaki elektriksel aktiviteleri (yEMG değerleri) ile ağrı Ģiddeti (r: 0,89;
p<0,05), depresyon puanları (r: 0,92; p<0,05) ve anksiyete puanları (r: 0,85; p<0,05) arasında yüksek düzeyde
pozitif doğrusal anlamlı iliĢkiler tespit edildi. Ayrıca ağrı Ģiddeti ile depresyon puanları (r: 0,83; p<0,05) ve
anksiyete puanları (r: 0,88; p<0,05) arasında yüksek düzeyde pozitif doğrusal anlamlı iliĢki bulundu. Sonuç:
ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre, ağrı Ģiddeti arttıkça ve psikolojik durum kötüleĢtikçe dinlenme
sırasındaki çiğneme kas aktiviteleri artar ve bu durum çiğneme kaslarında hiperaktiviteye yol açabilir. Çiğneme
kaslarındaki bu hiperaktivite ise TME ve iliĢkili yapıları olumsuz etkileyebilir ve bireylerin Ģikayetlerinin
artmasına neden olabilir. TMER olan bireylerin tedavilerinde psikolojik destek tedavilerinin de yer aldığı çok
boyutlu biyopsikososyal tedavi yaklaĢımları çiğneme kaslarındaki hiperaktiviteyi azaltabilir ve bireylerin
semptomlarını hafifletebilir.
Anahtar kelimeler: Temporomandibular eklem rahatsızlığı, kas aktivitesi, ağrı, psikolojik durum
INVESTIGATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN CHEWING MUSCLE ACTIVITY, PAIN AND
PSYCHOLOGICAL STATUS IN INDIVIDUALS WITH TEMPOROMANDIBULAR JOINT
DISORDER
Abstract
Introduction and Purpose: Temporomandibular joint disorder (TMJD), is a disorder that occurs as a result of
the deterioration of the physiological harmony between the structures that make up the masticatory system and
affects the masticatory muscles, temporomandibular joint, and related structures. It is characterized by clinical
signs and symptoms such as pain in the TMJ and masticatory muscles, limitation in mouth opening, and joint
sounds. The aim of this study was to investigate the relationships between masticatory muscle activity, pain,
and psychological status in individuals with TMJD. Method: Thirty individuals aged 18-50 years diagnosed
with unilateral TMJD were included in the study. The electrical activities of the masticatory muscles, masseter,
and anterior temporalis muscles were measured in the resting position of the jaw, using the portable surface
electromyography (sEMG) device (DELSYS Trigno Wireless sEMG System) using the surface sEMG method,
as described in the literature. The sEMG measurement was performed by a clinician experienced in sEMG
measurement in a quiet, comfortable room. The sEMG signals obtained from masticatory muscles via surface
electrodes were used for statistical analysis. Pain intensity at rest in the TMJ was measured with the visual
analog scale. The Hospital Anxiety Depression Scale was used to evaluate the psychological status of
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individuals in terms of depression and anxiety. The obtained data were analyzed using the SPSS 20.0 program.
Pearson Correlation analysis was used to evaluate the relationships between masticatory muscle activity, pain,
and psychological status parameters. Significance level was accepted as p<0.05. Results: High level of positive
linear correlations were found between the resting electrical activities (sEMG values) of the masseter and
anterior temporalis muscles and pain severity (r: 0,89; p<0,05), depression scores (r: 0,92; p<0,05), and anxiety
scores (r: 0,85; p<0,05). In addition, a high level of positive linear significant relationship was found between
pain severity and depression scores (r: 0.83; p<0.05), and anxiety scores (r: 0.88; p<0.05). Conclusion:
According to the results obtained from the study; as the severity of pain increases and the psychological status
worsens, chewing muscle activities during rest increase, and this situation can lead to hyperactivity in the
chewing muscles. This hyperactivity in the masticatory muscles may adversely affect the TMJ and related
structures and cause an increase in the complaints of individuals. Multidimensional biopsychosocial treatment
approaches, including psychological support treatments in the treatment of individuals with TMJD, can reduce
hyperactivity in masticatory muscles and alleviate the symptoms of individuals.
Keywors: Temporomandibular joint disorder, muscle activity, pain, psychological status
GiriĢ
Temporomandibular eklem rahatsızlığı (TMER), çiğneme kasları, temporomandibular eklem (TME) ve
iliĢkili yapıları etkileyen yaygın görülen bir kas iskelet sistemi rahatsızlığıdır. TME ve çiğneme kaslarında ağrı,
çene hareketlerinde kısıtlılık ve TME sesleri gibi klinik belirti ve bulgularla karakterize olan TMER‘de çiğneme
sistemini oluĢturan yapılar arasındaki fizyolojik uyum bozulur (1). TMER, parafonksiyonel ağız alıĢkanlıkları,
oklüzal uyumsuzluk, stres, anksiyete, travma, mikrotravma, postural dengesizlikler, mandibular instabilite ve
anormal psikolojik durumları içeren çok faktörlü bir etiyolojiye sahiptir (2). Uyku bozuklukları, fiziksel,
oklüzal ve duygusal stres gibi çeĢitli faktörler çiğneme sisteminin adaptif kapasitesine zarar verebilir ve TMER
görülme riskini artırabilir (3). Dünya nüfusunun %50-70'inin yaĢamlarının bir noktasında TMER belirti veya
bulguları gösterdiği ve populasyonun %20-25'inin TMER belirtilerine sahip olduğu tahmin edilmektedir (4).
Çene hareketleri ve/veya dinlenme sırasında çiğneme kaslarında ve/veya TME‘de görülen ağrı,
TMER‘li hastaların en yaygın yakınma ve tedavi için kliniğe baĢvurma sebebidir (4, 5). Kronik ağrının yaĢam
kalitesini olumsuz etkilediği bilinmektedir (7). En sık görülen TMER belirtisi olan kronik ağrı; anksiyete, stres
veya depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir (8). Ağrı somatizasyonu, depresyon ve anksiyete
TMER'de yaygın görülen ve yaĢam kalitesini olumsuz etkileyen psikososyal problemlerdir (9). TMER‘de, ağrı
ile anksiyete ve depresyon arasında iliĢkilerin bulunabileceği (10), aynı zamanda psikolojik stres, anksiyete ve
depresyonun TMER belirtilerini artırabileceği belirtilmiĢtir (11,12).
Stresli yaĢam tarzına bağlı olarak çiğneme kaslarında hiperaktivite görülebileceğini ve bunun da
kaslarda disfonksiyona ve ağrıya neden olabileceğini bildiren araĢtırmalar mevcuttur (13,14). ÇalıĢmalar,
depresyon ve anksiyete gibi psikolojik faktörlerin, TMER'nin hem nedenleri hem de TMER ile iliĢkili diğer
belirti ve bulguların tetikleyicileri olabileceğini rapor etmiĢtir (15). TMER‘li bireylerde fiziksel ve psikolojik
faktörlerin aynı zamanda ağrının algılamasında bir takım değiĢikliklere yol açabileceği, ağrıyı algılamadaki bu
anormal yanıtın ise psikolojik rahatsızlıkların geliĢimine neden olabileceği bildirilmiĢtir (12,14). TMER‘li
hastalarda stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik faktörlerin yaĢam kalitesi ile güçlü bir iliĢki içerisinde
olduğu belirtilmiĢtir. Ekici (16) çalıĢmasında, TMER‘li hastalarda stres, anksiyete ve depresyon düzeylerinin
artmasıyla yaĢam kalitesinin önemli ölçüde kötüleĢtiğini öne sürmüĢtür. TMER etiyolojisinde ve hastalığın
seyrinin ilerlemesinde rol oynayabilen psikolojik faktörler, ağrı üzerindeki etkileri ile hem doğrudan hem de
dolaylı olarak yaĢam kalitesini etkileyebilir (16). Anksiyete ve stresin, ağrıya, kas hiperaktivitesine ve bazı
TMER belirti ve bulgularına (TME‘de inflamatuar ve/veya dejeneratif değiĢiklikler) neden olabileceği rapor
edilmiĢtir. Ayrıca stres ve kaygı, uyku kalitesini bozarak bireyin üretkenlik kapasitesini azaltabilir ve yaĢam
kalitesini düĢürebilir. TMER‘li hastalardaki psikolojik ve psikososyal bozukluklar, hastalığın seyrini ve tedavi
sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir (17).
Kas lifi membranındaki fizyolojik değiĢiklikler sonucu meydana gelen sinyallerin cilt üzerinden noninvaziv olarak yüzeyel elektrotlar vasıtası ile mikrovolt (µV) cinsinden kaydedilmesi iĢlemine yüzeyel EMG
(yEMG) yöntemi adı verilir. Kasların aktivasyonlarının basit ve güvenli bir Ģekilde değerlendirilmesine olanak
veren yEMG, aktif olan motor ünite aksiyon potansiyellerinin kaydı anlamına gelir. yEMG ölçümünde yüzeyel
elektrotlar, literatürde belirtilen belli referans noktalar dikkate alınarak kasın motor noktası üzerine ve
elektrotlar kas liflerine paralel olacak Ģekilde yerleĢtirilir. Elde edilen sinyallerin büyüklüğü kasların elektriksel
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aktiviteleri ile doğru orantılıdır. Mikrovolt cinsinden elde edilen elektriksel aktivitenin yüksek olması, kasta
hiperaktivite mevcut olduğu Ģeklinde yorumlanabilir (18,19,20).
Çiğneme kasları olan masseter ve anterior temporalis kasları TMER olan hastalarda, klinik
değerlendirmelerde yEMG ile en sık değerlendirilen kaslardır. Çünkü bu kaslar, yEMG değerlendirmesi için
eriĢilebilir en yüzeyel çiğneme kaslarıdır. TMER‘de bu kasların yEMG ile analizi, invaziv veya tehlikeli
prosedürler olmaksızın kasların aktiviteleri hakkında nicel veriler sağlayabilir (21). ÇalıĢmalarda TMER‘li
hastalarda çiğneme kaslarının istirahatteki elektriksel aktivitelerinin TMER olmayan bireylere kıyasla daha
hipertonik olduğu tespit edilmiĢtir (22,23).
Literatürde, TMER‘li hastalarda çiğneme kaslarının istirahatteki elektriksel aktivitelerini yEMG ile
değerlendiren araĢtırma sayısı oldukça sınırlıdır. Mevcut çalıĢmalarda çiğneme kaslarının elektriksel
aktiviteleri ile ağrı ve psikolojik durum arasındaki iliĢkiler yeterince araĢtırılmamıĢtır. Bu nedenle bu
çalıĢmanın amacı, TMER‘li hastalarda çiğneme kaslarının elektriksel aktiviteleri, ağrı ve psikolojik durum
(depresyon ve anksiyete) arasındaki iliĢkilerin incelenmesidir.
Yöntem ve Gereçler
ÇalıĢmaya, Temporomandibular Eklem TeĢhis Kriterleri (Diagnostic Criteria for Temporomandibular
Disorders)‘ne göre (24) tek taraflı TMER teĢhisi koyulmuĢ, en az altı aydır TMER belirti ve bulguları olan 1850 yaĢ aralığındaki 30 hasta (18 kadın, 12 erkek) dahil edildi. Çene, boyun veya ağız cerrahisi/ travması öyküsü
bulunan, nörolojik veya psikiyatrik koyulmuĢ teĢhisi olan, son üç aydır TMER‘ye yönelik tedavi almıĢ olan
hastalar dahil edilmedi. ÇalıĢmaya baĢlamadan önce gerekli etik kurul izni alındı. ÇalıĢma hakkında
bilgilendirilen katılımcılardan yazılı onam alındı.
Katılımcıların TMER‘ye bağlı istirahatteki ağrı Ģiddetleri görsel analog skala ile değerlendirildi. Düz bir
kağıt üzerine 10 santimetre uzunluğunda çizgi çizildi. Çizginin en soluna ―ağrı yok‖ en sağ ucuna ise ―mümkün
olan en Ģiddetli ağrı‖ yazıldı. Katılımcıdan dinlenme sırasındaki ağrı Ģiddetini çizgi üzerinde iĢaretlemesi
istendi. ĠĢaretli nokta en soldan milimetrik cetvel ile ölçülerek ağrı Ģiddeti santimetre cinsinden kaydedildi (25).
Psikolojik durumun değerlendirilmesinde, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği‘nin Türkçe
versiyonu kullanıldı. Depresyon ve anksiyete olmak üzere iki alt skala ve toplam 14 sordan oluĢan ölçekte her
soru 0-3 arasında puanlanır. Ölçeğin depresyon ve anksiyete alt skalalarından alınabilecek en düĢük puan ―0‖
iken en yüksek puan ―21‖dir. 0 puan depresyon veya anksiyetenin olmadığını belirtirken, 21 puan en yüksek
düzeydeki depresyon veya anksiyete durumunu ifade eder (26).
Masseter ve anterior temporalis kaslarının istirahetteki elektriksel aktiviteleri yEMG yöntemiyle portatif
EMG cihazı (DELSYS® Trigno Wireless sEMG System) kullanılarak değerlendirildi (27). yEMG cihazının
kablosus yüzeyel elektrotları,literatürde belirtilen referans noktalara, çiğneme kaslarının motor noktalarına kas
liflerine paralel olacak Ģekilde yerleĢtirildi. yEMG ölçümü sessiz ve oda sıcaklığının yaklaĢık 25°C olduğu
sakin bir odada yapıldı. Ölçüm yapılırken katılımcıdan herhangi bir ağız, çene veya boyun hareketi yapmadan
ve çiğneme kaslarını kasmadan 15 saniye boyunca beklemesi istendi. yEMG cihazından elde edilen 15
saniyelik EMG sinyalleri cihazın özel yazılımı ile bilgisayara aktarıldı. Yine cihazın özel yazılım programı
kullanılarak ham sinyaller iĢlendi. Sinyaller önce filtreleme ile gürültülerden arındırıldı. FiltrelenmiĢ sinyallerin
ortalaması alındı ve bu değer istatistiksel analiz için kullanıldı. Bu değerin yüksek olması çiğneme kaslarının
elektriksel aktivitelerinin yüksek olduğu (kaslarda hiperaktivite olduğu) Ģeklinde yorumlandı (21,28,29).
Verilerin analizinde SPSS 20.0 programı kullanıldı. Verilerin dağılımı; çarpıklık ve basıklık değerleri,
grafiksel yaklaĢımlar, Shapiro-Wilk ve Kolmogrov-Smirnov testleriyle değerlendirildi ve verilerin normal
dağıldığı tespit edildi. Masseter ve anterior temporalis kaslarının elektriksel aktivite değerleri (µV), ağrı Ģiddeti
(cm) ve depresyon ve anksiyete puanları arasındaki iliĢkilerin değerlendirilmesinde Pearson Korelasyon analizi
kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular
Masseter ve ön temporalis kaslarının dinlenme sırasındaki elektriksel aktivite değerleri (µV) ile; ağrı Ģiddeti (r:
0,89; p<0,05), depresyon puanları (r: 0,92; p<0,05) ve anksiyete puanları (r: 0,85; p<0,05) arasında yüksek düzeyde
pozitif anlamlı iliĢkiler tespit edildi (Tablo 1). Ağrı Ģiddeti ile, depresyon puanları (r: 0,83; p<0,05) ve anksiyete puanları
(r: 0,88; p<0,05) arasında yüksek düzeyde pozitif anlamlı iliĢkiler bulundu (Tablo 1).

Tablo 1. Çiğneme kas aktivitesi değerleri, ağrı Ģiddeti ve depresyon ve anksiyete parametreleri arasındaki
iliĢkiler
Korelasyon (r)
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Psikolojik
Durum
(HADÖ)

Depresyon

r: 0,91

r: 0,93

Anksiyete

r: 0,87

r: 0,83

r: 0,91

r: 0,87

Ağrı ġiddeti (GAS)

r: 0,83

r: 0,88

r: Pearson korelasyon katsayısı, p<0,05.
µV: Mikrovolt, HADÖ: Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği, GAS: Görsel analog skala.
TartıĢma ve Sonuç
Bu çalıĢma, TMER‘li hastalarda çiğneme kaslarının elektriksel aktiviteleri, ağrı ve psikolojik durum arasındaki
iliĢkilerin incelenmesi amacıyla yürütülmüĢtür. ÇalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre; ağrı Ģiddeti ve depresyon ve
anksiyete düzeyleri ile çiğneme kas aktiviteleri arasında pozitif iliĢkiler bulunmuĢtur. Ayrıca mevcut çalıĢmada, ağrı
Ģiddeti ile, depresyon ve anksiyete düzeyleri arasında anlamlı iliĢkiler tespit edilmiĢtir.
TMER‘li hastaların en çok yakındığı Ģikayet ağrıdır ve hastalar çoğunlukla bu Ģikayet için kliniğe baĢvurur (4,5).
ÇalıĢmamızda ağrı Ģiddeti ile depresyon ve anksiyete düzeyleri arasında pozitif anlamlı iliĢkiler bulunmuĢtur. Bu sonuç
literatür ile uyumludur ve ağrı Ģiddeti arttıkça psikolojik durumun kötüleĢebileceğini göstermektedir. ÇalıĢmamızın bu
sonuçlarını destekler Ģekilde, TMER‘de ağrının stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik problemlere neden
olabileceğini ve bu durumun da hastaların yaĢam kalitelerini olumsuz etkileyebileceğini bildiren çalıĢmalar mevcuttur (8).
Bu bulgulara dayanarak TMER‘li hastalarda ağrı Ģikayetinin mümkün olduğunca erken tedavi edimesi, olası psikolojik
rahatsızlıkların geliĢimini önlemek açısından oldukça önemlidir.
TMER‘de etiyolojik bir faktör olarak tanımlanan psikolojik stresin, çiğneme kaslarındaki hiperaktivite ve ağrı ile
iliĢkili olabileceğini açıklayan çalıĢmaların (17) yanı sıra, stresli bir hayat tarzına bağlı çiğneme kaslarının aktivitelerinin
artabileceği ve bunun da çiğneme kaslarında ağrı ve disfonksiyon oluĢumuna neden olabileceğini bildiren çalıĢmalar
vardır (13,14). Mevcut çalıĢmada, bu literatür bulguları ile uyumlu Ģekilde depresyon ve anksiyete düzeyleri ile çiğneme
kas aktiviteleri arasında pozitif iliĢkiler bulunmuĢtur. Bu sonuçlar, psikolojik durumun kötüleĢmesiyle birlikte çiğneme
kaslarında hiperaktivite geliĢebileceğini göstermektedir.
TMER‘li hastalarda çiğneme kaslarının istirahatteki aktivitelerinin TMER olmayanlara göre artmıĢ olduğunu
(çiğneme kaslarında hiperaktivite bulunduğunu) bildiren Monaco ve arkadaĢları (30) ağrı kesici bir tedavi yönteminin
çiğneme kas aktivitesi üzerine etkilerini araĢtırmak amacıyla bir çalıĢma yürütmüĢlerdir. AraĢtırmacılar hastaların
masseter ve anterior temporalis kaslarının dinlenme sırasındaki elektriksel aktivitelerini ağrı tedavisi öncesinde ve
sonrasında yEMG yöntemi değerlendirmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonucunda, tedavi sonrasında ağrının azalmasıyla birlikte
çiğneme kaslarının istirahatteki aktivitelerinin azaldığını rapor edilmiĢtir. Bu çalıĢma TMER‘de ağrı Ģiddeti ile kas
hiperaktivitesi arasında iliĢki olabileceğini göstermektedir (30). ÇalıĢmamızda çiğneme kaslarının istirahatteki aktiviteleri
ile ağrı Ģiddeti arasında pozitif iliĢkiler bulunmuĢtur. Bu sonuçlar Monaco ve arkadaĢlarının (30) sonuçları ile uyumludur.
Buna göre ağrı Ģiddetinin artması, çiğneme kaslarının aktivitelerini artırarak çiğneme kaslarında hiperaktiviteye neden
olabilir. Çiğneme kaslarındaki bu hiperaktivite ise TME ve iliĢkili yapıları olumsuz etkileyerek dejenerasyona yol açabilir
ve hastaların Ģikayetlerinin artmasına neden olabilir.
TMER‘li hastaların ağrı Ģikayetlerinin mümkün olan en kısa zamanda tedavi edilmesi, psikolojik problemlerin
önlenmesi bakımından oldukça önemlidir. Tedavi programında psikolojik destek (gevĢeme) tedavilerinin de yer aldığı
çok boyutlu biyopsikososyal tedavi yaklaĢımları, çiğneme kaslarındaki hiperaktiviteyi azaltabilir ve hastaların
semptomlarını hafifletebilir. Yazarlar, klinikte, TMER‘li hastaların değerlendirilmesinde ve tedavi planlarının
belirlenmesinde bu hususların göz önünde bulundurulmasını önermektedir.
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PES PLANUSLU GENÇ ERĠġKĠN BĠREYLERDE KĠNEZYO BANTLAMA UYGULAMASININ
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ÖZET
Pes planus, medial longitudinal ark (MLA) yüksekliğinin azalması sonucu geliĢen ve ayak deformiteleri
arasında en sık karĢılaĢılan bozukluktur. MLA'nın sürekli ve mekanik deformasyonu, ayakta aĢırı pronasyona
yol açabilir ve ayaktaki bu yapısal değiĢiklikler, temas alanını, eklem hareketini ve kas stratejisini değiĢtirerek
vücut dengesini olumsuz etkileyebilir. Kinezyo bantlama arkı desteklemek, ayak kaslarının aktivasyonunu
sağlamak ve plantar basınç dağılımını değiĢtirmek amacıyla pes planus tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle
plantar basınç dağılıma etkisi nedeniyle kinezyo bantlama uygulaması dengeye etki edebilir. Bu çalıĢma pes
planusu olan genç eriĢkin bireylerde kinezyo bantlamanın dengenin stabilite limiti ve fonksiyonel mobilizasyon
parametrelerine olan akut etkisini belirlemek amacıyla planlandı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümündeki öğrenciler pes planus varlığı açısından tarandı ve pes planusu
olanlar çalıĢmaya davet edildi. Pes planus değerlendirmesi Naviküler DüĢme Testi ile yapıldı. Naviküler düĢme
miktarı 10 milimetre ve üzeri olan, 18-25 yaĢ aralığında ve çalıĢmada yapılacak uygulamalar için gönüllü olan
bireyler çalıĢmaya dahil edildi. Pes planus dıĢında ilave bir kas iskelet sistemi problemi olanlar çalıĢma dıĢı
bırakıldı. Dengenin fonksiyonel mobilite parametresi Zamanlı Kalk Yürü Testi ile, stabilite limiti parametresi
ise Fonksiyonel Uzanma Testi ile değerlendirildi. ÇalıĢmamızda kinezyo bantlama uygulaması gastroknemius
kasında inhibisyon, plantar fasyada gevĢeme ve ark desteği sağlamak amacıyla iki farklı teknik kullanılarak
yapıldı. Ġlk teknikte ayağın plantar yüzünde kalkaneustan metatars baĢlarına kadar olan bant 4 eĢit parçaya
kesilmiĢ Ģekilde, kalkaneustan popliteal fossaya kadar uzanacak bant ise ―I‖ bant Ģeklinde uygulandı. Ġkinci
teknikte ise ayak lateralinde 5. metatarsın dorsalinden baĢlayıp navikula üzerinden geçerek ayağın medialinde
sonlanan bantlama uygulaması yapıldı. Denge değerlendirmeleri kinezyo bantlama uygulamasından 45 dakika
sonra tekrarlandı ve uygulama öncesi ve sonrası ölçüm sonuçları karĢılaĢtırıldı. ÇalıĢmaya yaĢ ortalaması
20.79±1.52 yıl olan 14 birey alındı. Denge ölçümlerinde kinezyo bantlamanın etkisine bakıldığında, Zamanlı
Kalk Yürü Testinde anlamlı farklılık görülürken (p<0.05); Fonksiyonel Uzanma Testinde anlamlı fark olmadığı
bulundu (p>0.05). Pes planuslu bireylere uygulanan kinezyo bantlamanın özellikle dinamik aktivitelerde
sağladığı ark desteği sayesinde fonksiyonel mobiliteyi akut olarak etkilemiĢ olabileceğini düĢünmekteyiz.
Anahtar kelimeler: Ark Desteği, Denge, Kinezyo Bantlama, Pes Planus.
ACUTE EFFECTS OF KINESIO TAPING ON BALANCE IN YOUNG ADULTS WITH PES PLANUS
ABSTRACT
Pes planus is the most common disorder among foot deformities that develops as a result of reduced medial
longitudinal arch (MLA) height. Continuous and mechanical deformation of the MLA can lead to excessive
pronation of the foot, and these structural changes in the foot can adversely affect body balance by altering the
contact area, joint movement, and muscle strategy. Kinesio taping is used in the treatment of pes planus to
support the arch, activate the foot muscles and change the plantar pressure distribution. Kinesio taping may
affect the balance, especially due to its effect on plantar pressure distribution. This study was planned to
determine the acute effect of kinesio taping on stability limit and functional mobility parameters of balance in
young adult individuals with pes planus. Students in Ankara Yıldırım Beyazıt University, Department of
Physiotherapy and Rehabilitation were screened for the presence of pes planus and those with pes planus were
invited to study. The evaluation of pes planus was made by the Navicular Drop Test. Individuals with a
navicular drop amount of 10 millimeters or more, who were in the range of 18-25 years and who were
volunteers were included in the study. Individuals with an additional musculoskeletal problem other than pes
planus were excluded from the study. The functional mobility parameter of the balance was evaluated by the
Timed Up and Go Test and the stability limit parameter was evaluated by the Functional Reach Test. In our
study, kinesio taping was performed using two different techniques to provide inhibition in the gastrocnemius
muscle, relaxation in the plantar fascia and arc support. In the first technique, the tape from the calcaneus to the
metatarsal heads on the plantar face of the foot was applied in 4 equal parts and the tape extending from the
calcaneus to the popliteal fossa was applied in the form of an "I" tape. In the second technique, taping was
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applied starting from the dorsal of the 5th metatarsal on the lateral of the foot and passing over the navicula and
ending in the medial of the foot. Balance assessments were repeated 45 minutes after kinesio taping application
and measurement results were compared before and after application. The study included 14 individuals with a
mean age of 20.79±1.52 years. When the effect of kinesio taping in balance measurements was examined, it
was found that there was a significant difference in the Timed Up and Go Test (p<0.05), while there was no
significant difference in the Functional Reach Test (p>0.05). We think that kinesio taping applied to individuals
with pes planus may have acutely affected functional mobility, especially due to the arc support it provides in
dynamic activities.
Keywords: Arch Support, Balance, Kinesio Taping, Pes Planus.
1.
GĠRĠġ
Pes planus, medial longitudinal ark (MLA) yüksekliğinin azalması sonucu geliĢen ve ayak deformiteleri
arasında en sık karĢılaĢılan bozukluktur [1]. Pes planusun 20‘li yaĢlarda prevelansı yüksek olmakla birlikte bu
deformitenin 18-25 yaĢ grubunda % 11.95 görülme oranına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca kadınlarda pes
planus prevelansının daha yüksek olduğu gözlemlenmiĢtir [1, 2]. Pes planus, medial tibial stres sendromu,
plantar fasiit, tarsal tünel sendromu ve patellofemoral ağrı sendromu gibi çeĢitli deformite ve yumuĢak doku
yaralanmalarına zemin hazırlayabilir [3, 4].
Pes planusta MLA düĢüklüğü ile arkta sürekli oluĢan mekanik deformasyon, ayakta aĢırı pronasyon
oluĢturabilir bu da temas alanını, eklem hareketini ve kas stratejisini değiĢtirerek yürüyüĢü, postürü ve vücut
dengesini olumsuz etkileyebilir. MLA yüksekliğinin azalması, statik ve dinamik durumlarda ağırlık dağılımını
değiĢtirir [5].
Bu durum biyomekanik dizilime de etki ederek ağrı, yorgunluk, aĢırı kullanım yaralanmalarına ve postural
dengesizliğe neden olabilir [2, 6]. Plantar yüzey vücut dengesini korumak için destek alanıdır bu destek
yüzeyindeki biyomekanik değiĢiklikler postür kontrol stratejisini etkileyebilir. Pes planuslu bireylerde sabit bir
destek tabanı, eklem hareketliliği veya temas alanını değiĢtirebilecek uygulamalar ile korunabilir [3].
Kinezyo bantlama arkı desteklemek, ayak kaslarının aktivasyonunu sağlamak ve plantar basınç dağılımını
değiĢtirmek amacıyla pes planus tedavisinde kullanılmaktadır [7]. Kinezyo bantlama uygulaması özellikle
plantar basınç dağılıma etkisi nedeniyle dengeye etki edebilir [3]. Yapılan bir çalıĢma kinezyo bantlamanın
anormal artan plantar basıncını hemen azalttığı ve alt ekstremite kaslarında tonusu iyileĢtirdiği görülmüĢtür [8].
Kinezyo bantlamanın anlık etkilerinin araĢtırıldığı çalıĢmalarda uygulama sonrası değerlendirmelerin
uygulamadan hemen sonra, 20 dakika sonra, 45 dakika sonra ve 24 saat sonra yapıldığı görülmüĢtür [9–11].
ÇalıĢmamızı pes planuslu bireylerde kinezyo bantlamanın iki farklı tekniğinin kullanımıyla bantlamanın
bireylerin dengesinde anlık etkisi olabileceği varsayımıyla gerçekleĢtirdik. Bu çalıĢma pes planusu olan genç
eriĢkin bireylerde kinezyo bantlamanın dengenin stabilite limiti ve fonksiyonel mobilizasyon parametrelerine
olan akut etkisini belirlemek amacıyla planlandı.
2.
YÖNTEM
ÇalıĢmamızda, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümündeki öğrenciler
pes planus varlığı açısından tarandı ve pes planusu olanlar çalıĢmaya davet edildi. Pes planus değerlendirmesi
Naviküler DüĢme Testi ile yapıldı. Naviküler düĢme miktarı 10 milimetre ve üzeri olan, 18-25 yaĢ aralığında ve
çalıĢmada yapılacak uygulamalar için gönüllü olan 14 birey çalıĢmaya dahil edildi.
ÇalıĢmamıza naviküler yükseklik farkı 10 mm ve üzeri ve bilateral pes planusu olan, 18-25 yaĢ aralığında ve
son 6 ayda herhangi bir ayak bileği yaralanması geçirmemiĢ gönüllü bireyler dahil edildi. Alt ekstremitelerinde
doğumsal kısalık veya Ģekil bozukluğu olan, herhangi bir alt ekstremite cerrahisi geçirmiĢ olan, halluks valgus,
halluks rijitus veya kalkaneal epini olan, kronik ayak bileği instabilitesi olan, pes planus dıĢında herhangi bir
kas iskelet sitemi problemi ile sistemik, nörolojik problemi bulunan, son 6 aydır yürüyüĢ sırasında problemi
olan ve son 6 ay içinde pes planusa yönelik tedavi almıĢ ve tabanlık kullanan bireyler ile ciddi görme ve iĢitme
bozukluğu olan bireyler çalıĢma dıĢı bırakıldı.
Dengenin fonksiyonel mobilite parametresi Zamanlı Kalk Yürü Testi ile, stabilite limiti parametresi ise
Fonksiyonel Uzanma Testi ile değerlendirildi. Denge değerlendirmeleri kinezyo bantlama uygulamasından 45
dakika sonra tekrarlandı, uygulama öncesi ve sonrası ölçüm sonuçları karĢılaĢtırıldı.
2.1 Pes Planus Değerlendirmesi
ÇalıĢmamızda pes planusun varlığını ve derecesini belirlemek için Naviküler DüĢme Testi kullanıldı. Testte
katılımcının naviküler tüberkülü iĢaretlendi ve zemin arasındaki mesafe oturma pozisyonu (ağırlıksız destek

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 92 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
pozisyonu) ile ayakta durma pozisyonlarında (ağırlık destek pozisyonu) ölçüldü. ÇalıĢmaya naviküler yükseklik
farkı 10 mm üzeri olan bireyler dahil edildi [12].
2.2 Denge Değerlendirmesi
2.2.1 Fonsiyonel Mobilite Değerlendirme
ÇalıĢmamızda fonksiyonel mobiliteyi değerlendirmek için süreli kalk ve yürü testi kullanıldı. Test, kolçaksız
standart bir sandalyeden kalkmayı, sandalyenin 3 m önündeki bir koni etrafında yürümeyi ve mümkün
olduğunca çabuk oturma pozisyonuna geri dönmeyi içeriyordu. Teste araĢtırmacının sözlü ―baĢla‖ talimatı ile
baĢlandı ve testi tamamlama süresi kaydedildi. Test bir alıĢma denemesinden sonra, bir dakikalık dinlenme
aralıklarıyla üç kere gerçekleĢtirildi. Üç denemeden en hızlısı kaydedildi ve analizde kullanıldı [13].
2.2.2 Stabilite Limiti Değerlendirme
ÇalıĢmamızda dengenin değerlendirmesinde fonksiyonel uzanma testi kullanıldı. Test baĢlangıcında bireyden
duvar yanında bacakları omuz geniĢliğinde açık olacak pozisyonlanması istendi. Bireyin omuz hizasında duvara
yapıĢık bir ölçüm çubuğu bulunuyordu. Bireyden elini yumruk yapması ve duvara değmeyecek Ģekilde
omuzunu 90 derecelik fleksiyona getirerek elinin 3. metakarpal parmak eklemini ölçüm çubuğunun baĢlangıç
noktasına getirmesi istendi ve baĢlangıç noktası kaydedildi. Birey adım atmadan, topuklarını kaldırmadan,
dizlerini bükmeden mümkün olduğunca öne doğru uzanması için yönlendirildi ve bitiĢ noktası kaydedildi.
BaĢlangıç pozisyonu ile bitiĢ pozisyonu arasındaki fark cm cinsinden ölçüldü. Test üç defa tekrarlandı ve üç
ölçümün ortalaması kaydedildi [14].
2.3 Kinezyo bantlama uygulaması
ÇalıĢmamızda kinezyo bantlama uygulamasında iki teknik kullanıldı. Bu tekniklerden ilki olan gastroknemius kası
inhibisyon tekniği ve plantar fasya ligament koreksiyonu tekniğinde; birey ayakları yatak kenarından sarkacak Ģekilde
yüzüstü yattı. Ayağın plantar yüzünde metatars baĢlarından popliteal fossaya kadar uzanacak bir ―I‖ bantla uygulama
yapıldı. Bandın metatars baĢlarından kalkaneusa kadar uzanan kısmı 4 eĢit parçaya kesildi. Bantlama iki aĢamada yapıldı.
Ġlk olarak bandın ortası kalkaneusun inferioruna ilk ankor olarak yapıĢtırıldı. Sonra ayak bileği dorsifleksiyona alınarak
bandın üst kısmı popliteal fossaya kadar %15-25 gerimle uygulandı. Buradaki bitiĢ ankoru popliteal fossanın altına
gerimsiz yapıĢtırıldı. Plantar fasya ayak bileği ve parmakları dorsifleksiyona alınarak gergin pozisyona alındı ve 4
parçaya ayrılan bandın uçları ayrı ayrı metatars baĢlarına doğru %75-100 gerimle uygulandı. BitiĢ ankorları gerimsiz
Ģekilde uygulandı. Ġkinci teknik olan transvers ark ligament koreksiyonu tekniğinde ise; birey ayakları yatak kenarından
sarkacak Ģekilde yüzüstü pozisyondayken ―I‖ bantla uygulama yapıldı. BaĢlangıç ankoru ayak lateralinde 5. metatarsın
dorsalinden baĢladı. Daha sonra bant %75-100 gerimle ayağın medialine geçerek navikula üzerinden ayak ve ayak
bileğinin medialine yapıĢtırıldı. BitiĢ ankoru gerimsiz Ģekilde uygulandı [15].

2.4
Ġstatiksel analiz
AraĢtırmamızda verilerin uygulama öncesi ve hemen sonrasında istatistiksel analizi için Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) versiyon 28.0.1.0 yazılımı kullanılmıĢtır. Tanımlayıcı istatistiklerin sunulmasında
sayısal değiĢkenler için; ortalama, ortanca, standart sapma, çeyreklikler arası geniĢlikler verildi, nitel veriler
için; sayı ve yüzdeler kullanıldı. Elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğu görsel (Histogram ve olasılık
grafikleri) ve analitik yöntemler (Kolmogorov- Smirnov/ Shapiro- Wilk testleri) kullanılarak değerlendirildi ve
verilerin normal dağılmadığı görüldü. Elde edilen değerlendirme sonuçları uygun istatistiksel yöntemler
kullanılarak analiz edildi; %95 güven aralığı ile p<0.05 olarak kabul edildi. Bireylerin denge
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değerlendirmelerinden elde edilen sonuçların bantlama öncesi ve sonrası farkın analizi Wilcoxon Testi ile
yapıldı.
3.
BULGULAR
ÇalıĢmaya yaĢ ortalaması 20.79±1.52 yıl olan 19-25 yaĢ aralığında 10 kadın 4 erkek olmak üzere 14 birey
katıldı. Bireylerin vücut kütle indeksleri ortalamaları 22.14±4.47 kg/m2 idi (Tablo 1).
Tablo 1. Bireylerin tanımlayıcı özellikleri
X±SS
Min-Maks
20.79±1.52
19-25
YaĢ (yıl)
2
22.14±4.47
17.22-32.11
VKĠ (kg/m )
Kadın
Erkek
Cinsiyet
10 (71.4)
4 (28.6)
n (%)
X±SS: Ortalama±Standart Sapma; VKĠ: Vücut Kütle Ġndeksi
Denge ölçümlerinde kinezyo bantlamanın etkisine bakıldığında, Zamanlı Kalk Yürü Testinde anlamlı farklılık
görülürken (p<0.05); Fonksiyonel Uzanma Testinde anlamlı fark olmadığı bulundu (p>0.05) (Tablo 2).
Tablo 2. Bireylerin bantlama öncesi ve sonrası test sonuçları
n=14

Önce
X±SS

Min-Maks

Sonra
X±SS

z*

p

Min-Maks

Zamanlı Kalk Yürü
7.62±0.95
5.44-9.30
6.96±0.77
5.17-8.11 -3.296 0.001
Testi (sn)
Fonksiyonel Uzanma
35.86±7.77
21.50-50
37.30±7.11 23.25-46.50 -1.382 0.167
Testi (cm)
*: Wilcoxon Testi, X±SS: Ortalama±Standart Sapma
4.
TARTIġMA
Pes planuslu genç eriĢkin bireylerde yaptığımız kinezyo bantlama uygulamasının dengeye akut etkisinin
araĢtırıldığı çalıĢmamız sonucunda kinezyo bantlama uygulamasının dengenin fonksiyonel mobilite parametresi
üzerinde anlık etkisi olduğunu ancak stabilite limiti üzerinde anlık etkisi olmadığı görülmüĢtür.
Pes planus deformitesinde MLA düĢüklüğü ile plantar basınç dağılımı değiĢmektedir ve buna bağlı olarak
zemin temas alanını değiĢir. Ağırlık merkezi ve salınım temas alanına göre farklılık gösterir. Ayakların dengeyi
kontrol etmede etkisi büyüktür, böylece statik stabilite sağlar. Pes planuslu bireylerde ayaklar pronasyona
gittiği için statik stabilite azalır. Dinamik dengenin ise özellikle öne doğru, belirli yönlerde ayak Ģekline bağlı
olarak farklılık gösterdiği belirtilmiĢtir [5].
Pes planuslu bireylerde farklı Ģekillerde yapılan bantlama uygulamasının etkilerini bildiren çalıĢmalar
mevcuttur [3, 16, 17]. ÇalıĢmamızda kinezyo bantlama uygulaması gastroknemius kasını inhibe etmek, plantar
fasyada gevĢeme sağlamak ve ark desteğini sağlamak amacıyla uygulandı. Yapılan bantlama uygulamasının
etkisi biyomekanik olarak düĢünüldüğünde plantar fasya uygulamasının fasyadaki gerimi azaltması ile,
gastroknemiusa uzanan bantın kasta oluĢturduğu inhibisyon ile ve ark desteği uygulamasıyla plantar basınç
dağılımı üzerindeki etkisi ile kinezyo bantlamanın fonksiyonel mobilite üzerinde anlık etkisi olduğu ancak
stabilite limitinde anlık etkisinin olmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır.
ÇalıĢmamızda dengenin iki parametresini değerlendirdik. Dengenin fonksiyonel mobilitesini
değerlendirdiğimizde uyguladığımız kinezyo bantlamanın zamanlı kalk yürü testi süresini azalttığını yani
fonksiyonel mobilitenin geliĢtiğini gözlemledik. Literatürde yapılan çalıĢmalar göz önüne alındığında arkı
desteklemek amacıyla yapılan kinezyo bantlama uygulamasının kısa dönemde naviküler düĢme mesafesini
azaltabildiği buna bağlı olarak plantar basınç dağılımının değiĢmesiyle yürüyüĢ ve denge üzerine olumlu etkiye
sahip olduğu görülmüĢtür [3, 17, 18]. Buna paralel olarak çalıĢmamızda kinezyo bantlama uygulamasının
plantar fasyada gevĢeme, gastroknemius kasında inhibisyon oluĢturduğunu ve ark desteğinin plantar basınç
dağılımına etkisi ile bireylerin oturma, kalkma ve yürümede fonksiyonlarının geliĢtiğini söyleyebiliriz. Kinezyo
bantlama uygulamasının pes planuslu bireylerin dinamik aktivitelerinde fonksiyonellik sağladığı sonucuna
varabiliriz.
ÇalıĢmamızda stabilite limitini değerlendirdiğimiz fonksiyonel uzanma testinde bir farlılık olmadığını
gözlemledik. Cote ve ark. yaptıkları çalıĢmada pes planuslu ve normal ayak arasında denge merkezinde postural
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salınımda anlamlı bir fark olmadığını bildirmiĢler ve buna bağlı olarak ayak postürünün statik stabiliteyle
iliĢkili olmadığı sonucuna varmıĢ olmaları çalıĢmamızın bulgularını desteklemektedir [19]. Ayrıca
çalıĢmamızla benzer olarak KarataĢ ve ark. yaptıkları çalıĢmada medial ark desteğinin postural denge
üzerindeki etkisini incelemiĢler ve fonksiyonel uzanma testinde yanlara uzanma mesafesi artarken, öne uzanma
mesafesinde azalma olduğunu gözlemlemiĢler [20].
Pes planuslu bireylerde denge parametrelerine anlık etkisini değerlendirmek amacıyla yapılan kinezyo bantlama
uygulamasının fasyaya, kasa ve MLA‘ya etkisiyle fonsiyonel mobiliteyi arttırdığını ancak stabilite limitine
anlık etkisinin olmadığını gözlemledik. Klinikte dengenin fonksiyonel mobilite parametresini geliĢtirmede akut
etki sağlamak amacıyla kinezyo bantlama uygulamasının kullanılmasını öneriyoruz.
5.
SONUÇ
Pes planuslu bireylere uygulanan kinezyo bantlamanın özellikle dinamik aktivitelerde sağladığı ark desteği
sayesinde fonksiyonel mobiliteyi akut olarak etkilemiĢ olabileceğini düĢünmekteyiz.
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ÖZET
Fitoöstrojenler, yapısal olarak 17β-estradiole benzeyen, bitkilerden elde edilen östrojen benzeri
bileĢiklerdir. Kimyasal yapılarına ve biyosentez modellerine göre fitoöstrojenler: kalkonlar , flavonoidler
(flavonlar, flavonoller , flavanonlar , izoflavonoidler), lignanlar , stilbenoidler gibi çeĢitli sınıflara ayrılabilir.
Fitoöstrojenlerin kaynağı fındık, tohum, meyve ve sebzelerdir. Besin kaynakları arasında soya fasulyesi,
sarımsak, kereviz, havuç, patates, pirinç, buğday, kırmızı yonca, tatlı patates, meyveler (elma, nar ve böğürtlen)
ve kahve bulunur. Doğu ve Güneydoğu Asya'da fitoöstrojenlerinin günlük ortalama alımının günde 20-50 mg
arasında olduğu tahmin edilmektedir. Amerika BirleĢik Devletleri'nde yetiĢkinlerde ortalama fitoöstrojen alımı
günde sadece 0.15-3 mg iken ve Avrupa'da günde yaklaĢık 0.49 ila 0.66 mg arasında olup çok daha düĢüktür.
Fitoöstrojenlerin östrojen reseptörlerine bağlanma yeteneklerinin yanı sıra, bu reseptörlerin aracılık
etmediği baĢka biyolojik etkileri de vardır. Ayrıca, fitoöstrojenlerin antioksidan, antiproliferatif, antimutajenik
ve antianjiyogenik rolleri nedeniyle sağlığa ve uzun yaĢama olumlu etkileri de muhtemeldir. Epidemiyolojik
çalıĢmalar, izoflavon fitoöstrojenlerinin en zengin diyet kaynağı olan soyanın diyetle alımının, kardiyovasküler
hastalıkların ve tromboembolik olayların insidansının ve kardiyovasküler hastalık mortalite oranının azalmasına katkıda
bulunabileceğini düĢündürmektedir. Fitoöstrojenler östrojen seviyesine göre farklı davranıĢlar sergileyebilirler.

Örneğin yüksek östrojen düzeylerinde östrojen karĢıtı olarak davranabilirken, düĢük östrojen düzeylerinde
östrojen benzeri gibi davranıĢ sergileyebilirler.
Resveratrol yaygın ve en çok çalıĢılan stilbendir ve çeĢitli bitkilerde bulunur. Vasküler etkileri
flavonoidlere benzeyen resveratrolun, aynı zamanda bazı fitoöstrojenik aktiviteye de sahip olduğu
gösterilmiĢtir. En dikkate değer resveratrol kaynakları, üzüm kabuğu (Vitis vinifera), kırmızı üzüm suyu ve
diğer parlak pigmentli meyve sularıdır.
Fitoöstrojenlerin incelenmesindeki ve uygulanmasındaki geliĢmelere rağmen, etki mekanizmalarını
anlamada ve pratik uygulamalarında hala belirsizlikler bulunmaktadır. Bu nedenle ileriye dönük kapsamlı
bilimsel çalıĢmaların yapılması fitoöstrojenlerin anlaĢılması konusunda büyük ilerlemeler sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Fitoöstrojen, östrojen reseptörleri, lignanlar, Ġzoflavonlar
PHYTOESTROGENS AND THEIR IMPORTANCE FOR OUR HEALTH
ABSTRACT
Phytoestrogens are plant-derived estrogen-like compounds that are structurally similar to 17β-estradiol.
According to their chemical structures and biosynthesis patterns, phytoestrogens can be divided into several
classes, such as chalcones, flavonoids (flavones, flavonols, flavanones, isoflavonoids), lignans, stilbenoids. The
source of phytoestrogens are nuts, seeds, fruits and vegetables. Food sources include soybeans, garlic, celery,
carrots, potatoes, rice, wheat, red clover, sweet potatoes, fruits (apples, pomegranates, and blackberries), and
coffee. The average daily intake of phytoestrogens in East and Southeast Asia is estimated to be between 20-50
mg per day. The average phytoestrogen intake in adults in the United States is only 0.15-3 mg per day, and in
Europe it is much lower, at about 0.49 to 0.66 mg per day.
Besides the ability of phytoestrogens to bind to estrogen receptors, they also have other biological effects that
are not mediated by these receptors. In addition, positive effects on health and longevity are likely due to the
antioxidant, antiproliferative, antimutagenic and antiangiogenic roles of phytoestrogens. Epidemiological
studies suggest that dietary intake of soy, the richest dietary source of isoflavone phytoestrogens, may
contribute to a reduction in the incidence of cardiovascular diseases and thromboembolic events, and
cardiovascular disease mortality. Phytoestrogens can behave differently depending on the estrogen level. For
example, at high estrogen levels they may act as anti-estrogen, while at low estrogen levels they may behave
like estrogen.
Resveratrol is the common and most studied stilbene and is found in a variety of plants. Resveratrol, whose
vascular effects are similar to flavonoids, has also been shown to have some phytoestrogenic activity. The most
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notable sources of resveratrol are grape skin (Vitis vinifera), red grape juice, and other brightly pigmented
juices.
Despite advances in the study and application of phytoestrogens, there are still uncertainties in understanding
their mechanism of action and in their practical application. For this reason, prospective comprehensive
scientific studies will provide great advances in the understanding of phytoestrogens.
Keywords: Phytoestrogen, estrogen receptors, lignans, Isoflavones
GĠRĠġ
Fitoöstrojenler, yapısal olarak 17β-estradiole benzeyen, bitkilerden elde edilen östrojen benzeri bileĢiklerdir
(Sirtori ve ark 2005). Kimyasal yapılarına ve biyosentez modellerine göre fitoöstrojenler: kalkonlar ,
flavonoidler (flavonlar, flavonoller , flavanonlar , izoflavonoidler), lignanlar , stilbenoidler gibi çeĢitli sınıflara
ayrılabilir. Ġzoflavonoidler, çoğunlukla Leguminosae'nin Papilionoideae alt familyası ile sınırlı olmak üzere,
bitkiler aleminde pek çok bitkide bulunabilir (Dixon 2004). Ġzoflavonlar, hücre proliferasyonu ve kanser riskleri
ile ilgili olarak hem yararlı hem de olumsuz etkilerle bağlantılı fitoöstrojenlerdir (Rietjens ve ark 2013).
Ġzoflavonlar, kırmızı yonca da dahil olmak üzere soya fasulyesi ve diğer baklagillerde bulunur. Ġzoflavon
formundaki ana fitoöstrojenler, soya fasulyesinde bulunan genistein, daidzein, glisitin, formononetin ve
biokanin A'dır. Asya toplumunda ortalama izoflavon tüketimi günde 15-50 mg iken, Batı ülkelerinde günde
sadece yaklaĢık 2 mg‘dır (Desmawati ve Sulatri 2019).
Diyetteki fitoöstrojenler bağırsak bakterileri tarafından metabolize edilir, emilir, karaciğerde konjuge edilir,
plazmada dolaĢır ve idrarla atılır. Örneğin memeli fitoöstrojenleri enterodiol ve enterolakton, bakterilerin bitki
öncüleri matairesinol, secoisolariciresinol, bunların glikozitleri ve diyetteki diğer öncüler üzerindeki etkisi ile
kolonda üretilir. Bitki fitoöstrojenlerinin östrojenik aktivitesi, bağırsak mikroorganizmaları tarafından genistein
ve daidzein gibi daha aktif bileĢiklere metabolize edildikten sonra arttırılabilir. Ayrıca fitoöstrojenler, sonunda
idrarla atılana kadar plazmada dolaĢır (Sirotkin ve Harrath 2014). Fitoöstrojenlerin kaynağı fındık, tohum,
meyve ve sebzelerdir. Besin kaynakları arasında soya fasulyesi, sarımsak, kereviz, havuç, patates, pirinç,
buğday, kırmızı yonca, tatlı patates, meyveler (elma, nar ve böğürtlen) ve kahve bulunur (Desmawati ve Sulatri
2019). Doğu ve Güneydoğu Asya'da topluluk fitoöstrojenlerinin günlük ortalama alımının günde 20-50 mg
arasında olduğu tahmin edilmektedir. Amerika BirleĢik Devletleri'nde yetiĢkinlerde ortalama fitoöstrojen alımı
günde sadece 0.15-3 mg iken ve Avrupa'da günde yaklaĢık 0.49 ila 0.66 mg arasında çok daha düĢüktür (Sirtori
ve ark 2005).
Fitoöstrojenler, kimyasal yapı olarak memeli östrojen, östradiol ile çarpıcı bir Ģekilde benzerdir ve yakın
zamanda açıklanan östrojen reseptörü (ÖR) beta için bir tercihle östrojen reseptörleri alfa ve beta'ya bağlanır.
Örneğin soya fasulyesinde bulunan β-glukosidazlar tarafından aglikona ayrılan bir izoflavon olan glikozid
genistein , ÖRβ seçici ligandı olarak rapor edilmektedir . Klinik bir bakıĢ açısından, ERβ seçici agonistler, bazı
kanser türleri, sıcak basması ve diğer birkaç enflamatuar hastalık için terapötik olarak faydalı olabilir. Bununla
birlikte, ÖRα'nın Ģüphesiz osteoporoz, obezite, kardiyovasküler hastalıklar ve diyabetin önlenmesinde önemli
bir rolü vardır. Öte yandan, ÖRα antagonistlerinin, hormona duyarlı meme kanserinde hücre proliferasyonunu
inhibe etmek için etkili ajanlar olduğu zaten kanıtlanmıĢtır (Paterni ve ark 2014). Alfa ve beta östrojen
reseptörlerinin farklı iĢlevlerine baktığımızda, alfa östrojen reseptörleri hücre proliferasyonunda görev
yaparken, beta östrojen reseptörleri hücre apoptozundan sorumludur (Rietjens ve ark 2013). Reseptör liganda
bağlandıktan sonra sitoplazmadan hücre çekirdeğine geçerek DNA transkripsiyon sürecini veya küçük RNA'yı
kontrol eden alanı bağlar ve etkiler, bu da belirli genlerin ekspresyonunu etkiler (Rietjens ve ark 2013).
Fitoöstrojenler, seks hormonu bağlayıcı globulin indüksiyonu ve aromataz inhibisyon dahil olmak üzere
östrojenler tarafından düzenlenen tüm süreçleri düzenleyebilme potansiyeline sahiptir. Östrojen reseptörleri
merkezi sinir sistemi (hipotalamo-hipofiz ekseni dahil), gonadlar, üreme sistemi, plasenta, meme bezi,
kemikler, gastrointestinal sistem, akciğer v.b. farklı dokularda bulunur. Bu, fitoöstrojenlerin dokuya özgü
hormonal etkiler gösterebileceğini düĢündürmektedir. Östrojen reseptörüne özgü etkiler de ortaya çıkabilir.
Örneğin, östrojen reseptörleri alfa, hücre proliferasyonunun destekleyicileri olarak kabul edilirken, östrojen
reseptörleri beta, esas olarak hücresel apopitozu teĢvik etmekten sorumludur (Sirotkin ve Harrath 2014).
Endojen östrojen seviyeleri ayrıca fitoöstrojenlerin aktivitesini de etkiler. Lignanlar östrojen aktivitesini inhibe
edebilmeleri için östrojen reseptörlerine bağlanmak için endojen östrojen ile rekabet edeceklerdir. Ancak
menopozda, yumurtalıklar tarafından östrojen üretiminde endojen östrojen seviyeleri düĢüktür. Östrojen
seviyeleri düĢük olduğunda, lignanlar zayıf östrojendir. Ġzoflavonlar, lignanlar ve proteinler, androjenleri
östrojene dönüĢtüren sitokrom P450 enzimlerinin etkisini inhibe ederek aromataz inhibitörleri olarak da iĢlev
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görür. Sitokrom P450 enziminin yüksek seviyeleri meme, adrenal ve prostat kanserleri ile iliĢkilidir (Poluzzi ve
ark 2014).
En yaygın ve en çok çalıĢılan stilben olan resveratrol, çeĢitli bitkilerde bulunur ve mantar enfeksiyonlarına karĢı
koruma sağlamak için bir fitoaleksin olarak iĢlev görür. En dikkate değer resveratrol kaynakları, üzüm kabuğu
(Vitis vinifera), kırmızı üzüm suyu ve diğer parlak pigmentli meyve sularıdır. Fıstık (Arachis), özellikle fındık
çevresindeki kağıtsı kabuk ve antep fıstığı da resveratrol içerir. Resveratrol en çok vasküler etkileri
(flavonoidlere benzer) açısından tartıĢılırken, aynı zamanda bazı fitoöstrojenik aktiviteye sahip olduğu
gösterilmiĢtir, sadece bu bileĢiğin trans izomerleri için rapor edilmiĢtir (Poluzzi ve ark 2014).
Fitoöstrojenlerin östrojen reseptörlerine bağlanma yeteneklerinin yanı sıra, bu reseptörlerin aracılık etmediği
baĢka biyolojik etkileri de vardır. Fitoöstrojenler, serotonerjik reseptörlerin aktivasyonu, insülin benzeri
büyüme faktörü-1 (IGF-1) reseptörlerini, serbest radikal bağlanmasını, DNA metilasyonunu indükleyebilir,
tirozin kinazları etkileyebilir, adenosin monofosfat (cAMP), fosfatidilinositol-3 kinaz/Akt ve mitojenle aktive
olan proteini (MAP) etkileyebilir. Kinazlar, nükleer faktör-kappa β (NF-Kβ) faktörünün transkripsiyonu, histon
modifikasyonu ve RNA ekspresyonu ve hücre döngüsü ve apoptozda hücre içi düzenleyici olarak görev yapar.
Bu yetenek, fitoöstrojenlerin antioksidan, antiproliferatif, antimutajenik ve antianjiyogenik bir role sahip
olmasına neden olabilir ve sağlığı ve uzun ömürlülüğü iyileĢtirebilir (Sirotkin ve Harrat 2014, Rietjens ve ark
2013, ).
Fitoöstrojenler ve Üreme Sağlığı
Fitoöstrojenlerin üreme süreci üzerinde farklı etkileri vardır. Eksojen östrojen benzeri moleküller, üreme
süreçlerini hem teĢvik edebilir hem de yok edebilir. Bir izoflavan olan genistein, preimplantasyon aĢamasında
yumurtalıklarda progesteron stimülasyonunu, östradiol ve cAMP üretimini, oosit olgunlaĢmasını ve zigot
geliĢimini uyarabilir. YeĢil ve Hint zerdeçalından elde edilen fitoöstrojenler proliferasyonu engelleyebilir,
apoptozu artırabilir ve hayvan yumurtalık hücreleri tarafından steroid hormon salınımını etkileyebilir.
Ġzoflavonlar, ergenlikteki değiĢiklikler, östrus döngüsünün bozulması ve yumurtalık fonksiyonu dahil olmak
üzere hayvan cinsel geliĢimini de değiĢtirebilir. Fitoöstrojen yan etkileri üreme sağlığı üzerinde yaygın olarak
rapor edilmemiĢ olmasına rağmen, birçok çalıĢma bebek maması sütünde bulunan izoflavonların üreme
geliĢimi üzerinde bir etkisi olduğunu göstermektedir (Desmawati ve Sulastri 2019). Öte yandan, kadınların
menopoz öncesi ve sonrası dönemde fitoöstrojenlere (izoflavonlar, lignanlar , kumansanlar) maruz kalması,
azalmıĢ
endojen östrojen üretiminin
neden
olduğu
menopoz
semptomlarını
(sıcak
basması, vazomotor semptomlar, vajinal atrofi ) önleyebilir. Bu fitoöstrojenlerin meme ve endometriyal sağlık
üzerinde hiçbir olumsuz yan etkisi gözlemlenmemiĢtir (Sirotkin ve Harrath 2014). Menopoz sonrası kadınlarda
günde 100 mg izoflavon uygulaması vazomotor semptomları azaltabilir. Bu fitoöstrojenin avantajı memeye ve
endometriuma zarar vermemesidir (Teekachunhatean ve ark 2015). Ayrıca, hormon tedavisinden farklı olarak,
lignanlar postmenopozal kadınlarda pıhtılaĢma riskini artırmayabilir, bu nedenle bu tür takviyeler, hormon
tedavisine kontrendikasyonları olan hastalar için bir tedavi seçeneği olarak hizmet edebilir (Bedell ve ark
2012).
Fitoöstrojenler ve Cilt
Menopoz sonrası östrojen eksikliği, atrofik cilt değiĢiklikleri ve cilt yaĢlanmasının hızlanmasına neden
olur. Östrojenler, keratinositleri , fibroblastları, melanositleri , saç foliküllerini ve yağ bezlerini hedef alarak cilt
fizyolojisini önemli ölçüde modüle eder ve anjiyogenezi , yara iyileĢmesini ve bağıĢıklık tepkilerini iyileĢtirir.
Östrojen yetersizliği oksidatif strese karĢı savunmayı azaltır; cilt incelir, kolajen içeriğini, elastikiyetini azaltır,
kırıĢmayı, kuruluğu artırır ve damarlanmayı azaltır. Koruyucu iĢlevi tehlikeye girer ve yaĢlanma, bozulmuĢ yara
iyileĢmesi , saç dökülmesi, pigment değiĢiklikleri ve artan cilt kanseri insidansı ile iliĢkilidir (Thornton 2013).
Fitoöstrojen, östrojen reseptörleri veya hyaluronik asit üretimindeki artıĢ, kollajen, hücre dıĢı matris proteinleri
yoluyla veya cilt damarlanmasının, hücre çoğalmasının, oksidatif strese karĢı korumanın ve apoptoza karĢı
koruma yoluyla cilt üzerinde yaĢlanma karĢıtı etkiye sahip olabilir (Sirotkin ve Harrath 2014). Ayrıca, ardıĢık
altı ay boyunca konsantre, izoflavon bakımından zengin soya özütünün sağlanmasının, epitel kalınlığında,
elastik ve kollajen liflerinin sayısında ve ayrıca kan damarlarında önemli artıĢlara neden olduğunu kanıtladı. Bu
çalıĢma, altı ay boyunca 100 mg/gün izoflavon bakımından zengin, konsantre soya özü ile tedaviden önce ve
hemen sonra 30 postmenopozal kadın üzerinde yürütülmüĢtür (Accorsi-Neto ve ark 2009).
Fitoöstrojenler ve Kardiyovasküler Sistem
Deneysel çalıĢmalar, fitoöstrojenlerin endotel hücreleri, vasküler düz kas ve hücre dıĢı matris üzerindeki yararlı
etkilerini, NO üretimi yoluyla arteriyel sertliği ve antiaterosklerotik etkileri azalttığını göstermiĢtir.
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Fitoöstrojenler ayrıca lipid profili (LDL kolesterol düzeylerini düĢürür), anjiyogenez, inflamasyon, reaktif
oksijen türleri tarafından doku hasarı gibi diğer patofizyolojik vasküler süreçleri de etkileyebilir ve bu etkiler
aterosklerozun ilerlemesini geciktirebilir. Epidemiyolojik çalıĢmalar, izoflavon fitoöstrojenlerinin en zengin
diyet kaynağı olan soyanın diyetle alımının, kardiyovasküler hastalıkların ve tromboembolik olayların
insidansının ve kardiyovasküler hastalık mortalite oranının azalmasına katkıda bulunabileceğini
düĢündürmektedir. Bununla birlikte, diğer iĢlev bozukluklarında olduğu gibi, fitoöstrojenlerin vasküler
faydalarını gösteren deneysel çalıĢmalar ile izoflavonların arterioskleroz ve diğer kardiyovasküler hastalıklar
üzerindeki önemli etkisini göstermeyen klinik çalıĢmalardan elde edilen veriler arasında bir miktar tutarsızlık
vardır (Sirotkin ve Harrath, 2014). Günde 200 mg genistein tüketimi toplam kolesterolü azaltabilir (Legette ve
ark 2011). Soyadan elde edilen fitoöstrojenlerin tüketimi, plazma lipoprotein seviyelerini etkileyebilir (LDL
kolesterolü düĢürür ve HDL kolesterolü yükseltir), plazma trigliserit seviyelerini düĢürür, oksitlenmiĢ LDL'yi
inhibe eder ve kan basıncını ve C-reaktif proteini (CRP) düĢürür (Desmawati ve Sulatri 2019). Ġzoflavonlar
vazodilatasyon etkileri yoluyla hipertansiyonu azaltabilir. Menopoz sonrası kadınlarda altı aylık izoflavon
uygulamasının endotelyal vazodilatasyonu arttırdığı ve hücre içi yapıĢma molekülü 1, vasküler hücre yapıĢma
proteini 1 ve E-selektin gibi hücre yapıĢma moleküllerinin sayısını azalttığı gösterilmiĢtir. Ġzoflavonlar böbrek
kan akıĢını, sodyum atılımını artırabilir ve anjiyotensin dönüĢtürücü enzimin (ACE) aktivitesini inhibe edebilir.
Bununla birlikte, izoflavonlar tarafından kan basıncını düĢürmenin etkisi, hipertansiyonlu hastalarda
normotansiyondan daha belirgindir (Ramdath ve ark 2017). Fitoöstrojenler ayrıca kan Ģekeri regülasyonunu
etkiler. Asyalı ve Asyalı olmayan kadınlar üzerinde yapılan araĢtırmalar, fitoöstrojenlerin açlık kan Ģekeri
düzeylerini, dolaĢımdaki insülini ve insülin direnci için homeostatik model değerlendirmesini (HOMA-IR)
azaltabildiğini, ancak yemek sonrası kan Ģekeri düzeylerini ve HbA1c'yi etkilemediğini buldu (Desmawati ve
Sulatri 2019). BirleĢmiĢ Milletler Besin ve Ġlaç Örgütü kolesterol ve doymuĢ yağ bakımından kısıtlanmıĢ
diyetle beraber 25 gram soya proteini tüketiminin kalp hastalığı riskini azaltabileceğini bildirmiĢtir
(Büyüktuncer ve BaĢaran 2005).
Fitoöstrojenler ve Kanser
Yapılan çalıĢmalardan elde edilen sonuçlardan bazıları fitoöstrojenlerin meme kanseri riskini azalttığını
desteklerken, bir kısım çalıĢmada meme kanseri geliĢimini uyararak riskini arttırdığını ileri sürmüĢtür
(Caferoğlu ve Çiçek, 2014). Ergenlikten beri izoflavon kullanımı, menopozdaki kadınlarda meme kanseri
riskini artırabilen hormon replasman tedavisine kıyasla, meme kanseri riskinde azalma ile iliĢkilidir.
Fitoöstrojenler ayrıca endometriyal kanser riski üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Bu, antioksidan,
antimutajenik, antianjiyogenik, proapoptotik ve anti-kanser gibi davranabilen fitoöstrojenlerin özellikleri ile
ilgilidir. Östrojen veya alfa veya beta östrojen reseptörleri, konsantrasyonlarına bağlıdır. Östrojen alfa östrojen
reseptörüne bağlanmak için, östrojen reseptörü betaya bağlanmadan 10 kat daha yüksek bir konsantrasyona
sahip olmalıdır. Tersine, fitoöstrojenler beta reseptörlerine alfa östrojen reseptörlerinden daha düĢük
konsantrasyonlarda bağlanabilir, böylece fitoöstrojenler aynı anda her iki reseptöre de bağlanabilir.
Fitoöstrojenlerin meme kanseri ve endometriyal kanser üzerindeki koruyucu etkilerinin nedeni budur
(Desmawati ve Sulatri 2019). Ġzoflavon formundaki fitoöstrojenler açısından zengin bir besin olan soya
bileĢenlerinin ayrıca, DNA topoizomeraz I ve II'nin inhibisyonu, proteazlar, tirozin kinazlar, inositol fosfat,
anjiyogenez de dahil olmak üzere diğer anti-kanser etkilerine sahip olduğu gösterilmiĢtir, ayrıca bağıĢıklık
tepkisini artırabilir ve antioksidatif etkilere sahip olabilir. Birçok epidemiyolojik çalıĢmada soya gıdalarının
tüketimi meme kanseri riski ile ters orantılıdır. Öte yandan, izoflavonun önemli bir formu olan genisteinin, in
vitro meme kanseri hücrelerinin proliferasyonunu arttırdığı ve overiektomize sıçanlarda östrojene bağımlı
meme tümörü büyümesini teĢvik ettiği gösterilmiĢtir (Shu ve ark 2009). Wang (2002) liganlar ve türevleri fitoöstrojenler ve antioksidanlar enterodiol ve enterolakton, bakterilerin diyetteki bitki öncüleri üzerindeki
etkisiyle kolonda üretilir. Bağırsakta bu antiöstrojenik memeli lignanlarının yüksek üretiminin, kadınlarda
meme kanserine ve erkeklerde prostat kanserine karĢı korunmaya hizmet edebileceği öne sürülmüĢtür. In vitro
deneyler, insan kolon tümör hücrelerinin büyümesini önemli ölçüde baskılayabileceklerini ve enterolaktonun
meme kanseri hücrelerinin östrojen kaynaklı proliferasyonunu engelleyebileceğini ileri sürdü. Fitoöstrojenler
östrojen seviyesine göre farklı davranıĢlar sergileyebilirler. Örneğin yüksek östrojen düzeylerinde östrojen
karĢıtı olarak davranabilirken, düĢük östrojen düzeylerinde östrojen benzeri gibi davranıĢ sergileyebilirler.
Yüksek miktarlarda lignan kullanımı mesela keten tohumunun fazla miktarda tüketimi östrojen seviyesini ve
bununla ilgili olarak meme kanseri riskini artırmaktadır (Antmen ve Ögenler, 2018).

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 99 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Fitoöstrojenlerin sadece pozitif (menopoz ve metabolik sendromlar, osteoporoz, nörodejeneratif,
immünolojik bozukluklar, obezite, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, cilt yaĢlanması, bazı kanser
türlerinin önlenmesi) değil, aynı zamanda hiç veya hatta negatif (meme kanserinin indüklenmesi ve üreme
bozuklukları olabilir) etkileri ileri sürülmüĢtür. Fitoöstrojenlerin incelenmesindeki ve uygulanmasındaki
geliĢmelere rağmen, etki mekanizmalarını anlamada ve pratik uygulamalarında hala belirsizlikler
bulunmaktadır. Bu nedenle ileriye dönük kapsamlı bilimsel çalıĢmaların yapılması fitoöstrojenlerin anlaĢılması
konusunda büyük ilerlemeler sağlayacaktır.
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ÖZET
Uyku bozuklukları" terimi, hastalar tarafından genellikle "uykusuzluk" olarak adlandırılan, uykuya
dalma güçlüğü, yetersiz uyku süresi, sık veya erken uyanmalar, obstrüktif uyku apnesi, huzursuz bacak
sendromu gibi çok çeĢitli bozuklukları ifade eder. YetiĢkin nüfusun yaklaĢık üçte birini etkiler. YetiĢkinlerin
daha küçük bir yüzdesi ciddi sorunlar bildirmektedir (%10-15), ancak ciddi, kronik uyku sorunlarının
prevalansı yaĢlılarda %25'e çıkmaktadır. Uykusuzluk çeken yetiĢkinlerin yaklaĢık %40'ı uykuyu teĢvik etmek
için reçetesiz satılan ilaçları veya alkol kullanmıĢtır ve yaklaĢık dörtte biri reçeteli ilaçları en az bir kez
kullanmıĢtır. Uykusuzluğun hastaların yaĢam kalitesi üzerindeki etkisi, sık ilaç reçetelenmesine ve bunun
sonucunda çeĢitli yan etkiler, ilaç/ilaç etkileĢimleri ve benzodiazepinler gibi bazı ilaç sınıflarına bağımlılık
riskinde artıĢa neden olması muhtemeldir. Bu riskler göz önüne alındığında, geleneksel bitkisel ilaç ürünlerinin
kullanımı çekicidir ve son yıllarda, uykusuzluğun daha düĢük yan etki riski ile tedavi edilmesi amacıyla
bitkilerden elde edilen birkaç ürün geliĢtirilmiĢtir. Kronik uykusuzluk aynı zamanda kardiyovasküler hastalık,
diyabet ve obezite gibi çeĢitli önemli sağlık sorunlarının yanı sıra kötü ruh hali ve biliĢsel iĢlev bozukluğu için
bir risk faktörüdür. Ayrıca bozulmuĢ yaĢam kalitesi, iĢe devamsızlık , iĢle ilgili kazalar, zayıf iĢ verimliliği ve
çeĢitli iĢlev bozuklukları da görülmektedir. Farklı derecelerde uykusuzluk çeken çok sayıda hastaya fayda
sağlayabilecek bir fitoterapi uygulanması ilgi çekicidir. Bazı fitoterapi uzmanları bitkisel ilaçların geleneksel
terapilerle bağlantılı olarak bir adjuvan tedavi olarak kullanımını desteklemektedir. Uykusuzlukta fitoterapide
kediotu, lavanta, papatya, Ģerbetçiotu, çarkıfelek, limon balsamı ve hünnap gibi bazı bitkiler kullanılmaktadır.
Uykusuzluk tedavisi için bitki kaynaklı ürünlerin etkinliğine iliĢkin mevcut deliller, mevcut
çalıĢmaların çoğunun kalitesiz olması sebebiyle yeterli klinik araĢtırma yapılmayan bitkilerin ilaçmıĢ gibi
tedavide kullanılması bitkisel ilaçların uykusuzluk için gerçekten güvenli ve etkili bir tedavi olup olmadığı
sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, bitkisel ürünlerin diğer kullanılan ilaçlarla ve besinlerle etkileĢimi
akabinde yan etkiler olabilir. Bu nedenle bitkisel ürünler bu konuda fitoterapi eğitimi almıĢ hekimler tarafından
reçete edilmelidir. Uykusuzluk için bitkisel ilaçların kullanımını destekleyecek yeterli kanıt bulunmamakla
birlikte, bu alanda daha fazla araĢtırmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Ek olarak, uykusuzluk için bitkisel ilaçların
uzun vadeli güvenlik ve etkinliğinin yanı sıra farklı Ģekilde hazırlanmıĢ bitki ekstrelerinin hasta üzerindeki
etkilerinin daha iyi anlaĢılmasına ihtiyaç vardır. ġüphesiz altta yatan psikosomatik bir rahatsızlıkta
araĢtırılmalıdır.
Anahtar kelimeler: fitoterapi, uykusuzluk, Bitkisel Ürünler
THE ROLE OF PHOTOTHERAPY IN SLEEP DISORDERS
ABSRACT
The term "sleep disorders" refers to a wide variety of disorders commonly referred to as "insomnia" by patients,
such as difficulty falling asleep, insufficient sleep time, frequent or early awakenings, obstructive sleep apnea,
restless legs syndrome. It affects about a third of the adult population. A smaller percentage of adults report
serious problems (10-15%), but the prevalence of serious, chronic sleep problems increases to 25% in the
elderly. About 40% of adults with insomnia have used over-the-counter drugs or alcohol to induce sleep, and
about a quarter have used prescription drugs at least once. The impact of insomnia on patients' quality of life is
likely to result in frequent drug prescribing and consequent increased risk of various side effects, drug/drug
interactions, and dependence on certain drug classes such as benzodiazepines. Given these risks, the use of
traditional herbal medicine products is attractive, and in recent years several herbal products have been
developed to treat insomnia with a lower risk of side effects. Chronic insomnia is also a risk factor for several
major health problems such as cardiovascular disease, diabetes and obesity, as well as bad mood and cognitive
dysfunction. Impaired quality of life, absenteeism, work-related accidents, poor work productivity, and various
dysfunctions are also seen. It is of interest to apply a phytotherapy that could benefit a large number of patients
suffering from varying degrees of insomnia. Some phytotherapy experts support the use of herbal medicine as
an adjuvant therapy in conjunction with traditional therapies. Some plants such as valerian, lavender,
chamomile, hops, passionflower, lemon balm and jujube are used in phytotherapy for insomnia.
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The current evidence on the efficacy of plant-derived products for the treatment of insomnia, and the poor
quality of most of the available studies, and the use of medicinal plants for which there has not been enough
clinical research raises the question of whether herbal medicines are really a safe and effective treatment for
insomnia. In addition, side effects may occur following the interaction of herbal products with other drugs and
foods. For this reason, herbal products should be prescribed by physicians who have received phytotherapy
training. While there is not enough evidence to support the use of herbal remedies for insomnia, it is clear that
more research is needed in this area. In addition, there is a need for a better understanding of the long-term
safety and efficacy of herbal remedies for insomnia, as well as the effects of differently prepared plant extracts
on the patient. Undoubtedly, it should be investigated in an underlying psychosomatic disorder.
Keywords: phytotherapy, insomnia, Herbal Products
GĠRĠġ
"Uyku bozuklukları" terimi, hastalar tarafından genellikle "uykusuzluk" olarak adlandırılan, uykuya dalma
güçlüğü, yetersiz uyku süresi, sık veya erken uyanmalar, obstrüktif uyku apnesi, huzursuz bacak sendromu gibi
çok çeĢitli bozuklukları ifade eder ( Lelli ve ark 2021). Uykusuzluk, yetiĢkinler arasında en yaygın
Ģikâyetlerden biridir. YetiĢkin nüfusun yaklaĢık üçte birini etkiler. YetiĢkinlerin daha küçük bir yüzdesi ciddi
sorunlar bildirmektedir (%10-15), ancak ciddi, kronik uyku sorunlarının prevalansı yaĢlılarda %25'e
çıkmaktadır. Uykusuzluk çeken yetiĢkinlerin yaklaĢık %40'ı uykuyu teĢvik etmek için reçetesiz satılan ilaçlar
veya alkol kullanmıĢtır ve yaklaĢık dörtte biri reçeteli ilaçları en az bir kez kullanmıĢtır (Bent ve ark 2006).
Antihistaminikler, kloral hidrat, barbitüratlar, triptofan ve melatonin dahil olmak üzere uykusuzluk için yaygın
olarak kullanılan birçok ilacın etkinliğini destekleyen yalnızca sınırlı kanıt vardır (Bent ve ark 2006).
Uykusuzluğun hastaların yaĢam kalitesi üzerindeki etkisi, sık ilaç reçetelenmesine ve bunun sonucunda advers
ilaç olayları, ilaç/ilaç etkileĢimleri ve benzodiazepinler gibi bazı ilaç sınıflarına bağımlılık riskinde artıĢa neden
olur. Bu riskler göz önüne alındığında, geleneksel bitkisel ilaç ürünlerinin kullanımı çekicidir ve son yıllarda,
uykusuzluğun daha düĢük yan etki riski ile tedavi edilmesi amacıyla bitkilerden elde edilen birkaç ürün
geliĢtirilmiĢtir ( Lelli ve ark 2021). Kronik uykusuzluk aynı zamanda kardiyovasküler hastalık, diyabet ve
obezite gibi çeĢitli önemli sağlık sorunlarının yanı sıra kötü ruh hali ve biliĢsel iĢlev bozukluğu için bir risk
faktörüdür (Guadagna ve ark 2020). Ayrıca bozulmuĢ yaĢam kalitesi, iĢe devamsızlık , iĢle ilgili kazalar, zayıf
iĢ verimliliği ve aile iĢlev bozukluğu da görülmektedir (Leach ve Page 2015). Farklı derecelerde uykusuzluk
çeken çok sayıda hastaya fayda sağlayabilecek bir fitoterapi uygulanması ilgi çekici olacaktır (Dey ve Dey
2013). Bazı yazarlar geleneksel terapilerle bağlantılı bir fitoterapi uygulanmasının adjuvan tedavi olarak
kullanımını desteklemektedir (Sarris ve Byrne 2011).
Valeriana officinalis (Kediotu)
Valeriana officinalis, Avrupa'ya ve Asya'nın kuzeyine özgüdür. Karakteristik bir kokuya sahiptir ve birçok
müstahzarın iĢlenmesinde kullanılan rizom, kök ve gövdeye sahiptir (Ferreira ve ark 2014). Kediotu kesin etki
mekanizması bilinmemektedir. Potansiyel fizyolojik etkiye sahip çeĢitli maddeler (alkaloidler, terpenler,
organik asitler, valepotriatlar, flavonoidler) içerir. Özellikle bir alkaloid (aktinidin) ve iki terpen (valerenik asit
ve velerenal aldehit) GABA-ergic iletimini modüle edebilir (Lelli ve ark 2021). Sinaptik boĢlukta GABA
sentezinin artmasını destekler ve yıkımını engeller. Bazı müstahzarlarda glutamin bulunması etkilerine
yardımcı olabilir (Ferreira ve ark 2014). Uyku bozuklukları üzerindeki etkisi GABA gerialım inhibisyonuyla
sedatif etkilerine bağlanmıĢtır (Guadagna ve ark 2020). Mineo ve ark (2017) yaptığı çalıĢmada, tek bir oral doz
Valeriana officinalis özütünün intrakortikal kolaylaĢtırmada önemli bir azalmaya neden olduğunu, bu da
kaygının azalmasıyla iliĢkili bir değiĢiklik olduğunu gösterdi.
Valeriana officinalis (V. Officinalis), uyku bozuklukları ve hafif uykusuzluk vakalarında klinik olarak tavsiye
edilir ve alkol veya diğer sakinleĢtirici kullanan kiĢilerde kullanılması önerilmez. BaĢ ağrısı, baĢ dönmesi,
kaĢıntı ve gastrointestinal bozukluklar gibi kont endikasyonları vardır. Bununla birlikte, bazı veriler dozajla
ilgili olabileceğini gösterse de, ilacın toksisitesine dair bir rapor yoktur (Ferreira ve ark 2014). V. officinalis‘in
kökleri bitkisel tedavi uzmanları tarafından en az 2000 yıldır hem Amerika hem de Avrupa‘da uykusuzluk
tedavisinde kullanılmaktadır. Bent ve ark (2006) tarafından yapılan metaanaliz değerlendirmesinde, sadece bu
etkiyi araĢtırmak üzere yapılmıĢ 1093 hastayı kapsayan 16 araĢtırma sonucunda mevcut kanıtlar yan etkileri
üretmeden uyku kalitesini iyileĢtirdiği düĢündürmektedir. Ayrıca, yakın zamanda Thomas ve ark (2016) tek bir
seferlik 1600 mg kediotu dozunun araba kullanma yeteneğini etkilemediğini göstermiĢtir. Ancak Avrupa Ġlaç
Ajansı bu konuda uyarmıĢtır. Kanıtlar bu bitkinin uyku bozukluklarının tedavisinde kullanımını desteklemek
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için hala çok zayıf ve uyku baĢlangıcı veya uykuyu sürdürme bozuklukları için Amerikan Uyku Tıbbı
Akademisi bunu tavsiye etmemektedir ( Sateia ve ark 2017, Lelli ve ark 2021).
Papatya ( Matricaria chamomilla/Matricaria recutitia)
Papatya çiçeği baĢının çeĢitli bölümlerinde apigenin, kersetin, patuletin ve luteolin dahil olmak üzere çeĢitli
flavonoidler ve diğer fenolik bileĢikler, farklı çiçek kısımlarında değiĢen göreli konsantrasyonlarla
tanımlanmıĢtır
Papatyanın etkisi doğum sonrası dönemdeki kadınlarda da incelenmiĢtir. Chang ve ark (2015) uyku kalitesi
düĢük 80 Tayvan‘lı kadın, doğumdan 6 hafta sonra sırayla 2 hafta boyunca bir fincan papatya (300 ml suda 1015 dakika demlenmiĢ 2 g kurutulmuĢ çiçek içeren poĢetler) içen bir müdahale grubuna veya bir kontrol grubuna
ayrıldı. Öznel uyku kalitesini derecelendirmek için 14 maddelik doğum sonrası uyku kalitesi puanı
kullanıldı. Müdahale grubundaki kadınlar, PSQS'nin diğer alt ölçeklerinde hiçbir farklılık olmaksızın, uyku
bozuklukları ile iliĢkili fiziksel semptomlarda 2 haftada bir iyileĢme gösterdi. 4 hafta sonra iki grup arasında
hiçbir fark gözlenmedi. Papatya çayı, doğum sonrası kadınlara depresyon ve uyku kalitesi sorunlarını
hafifletmek için tamamlayıcı bir yaklaĢım olarak önerilebilir sonucuna varmıĢlardır.
ġerbetçiotu (humulus lupus)
Humulus lupus özütünün, melatoninin ana metaboliti olan 6 sülfotoksimelatonine (aMT6s) dönüĢmesine izin
veren bir sitokrom olan CYP1A2 tarafından melatonin bozulmasını azaltarak etkisini gösterdiği öne
sürülmüĢtür (Cornu ve ark 2010). Cornu ve ark (2010) Orta ila Ģiddetli uyku bozukluğu olan deneklerde,
Humulus lupulus özütü ile birlikte çoklu doymamıĢ yağ asitleri içeren bir besin takviyesinin uyku kalitesi
üzerindeki etkisini Leeds uyku değerlendirme anketi (LSEQ) kullanarak değerlendirdi. Tüm sonuçlarda belirgin
bir iyileĢme bulundu. Bununla birlikte iki grup arasında fark bulunmamıĢtır. Uyku kalitesi Leeds uyku
değerlendirme anketi (LSEQ), melatonin metabolizması ve uyku-uyanıklık döngüsü üzerinde hiçbir etki
gösterememiĢtir.
Hünnap (Ziziphus Hünnap)
Çin tıbbında yatıĢtırıcı, rahatlatıcı bir ajan olarak kullanılan hünnap, saponinler, alkaloidler ve flavonoidler
dahil olmak üzere bu etkilere katkıda bulunabilecek çeĢitli maddeler içerir. Ana aktif bileĢenler saponin
jujuboside A (JuA) gibi görünmektedir. JuA'nın etkisini GABA-ergic sistemi yoluyla uyguladığı varsayılmıĢtır
(Lelli ve ark 2021). Ancak, hünnap etkinliğini desteklemek için kanıtlar yetersiz bulunmuĢtur (Lelli ve ark
2021).
Limon Balsamı (Melissa Officinalis)
Yaprağı flavonoidler (kersitrin, ramnositrin, luteolin), polifenolik bileĢikler (rosmarinik asit, kafeik asit ve
protokateĢik asit), monoterpenoid aldehit, monoterpen glikozitler, triterpenler (ursolik ve oleanolik asitler),
seskiterpenler, tanenler ve uçucu yağlar (sitral) içerir (Lelli ve ark 2021).
Haybar ve ark (2018) Melissa officinalis'in (MO) sakinleĢtirici etkisi bilindiğinden, kronik stabil anginalı
(KSA) hastalarda MO takviyesinin depresyon, anksiyete, stres ve uyku bozuklukları üzerindeki etkilerini
belirlemeyi amaçlamıĢlardır. KSA'lı 80 hasta rastgele iki gruba ayrıldı (8 hafta boyunca günde 3 g MO
takviyesi veya plasebo alarak). Depresyon, anksiyete ve stres ölçeği (DASS-21) testi ve Pittsburgh uyku kalitesi
indeksi kullanılarak değerlendirilen sonuçlar, 3 g MO ile 8 haftalık takviyenin KSA'lı hastalarda depresyon,
anksiyete, stres ve uyku bozukluğunu azaltabileceğini göstermiĢtir. Ancak yapılan çalıĢmaların azlığı nedeniyle
uyku bozuklukları üzerine etkisi hakkında kesin konuĢmak ve sonuca varmak mümkün değildir.
Lavanta (Lavandula )

Kasper ve ark. (2015) yaptıkları çalıĢmada 80 mg oral bir lavanta yağı kapsülü müstahzarı olan silexan dozu ile
plaseboya kıyasla uyku kalitesinde (PSQI) ve anksiyetede (HAM-A) anlamlı iyileĢme görülmüĢtür. Yine, son
olarak, silexan ve 47 katılımcı ile yapılan açık etiketli bir deneme, gıda takviyesinin 6 hafta kullanılmasından
sonra gece uyanma sıklığı, uyanma süresi ve sabah yorgunluğunda bir azalma görülürken, uyku ve ruh halinin
etkinliği artmıĢtır (Uehleke ve ark 2012).
Kannabidiol
Son çalıĢmalarda kenevir ürünlerinden kannabidiol'un (CBD) uykusuzlukla bir fitoterapötik ajan olarak
kullanılması da değerlendirilmektedir. Geleneksel reçeteli farmasötik uyku yardımcılarıyla karĢılaĢtırıldığında,
psikoaktif etkisi olmayan kenevir ürünü olan CBD‘un muhtemelen çok daha güvenli olduğuna inanılmaktadır
(Vigil ve ark. 2018). Son yapılan bir araĢtırma da CBD'un COVID-19 hastalığında doğru miktarlarda
verildiğinde virüsün hücrelerde çoğalma yeteneğini azalttığı bildirilmiĢtir (Nguyen ve ark. 2022). CBD'nin
virüsün hücrelere girmesini engelleyememesine rağmen, eğer bu viral enfeksiyonun erken döneminde (virüsün
hücrelere bulaĢmasından itibaren ilk altı saat içinde) verilirse virüsün replikasyonunu engelleyerek yararlı
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olmaktadır. ġüphesiz CBD‘da dahil kenevir ürünlerinin gerek uykusuzlukta gerekse viral hastalıklarda klinik
uygulamaya girmesi için ileri düzeyde çalıĢmalar yapılmalıdır (Nguyen ve ark. 2022).
Çarkıfelek (Passifilora incarnata)
Passiflora incarnata L. (Passifloraceae), anksiyete veya sinirlilik, Genel Anksiyete Bozukluğu (GAB), afyon
yoksunluğu semptomları, uykusuzluk, nevralji, kasılma, spazmodik astım, DEHB, çarpıntı, kalp ritmi
anormallikleri, hipertansiyon, cinsellik tedavisinde kullanılan önemli bir bitkisel ilaçtır. Bununla birlikte, etki
mekanizması hala tartıĢılmaktadır. Nörofizyolojik süreçleri anlamamızdaki boĢluklara rağmen, GABA
sisteminin iĢlev bozukluğunun, anksiyete ve depresif bozukluklar da dahil olmak üzere birçok nöropsikiyatrik
durumda rol oynadığı giderek daha fazla kabul edilmektedir. GABA(A) ve GABA(B) reseptörlerine afinite ve
GABA alımı üzerindeki etkiler dahil olmak üzere GABA sisteminin modülasyonu aracılığıyla aracılık
edildiğini göstermiĢtir. Yani etkisini GABA'nın hem GABAA hem de GABAB reseptörlerine bağlanmasını ve
GABA alımını inhibe ederek gösterir (Appel ve ark 2011). Uyku bozukluğu, sinirsel temelli gastrointestinal
sistem (GĠS) ağrılarında kullanılan kediotu kökü (Radix valeriane) ve anksiyete tedavisinde kullanılan
çarkıfelek otu (Herba passiflorae) gibi sedatif etkisi olan bitkisel ürünler dikkat eksikliğine sebep olmakta, bu
durum özellikle araç kullanan ve dikkat isteyen iĢlerde çalıĢan insanları önemli Ģekilde etkileyebilmektedir.
Dolayısıyla, bu ürünlerin sedatif etkili diğer ilaçlarla kullanılması da sakıncalı bulunmaktadır (Uzun ve ark
2014). Bazı klinik deneyler, farklı bitki özlerinin uyku ile ilgili problemler üzerindeki birleĢik etkisini
araĢtırdı; en çok çalıĢılan bileĢen kombinasyonu kediotu ve Ģerbetçiotudur. Dimpfel ve Suter (2008) kediotu ve
Ģerbetçiotu sıvısı ekstresinin tek doz uygulamasının, zayıf uyuyanlarda toplam uyku süresini ve uyku kalitesini
iyileĢtirdiğini bildirirken, buna karĢılık, Morin ve ark. (2005) kediotu ve Ģerbetçiotu kombinasyonunun çok
mütevazı etkilerini ve sadece yaĢam kalitesini arttırmasıyla iliĢkili buldu. Ayrıca melatonin, B6 vitamini ve
çeĢitli bitki ekstraktlarının bir kombinasyonunu test eden bir pilot çalıĢma, uyku kalitesi, uykuya baĢlama
gecikmesi ve toplam uyku süresinde olumlu bir sonuç gösterdi. Bu pilot çalıĢma, melatonin, B6 vitamini ve
Ģifalı bitkilerin kombinasyonunun hafif ila orta dereceli uykusuzlukta faydalı olabileceğini düĢündürmektedir.
(Lemoine ve ark 2019).
Sonuç olarak, uykusuzluk, gündüz bozuklukları, düĢük yaĢam kalitesi ve artan sağlık bakım maliyetleri ile
iliĢkili yaygın bir sağlık Ģikâyetidir. Uykusuzluk tedavisi için bitki kaynaklı ürünlerin etkinliğine iliĢkin mevcut
deliller, mevcut çalıĢmaların çoğunun kalitesiz olması sebebiyle yeterli klinik araĢtırma yapılmayan bitkilerin
ilaçmıĢ gibi tedavide kullanılması bitkisel ilaçların uykusuzluk için gerçekten güvenli ve etkili bir tedavi olup
olmadığı sorusunu ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, bitkisel ürünlerle ve diğer kullanılan ilaçlarla ve besinlerle
etkileĢimi akabinde yan etkiler olabilir. Bu nedenle bitkisel ürünler bu konuda fitoterapi eğitimi almıĢ hekimler
tarafından reçete edilmelidir. Uykusuzluk için bitkisel ilaçların kullanımını destekleyecek yeterli kanıt
bulunmamakla birlikte, bu alanda daha fazla araĢtırmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Ek olarak, uykusuzluk için
bitkisel ilaçların uzun vadeli güvenlik ve etkinliğinin yanı sıra farklı Ģekilde hazırlanmıĢ bitki ekstrelerinin hasta
üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaĢılmasına ihtiyaç vardır. ġüphesiz altta yatan psikosomatik bir rahatsızlıkta
araĢtırılmalıdır.
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Özet:
Meme kanseri meme dokusunu oluĢturan hücrelerin değiĢime uğrayarak kontrolsüz olarak çoğalması sonucu
ortaya çıkan tümöral bir hastalıktır. Hem Türkiye‘de hem de diğer dünya ülkelerinde kadınlarda en sık tanısı
konulan kanser türleri arasında birinci, ölüme sebep olanlar arasında ikinci sırada yer almaktadır. Meme
kanserinin erken dönemde tespit edilmesi, uygun tedaviye erkenden baĢlanarak hastanın yaĢama Ģansının
artırılması açısından büyük önem arz etmektedir. Meme kanserinin manuel olarak tespit edilmesi uzun zaman
almaktadır, bu yüzden erken tespit mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalıĢmada derin öğrenme
modellerinden InceptionResNetv2 kullanılarak meme ultrason görüntülerinden meme kanserinin otomatik
olarak tespiti amaçlanmaktadır. InceptionResNetv2, sınıflandırma ve segmentasyon problemlerinde yüksek
performans gösteren ve Inception mimarisinin ResNet mimarilerinde kullanılan artık bağlantılarla
birleĢtirilmesiyle oluĢturulan bir modeldir. Önerilen model normal, iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere üç sınıf
içeren ve toplamda 780 meme ultrason görüntüsünden oluĢan eriĢime açık bir veriseti üzerinde eğitilmiĢ ve test
edilmiĢtir. Yapılan deneyler sonucunda normal, iyi huylu ve kötü huylu görüntü sınıfları için sırasıyla 0.923,
0.978 ve 0.833 duyarlılık değerleri elde edilmiĢtir. Modelin test verilerinin sınıflandırmasındaki ortalama
doğruluğu ise 0.935‘tir. Test sonuçları önerilen modelin ultrason görüntüleri kullanılarak meme kanserini tespit
etmede yüksek baĢarıma sahip olduğunu göstermektedir ve sonuçlar aynı verisetini kullanan literatürde mevcut
diğer çalıĢmalarla karĢılaĢtırılabilecek düzeydedir.
Anahtar kelimeler: Meme kanseri, sınıflama, derin öğrenme, makine öğrenmesi
Abstract:
Breast cancer is a tumoral disease that occurs as a result of the uncontrolled proliferation of cells that make up
the breast tissue. It is the first among the most frequently diagnosed cancer types in women, both in Turkey and
in other countries, and the second among the causes of death. Early detection of breast cancer is of great
importance in terms of increasing the patient's chance of survival by starting appropriate treatment early.
Manual detection of breast cancer takes a long time, so early detection mechanisms are needed. In this study, it
is aimed to automatically detect breast cancer from breast ultrasound images using InceptionResNetv2, one of
the deep learning models. InceptionResNetv2 is a model that shows high performance in classification and
segmentation problems and is created by combining the Inception architecture with the residual connections
used in ResNet architectures. The proposed model was trained and tested on an accessible dataset consisting of
780 breast ultrasound images in total, containing three classes: normal, benign, and malignant. As a result of the
experiments, sensitivity values of 0.923, 0.978 and 0.833 were obtained for the normal, benign and malignant
image classes, respectively. The average accuracy of the model in the classification of test data is 0.935. The
test results show that the proposed model has high performance in detecting breast cancer using ultrasound
images, and the results are comparable to other studies available in the literature using the same dataset.
Keywords: breast cancer, classification, deep learning, machine learning
1. GĠRĠġ
Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir ve memelerde ağrı, meme boyutunda, renginde,
cilt dokusunda değiĢiklikler ile karakterizedir. Bu tümöral hastalık memede baĢlar ve vücudun diğer bölgelerine
yayılma potansiyeline sahiptir [1]. Meme kanseri dünyada hem geliĢmiĢ hem de geliĢmemiĢ ülkelerde ölüm
nedenleri arasında akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer alırken, kadınlarda görülen yaygın kanser türleri
arasında birinci sırada yer almaktadır [2]. 2020'de Türkiye‘de kadınlarda görülen kanser vakalarının %23.9'unu
meme kanseri oluĢturmuĢtur [3]. Meme kanserinin iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki türü bulunmaktadır.
Kötü huylu kanser tipinde erken teĢhis ve tedavi olmaması durumunda hastalık ölümle sonuçlanabilmektedir.
Ölüm oranını azaltmak için meme kanserini erken bir aĢamada tespit etmek kritik öneme sahiptir.
Meme kanserinin önceden tespit edilmesi ve erken tedavisi için birçok görüntüleme aracı mevcuttur. Manyetik
rezonans görüntüleme (MRI), mamografi ve ultrason görüntüleme bunlardan birkaçıdır. Ultrason görüntüleme,
meme hastalıklarını ve memedeki düzensizlikleri tespit etmek ve sınıflandırmak için en yaygın kullanılan test
materyallerinden biridir [4]. Ultrasonun non-invaziv ve ağrısız olması, radyasyon içermemesi, iyi tolere
edilebilmesi, kolay uygulanabilir olması ve diğer yöntemlere göre daha ekonomik olması baĢlıca tercih
nedenleri arasındadır. Meme dokusunun çok yoğun olduğu durumlarda mamografiden kaçan tümörler ultrason
ile yakalanabilmektedir [5]. Bu nedenlerden dolayı ultrason görüntüleme meme kanserinin tespitinde yaygın
olarak kullanılmaktadır.
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Bilgisayar teknolojilerinin geliĢmesiyle bilgisayar destekli tanı sistemleri medikal alanda sıklıkla kullanılmaya
baĢlanmıĢtır. Özellikle son yıllarda derin öğrenme modellerinin farklı alanlarda ve konularda elde edilen üstün
baĢarılarından dolayı kullanımı yaygınlaĢmıĢtır [6-8]. Derin öğrenmede kullanılan konvolüsyonel sinir ağları
(CNN) görüntülerden otomatik olarak özellikleri çıkartmaktadır. CNN katmanlarının sayısı arttıkça modelin
öğrenme oranı da artmaktadır. Ancak katman sayısının artması baĢarımı artırmasıyla birlikte fazladan bir hesap
yükü getirmektedir. Bu nedenle derin öğrenmede parametrelerin optimize edilmesi önemlidir.
Literatürde meme kanserinin tespiti, sınıflandırılması ve segmentasyonunu içeren birçok çalıĢma mevcuttur.
Ayrıca bu çalıĢmalarda kullanılmak üzere literatüre ultrason, mamografi, MRI görüntülerinden oluĢan farklı
verisetleri kazandırılmıĢtır. Bu çalıĢmada ultrason görüntülerinden oluĢan; normal, iyi huylu ve kötü huylu
sınıflarını içeren eriĢime açık bir veriseti [9] kullanıldığından dolayı, literatürde hem aynı verisetini kullanan
hem de ultrason görüntülerinden oluĢmuĢ farklı verisetlerini kullanan güncel çalıĢmalara [10-16]
odaklanılacaktır.
Al-Dhabyani vd. 2020 yılında meme ultrason görüntülerinden oluĢan, normal (133), iyi huylu (437) ve kötü
huylu (210) sınıflarını içeren bir veriseti oluĢturmuĢlardır. BUSI olarak isimlendirilen bu veriseti, sonrasında
birçok araĢtırmacı tarafından meme tümörlerinin tespiti, sınıflandırılması ve segmentasyonu çalıĢmalarında
kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmalardan bir tanesi Li vd. [10] tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Yazarlar, ultrason
görüntülerinde meme tümörü lezyonlarını yüksek doğrulukla tespit etmek için BUSnet adlı bir derin öğrenme
modeli geliĢtirmiĢlerdir. BUSI veriseti üzerinde yaptıkları testlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin
tespitinde sırasıyla 0.651 ve 0.579 segmentasyon doğruluk değeri elde etmiĢlerdir. Rezazadeh vd. [11] meme
kanseri teĢhisi için açıklanabilir bir makine öğrenimi hattı önermiĢlerdir. Görüntülerin ilgili bölgelerinin birinci
ve ikinci dereceden doku özelliklerini çıkartmıĢlar ve bunları olasılıksal bir karar ağacı sınıflandırıcı topluluğu
oluĢturmak için kullanmıĢlardır. Ġyi huylu ve kötü huylu tümör içeren BUSI görüntülerini sınıflandırdıkları
çalıĢmada 0.91 doğruluk değerine ulaĢmıĢlardır. Moon vd. [12] ultrason görüntülerini kullanarak meme kanseri
sınıflandırması için bilgisayarlı bir tanı sistemi oluĢturmuĢlardır. Bu sistemde görüntü birleĢtirme tekniğini
tanıtmıĢlar ve bunu görüntü içeriği gösterimi ve birkaç CNN modeliyle birleĢtirmiĢlerdir. BUSI veriseti
üzerinde yaptıkları deneylerde %94.62 baĢarım elde etmiĢlerdir. Cao vd. [13] meme kanseri sınıflandırma
modellerini eğitirken gürültülü etiketler sorununu ele almak için gürültü filtresi ağı (NF-Net) adı verilen etkili
bir yaklaĢım geliĢtirmiĢlerdir. Spesifik olarak, derin modellerin gürültülü etiketlere fazla uymasını önlemek
için, sınıflandırma amacıyla iki softmax katmanının ağa eklenmesini önermiĢlerdir. Ek olarak, temiz etiketlerin
etkisini güçlendirmek için bir öğretmen-öğrenci modülü tasarlamıĢlardır. 1976 ultrason görüntüsünden oluĢan
veriseti üzerinde yaptıkları testlerde %73 baĢarım elde etmiĢlerdir. Referans [14]‘te ultrason görüntülerini
sınıflandırmak için uyarlamalı histogram eĢitleme metodu kullanılmıĢ ve %89.73‘lük bir dice skoru elde
edilmiĢtir. Pang vd. [15] yarı-denetimli üretken çekiĢmeli ağ modeli kullanarak 1447 ultrason görüntüsünü
sınıflandırmaya çalıĢmıĢlardır ve %90.41 doğruluk değeri elde etmiĢlerdir. Zhuang vd. [16] bulanık iyileĢtirme
ve iki taraflı filtreleme algoritmaları kullanarak ultrason görüntülerinde öniĢleme yaptıktan sonra derin öğrenme
algoritmaları kullanarak sınıflama yapmıĢlardır ve %95.48 baĢarıma ulaĢmıĢlardır. Önerilen çalıĢmada ultrason
görüntüleri InceptionResNetv2 derin öğrenme modeli kullanılarak sınıflandırılmıĢ ve BUSI veriseti üzerinde
ortalama %93.5 doğruluk değerine ulaĢılmıĢtır.

2. MATERYAL VE METOT
2.1 BUSI Veriseti
Bu çalıĢmada kullanılan görüntüler Mısır Kahire Kadın Kanserlerinin Erken Tespit ve Tedavisi için hizmet
veren Baheya Hastanesine baĢvuran 25-75 yaĢ aralığında 600 kadından alınmıĢtır. Veriseti ortalama görüntü
boyutu 500x500 piksel olan 780 PNG formatında görüntüden oluĢmaktadır. Görüntüler normal, iyi huylu ve
kötü huylu olmak üzere üç sınıfa ayrılmıĢtır ve her sınıf sırasıyla 133, 437 ve 210 görüntü içermektedir.
Verisetinde farklı sınıflara ait örnek görüntüler ġekil 1‘de gösterilmektedir.
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ġekil 1. BUSI verisetinden normal, iyi huylu ve kötü huylu sınıflarına ait görüntü örnekleri
2.2 Derin öğrenme modeli: InceptionResNetv2
InceptionResNetv2 [17], ImageNet veritabanındaki bir milyondan fazla görüntü ile eğitilmiĢ ve 164 katmandan
oluĢan bir konvolüsyonel sinir ağıdır. Inception yapısı ve ResNet mimarilerindeki artık bağlantının bir
kombinasyonuna dayalı olarak ortaya çıkarılmıĢtır. InceptionResNet bloğunda, çok boyutlu konvolüsyon
filtreleri artık bağlantılarla birleĢtirilir. Artık bağlantıların kullanılması, derin yapıların neden olduğu bozulma
problemini ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda eğitim süresini de azaltır. Bu çalıĢmada kullanılan
InceptionResNetv2 modeli, son kısmına ortalama havuzlama ve üç düğümden oluĢan Dense katmanı eklenerek
meme kanseri tespiti problemi için modifiye edilmiĢtir. ġekil 2, InceptionResNetv2 derin öğrenme modelinin
temel ağ mimarisini göstermektedir.

ġekil 2. InceptionResNetv2 temel ağ mimarisi
3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIġMA
Bu çalıĢmada üç sınıflı meme ultrason görüntülerinin sınıflandırılmasında InceptionResNetv2 derin öğrenme
modeli önerilmiĢtir. Modelin değerlendirilmesinde sınıflandırma problemlerinde sıklıkla tercih edilen duyarlılık
(1) ve doğruluk (2) metrikleri kullanılmıĢtır. Denklem (1) her bir sınıfa iliĢkin baĢarımların hesaplanmasında
denklem (2) ise tüm sınıflara iliĢkin ortalama doğruluğun hesaplanmasında kullanılmıĢtır.
(1)

(2)

Kullanılan BUSI veriseti normal, iyi huylu ve kötü huylu sınıflarında sırasıyla 133, 437 ve 210 görüntü
içermektedir. Toplamda 780 görüntü içeren veriseti eğitim ve test seti olarak ikiye bölünmüĢtür. Görüntülerin
%90‘ı modeli eğitmek için kullanılırken, %10‘u modeli test etmek amacıyla kullanılmıĢtır. Deneyler,
optimizasyon algoritması Adam, öğrenme oranı 0.0001, paket boyutu 8 ve epok sayısı 40 olacak Ģekilde
gerçekleĢtirilmiĢtir. Model için giriĢ görüntüsü boyutu 512×512×3 olarak belirlenmiĢtir. Modelin
değerlendirilebilmesi için AMD Ryzen9 5900HX iĢlemcili, 16GB Nvidia GeForce RTX3080 grafik kartlı ve
32GB DDRAM özellikli bir bilgisayar kullanılmıĢtır. Tüm analizler için Python programlama dili
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kullanılmıĢtır. Yapılan testler sonucunda normal, iyi huylu ve kötü huylu sınıflar için duyarlılık değerleri
sırasıyla 0.923, 0.978 ve 0.833 olarak elde edilmiĢtir. Modelin test verisi üzerindeki doğruluğu ise 0.935 olarak
hesaplanmıĢtır. Yapılan teste iliĢkin elde edilen karmaĢıklık matrisi ġekil 3‘te gösterilmektedir.

ġekil 3. InceptionResNetv2 modeline iliĢkin karmaĢıklık matrisi
Elde edilen sonuçlar literatürde mevcut olan ve meme ultrason görüntülerini kullanarak sınıflandırma yapan
çalıĢmalar ile de karĢılaĢtırılmıĢtır. KarĢılaĢtırmaya iliĢkin sonuçlar Tablo 1‘de sunulmuĢtur.
Tablo 1. Sınıflandırma performanslarının karĢılaĢtırılması
ÇalıĢmalar
Kullanılan veriseti
Liv vd. [10]
BUSI
Rezazadeh vd. [11]
BUSI
Moon vd. [12]
BUSI
Illesnami vd. [13]
BUSI
Pang vd. [14]
1447 görüntü
Cao vd. [15]
1976 görüntü
Zhuang vd. [16]
BUSI
Önerilen
BUSI

Metrik
Segmentasyon doğruluğu
Doğruluk
Doğruluk
Dice skoru
Doğruluk
Doğruluk
Doğruluk
Doğruluk

BaĢarım
0.615
0.910
0.946
0.897
0.904
0.730
0.954
0.935

Tablo 1‘e bakıldığında testlerden elde edilen sonucun literatürle karĢılaĢtırılabilecek düzeyde olduğu
görülmektedir. Veri artırma teknikleri kullanılarak veri sayısının artırılması ve sınıfların dengelenmesi ile
doğruluk daha da artırılabilir.
4. SONUÇLAR
Meme kanseri Türkiye‘de ve dünyada kadınlarda erken teĢhisle tedavi edilebilen ancak geç kalınması
durumunda ölüme sebebiyet veren kanser türleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Bu nedenle meme
kanserinin erken ve yüksek doğrulukla tespiti büyük önem arz etmektedir. Bu çalıĢmada meme kanserinin tespit
edilebilmesi için son yıllarda yüksek performansından dolayı tercih edilen derin öğrenme modellerinden
InceptionResNetv2 mimarisi kullanılarak üç sınıflı meme ultrason görüntüsü sınıflama problemi ele alınmıĢtır.
Önerilen model normal, iyi huylu ve kötü huylu sınıflar içeren toplam 780 görüntüden oluĢan BUSI veriseti
üzerinde eğitilmiĢ ve test edilmiĢtir. Modelin test verisi üzerindeki baĢarımı doğruluk cinsinden 0.935‘e
ulaĢmıĢtır. Elde edilen sonuç literatürdeki diğer çalıĢma sonuçlarının çoğundan daha iyi seviyededir. Bu da
önerilen modelin sınıflandırma problemlerinde güvenle kullanılabileceğini kanıtlamaktadır.
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Ġnflamatuar bağırsak hastalıklarında serum nötrofil jelatinaz iliĢkili lipokalin (NGAL), asimetrik
dimetilarginin (ADMA) ve simetrik dimetilarginin (SDMA) düzeyleri ve hastalık aktivitesi ile iliĢkileri
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ÖZET:
GiriĢ ve amaç: Ġnflamatuar bağırsak hastalıkları (ĠBH) gastrointestinal sistemin kronik, ilerleyici ve inflamatuar
hastalıklarıdır. ĠBH ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH) olmak üzere iki farklı klinik tablodan oluĢur. IBH
hastalarının takibinde hastalık aktivitesinin doğru değerlendirilmesi çok önemlidir. Günümüzde bu amaçla kullanılan en
etkin yöntem endoskopik incelemelerdir. Endoskopik giriĢimlerin maliyetlerinin yüksek olması ve invaziv olmaları
kullanımlarını sınırlayan en önemli dezavantajlardır. Dolayısıyla günümüzde bu amaçla kullanılabilecek invaziv olmayan,
maliyet etkin, duyarlılık ve özgüllüğü yüksek biyobelirteçlere hala ihtiyaç vardır. Bu çalıĢmanın amacı ÜK ve CH
hastalarında serum nötrofil jelatinaz iliĢkili lipokalin (NGAL), asimetrik dimetilarginin (ADMA) ve simetrik
dimetilarginin (SDMA) düzeylerinin ölçülmesi, bu biyobelirteçlerin serum düzeyleri ile ĠBH hastalık tipi ve aktivitesi gibi
çeĢitli klinik parametreler arasında olan iliĢkinin araĢtırılması, dolayısıyla bu parametrelerin ÜK ve CH hastalarında
potansiyel biyobelirteçler olarak kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesidir.
Gereç ve yöntemler: Hastalık aktivite durumu endoskopik olarak belirlenmiĢ toplam 111 IBH hastası ve yaĢ ve cinsiyet
açısından eĢleĢtirilmiĢ 70 sağlıklı kontrol çalıĢmaya dahil edildi. Hastaların ve kontrol grubunun serum NGAL seviyeleri,
ticari olarak temin edilebilen kitler kullanılarak ELĠSA yöntemiyle ve serum ADMA ve SMDA seviyeleri yüksek
performanslı sıvı kromatografisi yöntemiyle ile ölçüldü. Uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak ĠBH hastalarında
serum NGAL, ADMA ve SDMA konsantrasyonları ile çeĢitli klinik ve laboratuar parametreler arasındaki iliĢki araĢtırıldı.
Bulgular: ĠBH grubunda serum NGAL (p = 0,0001), ADMA (p = 0,0001) ve SDMA (p = 0,0001) konsantrasyonları
sağlıklı kontrollerle karĢılaĢtırıldığında anlamlı düzeyde daha yüksekti. Tüm ĠBH hastaları değerlendirildiğinde aktif
hastalığı olan hastalarda serum NGAL (p = 0,0001), ADMA (p = 0,0001) ve SDMA (p = 0,0001) konsantrasyonlarının
aktif hastalığı olmayan hastalarla karĢılaĢtırıldığında anlamlı oranda daha yüksek olduğu görüldü. Benzer Ģekilde aktif CH
olan hastalarda serum NGAL (p = 0,0001), ADMA (p = 0,0001) ve SDMA (p = 0,0001) konsantrasyonları inaktif CH
hastalarına göre ve aktif ÜK hastalarında serum NGAL (p = 0,0001), ADMA (p = 0,0001) ve SDMA (p = 0,0001)
konsantrasyonları inaktif ÜK hastalarına göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu.
Sonuç: ĠBH hastalarında serum NGAL, ADMA ve SMDA seviyeleri sağlıklı kontrollere göre daha yüksektir. Ayrıca
aktif hastalığı olan ĠBH hastalarında serum NGAL, ADMA ve SDMA konsantrasyonları, aktif olmayan ĠBH hastalarına
göre anlamlı düzeyde daha yüksektir. Bu çalıĢmanın sonuçları serum NGAL, ADMA ve SMDA konsantrasyonlarının
ĠBH hastalarında hastalık aktivitesinin tayininde potansiyel biyobelirteçler olarak kullanılabileceğini düĢündürmektedir.
Anahtar kelimeler: Ġnflamatuar bağırsak hastalıkları, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, nötrofil jelatinaz iliĢkili lipokalin,
asimetrik dimetilarginin, simetrik dimetilarginin
Serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), asymmetrical dimethylarginine (ADMA) and
symmetrical dimethylarginine (SDMA) levels in inflammatory bowel diseases and their relationship with the
disease activity
ABSTRACT:
Background/aim: Inflammatory bowel diseases (IBD) are chronic and progressive inflammatory diseases of the
gastrointestinal tract. IBD consists of two different clinical pictures: ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CH).
Accurate evaluation of disease activity is very important in the follow-up of IBD patients. Currently, the most effective
method used for this purpose is endoscopic examination. Invasiveness and the relatively high costs are the most important
disadvantages of endoscopic procedures that limit their use. Therefore, there is still a need for non-invasive and costeffective biomarkers with high sensitivity and specificity that can accurately determine the disease activity in IBD
patients. In this context, the current study aimed to investigate serum neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL),
asymmetrical dimethylarginine (ADMA), and symmetrical dimethylarginine (SDMA) levels in UC and CD patients and
also to search for the relationship between serum levels of these biomarkers and various clinical parameters such as IBD
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disease type and activity and also to evaluate the utility of these parameters as potential biomarkers in patients with UC
and CD.
Materials and methods: A total of 111 IBD patients with known endoscopic disease activity status and 70 age- and sexmatched healthy controls were included in the study. Serum NGAL levels of the patients and the control group were
measured by ELISA method using commercially available kits and serum ADMA and SMDA levels were measured by
high-performance liquid chromatography method. The relationships between serum NGAL, ADMA, and SDMA
concentrations and various clinical and laboratory parameters in IBD patients were investigated using appropriate
statistical methods.
Results: Serum NGAL (p = 0.0001), ADMA (p = 0.0001) and SDMA (p = 0.0001) concentrations were significantly
higher in the IBD group compared to healthy controls. When all IBD patients were evaluated, serum NGAL (p = 0.0001),
ADMA (p = 0.0001) and SDMA (p = 0.0001) concentrations were found to be significantly higher in patients with active
disease than in patients with inactive disease. Similarly, serum NGAL (p = 0.0001), ADMA (p = 0.0001) and SDMA (p =
0.0001) concentrations were significantly higher in patients with active CD compared to patients with inactive CD, and
serum NGAL (p = 0.0001), ADMA (p = 0.0001) and SDMA (p = 0.0001) concentrations were also found to be higher in
active UC patients were compared to patients with inactive UC.
Conclusion: Serum NGAL, ADMA, and SMDA levels are higher in IBD patients when compared to healthy controls. In
addition, serum NGAL, ADMA, and SMDA concentrations in IBD patients with active diseases are significantly higher
than in patients with inactive disease status. The results of the current study suggest that serum NGAL, ADMA, and
SMDA concentrations can be used as potential biomarkers in the determination of disease activity in IBD patients.
Key words: Inflammatory bowel diseases, ulcerative colitis, Crohn's disease, neutrophil gelatinase-associated lipocalin,
asymmetric dimethylarginine, symmetric dimethylarginine
GĠRĠġ:
Ġnflamatuar bağırsak hastalıklarının (ĠBH) etiyolojisi ve patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir. ĠBH‘nın
genetik yatkınlığı olan kiĢilerde, çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığı ve ĠBH‘nın patogenezinde anormal immun
yanıtla iliĢkili olarak ortaya çıkan kronik intestinal inflamasyon ve intestinal mikrovasküler endotelyal hücre harabiyetinin
önemli rol oynadığı düĢünülmektedir (1).
ĠBH‘nın ülseratif kolit (ÜK) ve Crohn hastalığı (CH) olmak üzere iki klinik alt tipi mevcuttur ve bu hastalıklar
aktivasyon ve remisyon atakları ile seyrederler. Oksidatif stres ve endotel disfonksiyonu da ĠBH‘nın patogenezinde rol
oynar. ArtmıĢ endotel hücre proliferasyonu ve aktivitesi nedeniyle intestinal mikrosirkülasyonda ortaya çıkan
değiĢikliklerin lokal intestinal kan dağılımını bozulduğu ve sonrasında lokal nekroz ve mukozal ülserasyonların geliĢtiği
ileri sürülmektedir (2,3). IBH hastalarının takibinde hastalık aktivitesinin doğru değerlendirilmesi çok önemlidir.
Günümüzde bu amaçla kullanılan en etkin yöntem endoskopik incelemelerdir. Endoskopik iĢlemlerin invaziv olmaları ve
maliyetleri yaygın kullanımlarının kısıtlayan en önemli dezavantajlardır. Dolayısıyla günümüzde bu amaçla
kullanılabilecek invaziv olmayan, maliyet etkin, duyarlılık ve özgüllüğü yüksek biyobelirteçlere hala ihtiyaç vardır ve bu
alanda çok sayıda çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu amaçla kullanılan testlerin hiçbiri, klinik, endoskopik ve histopatolojik
değerlendirmelerin sonuçlarıyla tam uyumlu, güvenilir sonuçlar vermemektedir (4,5).
Asimetrik dimetilarjinin (ADMA) bir endotel disfonksiyon belirtecidir (6). ADMA, bir aminoasit olan arjininin
translasyon sonrası modifiye olmuĢ bir formudur. ADMA nitrik oksit sentetaz (NOS) enzimini ve L-arginin hücre içine
alımının yarıĢmalı olarak inhibe ederek nitrik oksit (NO) üretimininin azalmasına neden olur. ADMA‘nın bu
mekanizmayla çeĢitli hastalıkların patogenezinde rol oynadığı öne sürülmüĢtür (6,7). ADMA ile yakın iliĢkili olan
simetrik dimethylarginine (SDMA) ise ADMA‘nın bir steroizomeridir. SDMA, NOS‘u direkt olarak inhibe etmemesine
rağmen L-arjinin hücre içine alınımını yarıĢmalı olarak inhibe etmekte, böylece NOS için gerekli substrat miktarını
azaltarak NO üretimi azaltmaktadır (6,7). NO vazodilatatör bir molekül olmasının yanında damar duvarında düz kas
proliferasyonu ve vasküler lümendeki hücre-hücre etkileĢimleri üzerinde etkileri olan, trombosit adezyon ve
agregasyonunu ve monosit adezyon ve inhibisyonunu düzenleyen, vasküler dengenin sağlanmasında ve organ kan
akımının idamesinde rol alan kilit bir moleküldür (6-8). Vasküler sistemde anjiogenez stimülasyonu ve superoksit
radikallerinin salınımını engellemesi gibi bazı etkilerinden dolayı NO ―endojen anti-aterojenik molekül‖ olarak da
adlandırılmaktadır. ADMA ve SDMA, böylesine önemli bir molekülün sentezini inhibe ederek çeĢitli dokularda NO
etkisini modifiye ederler (6,8,9). ADMA‘nın yükselmesi, endotel disfonksiyonunu indükler, bu da bozulmuĢ endotel
fonksiyonuna bağlı olarak vazodilatasyon, trombosit hiperagregasyonu ve artmıĢ monosit adhezyonu gibi sonuçların
ortaya çıkmasına neden olur (8-10).
Nötrofil jelatinaz iliĢkili lipokalin (neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGAL), GAL, lipocalin 2,
siderocalin, 24p3 veya LCN2 olarak da bilinen, esas olarak dolaĢımdaki nötrofiller tarafından sentezlenen, protein
yapısında bir maddedir. Nötrofillerden salınan NGAL patojen bakterilerle mücadelede rol oynamaktadır (11). Bakteriler
konaktaki proteinlere bağlı demiri kullanabilmek için çeĢitli mekanizmalar geliĢtirmiĢtir. Bunlar içinde en iyi bilineni
düĢük molekül ağırlıklı demir Ģelatörleri olarak bilinen sideroforlardır (12). NGAL demir yüklü sideroforlara bağlanarak
ortamdan demiri ayırır, böylece demir gereksinimi duyan mikroorganizmalar üzerinde bakteriostatik etki oluĢturur

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 113 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
(11,12). NGAL nötrofiller dıĢında birçok baĢka dokuda da çok düĢük seviyelerde bulunabilmektedir (13). Literatürde
çeĢitli çalıĢmalarda, ince bağırsak ve kolon epitel hücrelerinin, respiratuar hücrelerin ve renal tubüler hücrelerin
inflamasyon yoluyla hasarlanması sonrasında NGAL sentezinin ve dolaĢıma salınımının arttığı bildirilmiĢtir (14,15).
Ġnflame kolonik epitelde de NGAL sentezinin arttığı gösterilmiĢ, bu nedenle NGAL‘in kolonun inflamatuar
hastalıklarının patogenezinde de rolü olabileceği öne sürülmüĢtür (16,17). Ancak NGAL‘in inflamatuar bir belirteç olarak
ĠBH‘daki kullanılabilirliğini araĢtıran çalıĢmalar sınırlı sayıdadır ve bu çalıĢmalarda çeliĢkili sonuçlar elde edilmiĢtir
(4,16,17). Bu bilgiler ıĢığında planlanan çalıĢmamızda ÜK ve CH hastalarında serum NGAL, ADMA ve SDMA
düzeylerinin ölçülmesi, bu biyobelirteçlerin serum düzeyleri ile ĠBH hastalık tipi, aktivitesi ve çeĢitli laboratuvar ve klinik
parametreler arasında olan iliĢkinin araĢtırılması, dolayısıyla bu parametrelerin ÜK ve CH hastalarında potansiyel
biyobelirteçler olarak kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
GEREÇLER VE YÖNTEM:
Hasta ve kontrol grubunun seçimi:
Bu çalıĢmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji polikliniğinde takip edilen 18-70 yaĢ
arası 111 ĠBH hastası dahil edildi. Tüm hastaların ÜK ve CH tanıları histolojik, endoskopik, radyolojik ve klinik kriterlere
dayanılarak konuldu. Kontrol grubu olarak da hasta grubu ile yaĢ ve cins olarak eĢleĢtirilmiĢ gönüllü 70 sağlıklı birey
alındı. ÇalıĢma dıĢı bırakılma kriterleri; gebeler, çeĢitli inflamatuvar, kardiovasküler, serebrovasküler hastalığı olan
bireyler, periferal arter hastalığı, renal yetmezliği, karaciğer hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalar ve
kanser hastaları çalıĢmaya alınmadı.
Tüm katılımcıların demografik bilgileri, boy ve vücut ağırlıkları kaydedildi, vücut kitle indeksleri (VKĠ)
hesaplandı (VKĠ= vücut ağırlığı (kg) / boy (m)2). ĠBH ile iliĢkili olarak hastalık tipi, süresi, aldıkları tedaviler, ekstra
intestinal belirti ve komplikasyonlar, aktivite durumu değerlendirildi. ÜK hastalarında klinik aktivite; Truelove-Witts
indeksi (18) ve Clinical Colitis Activity Index (CCAI) kullanılarak (19) belirlendi. ÜK hastalarında CCAI skoru ≤ 4 ise
inaktif (remisyon) hastalık, 5-10 hafif aktivite, 11-17 orta aktivite, ≥18 Ģiddetli aktivite gösteren ÜK hastalığı olarak kabul
edildi. CH de hastalık aktivitesini değerlendirmek için Crohn‘s Disease Activity Index (CDAI) kullanıldı (20). CDAI
skoru ≤ 150 ise inaktif hastalık, 150-220 hafif aktivite, 221-450 orta aktivite ve >450 Ģiddetli hastalık aktivitesi olarak
değerlendirildi.
Laboratuvar analizleri
Tüm laboratuvar analizleri için ĠBH ve kontrol hastalarından 12 saatlik açlıktan sonra periferik venöz kan
örnekleri EDTA, sodyum sitrat ve jel içeren tüplere alındı, 30 dakika bekletildikten sonra 3500 devir/dakika‘da 15 dakika
santrifüj edilerek elde edilen serum örnekleri NGAL, ADMA ve SDMA analizleri yapılıncaya kadar -80 0C‘de saklandı.
Hastaların ve kontrol grubunun serum NGAL seviyeleri, ticari olarak temin edilebilen kitler kullanılarak
(BioVendorGmbH, Heidelberg, Germany) ELĠSA yöntemiyle, serum ADMA ve SMDA seviyeleri yüksek performanslı
sıvı kromatografisi yöntemiyle ile ölçüldü. Hastaların diğer laboratuvar tetkikleri için hastanemiz laboratuvarlarında
bulunan otoanalizörler kullanıldı. Katılımcılar çalıĢma öncesi sözel ve yazılı olarak bilgilendirildi ve tüm katılımcılardan
ıslak imzalı gönüllü onam formu alındı. Bu çalıĢmanın etik kurul onayı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi GiriĢimsel
Olmayan Klinik AraĢtırmalar Etik kurulundan alındı.
Ġstatiksel Analiz
ÇalıĢma verileri Kolmogorov–Smirnov testi kullanılarak normal dağılım açısından test edildi. Normal dağılım
gösteren verilerin değerlendirilmesinde parametrik testler kullanıldı ve sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak
gösterildi. Normal dağılım göstermeyen verilerde parametrik olmayan istatistiksel testler kullanıldı ve sonuçlar ortanca ±
çeyrek aralığı (median±interquartile range) olarak gösterildi. Kategorik değiĢkenler arasındaki fark ki-kare testi ile analiz
edildi. Ġkili grup verilerinin karĢılaĢtırılmasında normal dağılım gösteren verilerde Student‘s t-testi ve normal dağılım
göstermeyen verilerde Mann–Whitney U-testi kullanıldı. Ġkiden çok grupları karĢılaĢtırmak için varyans analizi
(ANOVA) veya Kruskal–Wallis testleri kullanıldı. DeğiĢkenler arasında iliĢki olup olmadığı korelasyon testleri
(Pearson‘s veya Spearman‘s rank correlation coefficient) kullanılarak araĢtırıldı. Çoklu lineer regresyon modeli (multiple
linear regression models) kullanılarak serum NGAL ve ADMA konsantrasyonları ile çeĢitli klinik ve laboratuvar
değiĢkenler arasındaki iliĢki araĢtırıldı. Tüm istatiksel analizler için ―SPSS for Windows versiyon 20‖ (SPSS Inc.,
Chicago, IL, US) bilgisayar programı kullanıldı. Tüm istatistiksel testler için istatistiksel anlamlılık sınırı p <0,05 olarak
belirlendi.
BULGULAR:
ÇalıĢmaya 111 ĠBH hastası (54 kadın/57 erkek) ve kontrol grubu olarak yaĢ ve cins olarak eĢleĢtirilmiĢ 70 (34
kadın/36 erkek) sağlıklı birey dahil edildi. Hasta grubunun ortalama hastalık süresi 53,95 ± 59,60 ay ve hastalarının 77‘si
(%69,4) ÜK ve 34‘ü (%30,6) CH hastası idi. ĠBH hasta grubunun 51‘i (%45,9) remisyonda iken 60 hastada (%54,1) aktif
hastalık mevcuttu.
ĠBH ve kontrol gruplarının serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeyleri açısından karĢılaĢtırmalı analizi:
ĠBH ve kontrol grubunda demografik özellikler benzerdi (p≥0,05). ĠBH grubunda kontrol grubuna göre lökosit
sayısı (8,07±2,44 ve 5,91±1,78, p=0,0001), eritrosit sedimentasyon hızı (ESR) (18,19±12,58 ve 5,62±3,45, p=0,0001) ve
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serum C-reaktif protein (CRP) düzeyi (11,51±12,59 ve 5,31±8,07, p=0,0001) anlamlı derecede daha yüksekti. Buna
karĢın serum demiri (57,13±31,5 ve 88,02±32,17, p=0,0001) ve ferritin düzeyi (53,13±66,37 ve 99,42±30,67, p=0.0001)
ĠBH grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı oranda daha düĢüktü.
ĠBH ve kontrol grubu karĢılaĢtırıldığında serum NGAL (148.04±53.21 ve 107.50±23.62, p=0.0001), ADMA
(0.146±0.07 ve 0.110±0.03, p=0.0001) ve SDMA (0.0146±0.04 ve 0.117±0.01, p=0.0001) düzeylerinin ĠBH grubunda
istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu görüldü.
Aktif ve inaktif ĠBH hasta gruplarının serum NGAL, ADMA, SDMA düzeyleri açısından karĢılaĢtırmalı analizi:
Kontrol grubu, aktif ve inaktif ĠBH hasta gruplarının demografik özellikleri, çeĢitli laboratuvar parametreleri ve
serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeyleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. Kontrol grubu, aktif ve inaktif ĠBH grupları arasında
serum demiri, ferritin, lökosit, CRP ve ESR açısından istatistiksel olarak anlamlı farklar mevcuttu (Tablo 1). Serum
demiri ve ferritin konsantrasyonu kontrol grubuna göre aktif ve inaktif ĠBH grubunda düĢük bulunurken sadece serum
demiri aktif ĠBH grubunda inaktif ĠBH grubuna göre anlamlı derecede düĢük bulundu. ÇeĢitli inflamatuar parametrelerin
(Lökosit, ESR, CRP) aktif ĠBH grubunda, inaktif ĠBH grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu
gözlendi (Tablo 1).
Kontrol grubu, aktif ĠBH grubu ve inaktif ĠBH grupları arasında serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeyleri
açısından da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar mevcuttu. Serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeylerinin aktif ĠBH
grubunda, inaktif ĠBH grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu gözlendi. Buna karĢın kontrol
grubuyla inaktif ĠBH grubu arasında serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark
gözlenmedi(Tablo 1).
Tablo 1. Aktif ve inaktif ĠBH hasta gruplarında serum NGAL, ADMA, SDMA düzeyleri

YaĢ (yıl)
Kadın/Erkek
Hastalık süresi
2

VKĠ (kg/m )
Lökosit
CRP (mg/L)
ESR (mm/h)
NGAL

Ġnaktif ĠBH

Aktif ĠBH

Kontrol

P*

P**

44,57 ± 11,88
25/26

41,25 ± 15,80
29/31

44,94 ± 7,86
34/36

0,1
0,9

0,4

43,55 ± 57,66
25,97 ± 4,10

-

0,04

-

24,33 ± 3,34

0,2

-

66,20 ± 60,07
25,93 ± 4,22
7,07 ± 1,67

a

8,92 ± 2,67

4,93 ± 2,85
10,09 ± 6,64
114,29 ± 31,74

5,91 ± 1,78

0,0001

0,0001

b

5,31 ± 8,07

0,0001

0,0001

b

5,62 ± 3,45
107,50 ± 23,62

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,110 ± 0,035

0,0001

0,0001

b

17,11 ± 14,81
a

-

25,08 ± 12,36
176,72 ± 51,04 b
b

ADMA
SDMA

0,124 ± 0,099

0,165 ± 0,038

0,124 ± 0,41

0,165 ± 0,46b

0,117 ± 0,18

0,0001

0,0001

GFR

97,20 ± 16,43

100,50 ± 18,68

98,25 ± 15,80

0,0001

Demir
Ferritin

70,48 ± 31,68

a

52,92 ± 52,48

a

-

47,00 ± 27,38

b

88,02 ± 32,17

0,5
0,0001

53,30 ± 76,50

b

99,42 ± 30,67

0,0001

1,0

0,9

-

Sigara
Ġçiyor

12

15

18

Ġçmiyor

26

31

35

BırakmıĢ

13

14

17

P* Aktif ĠBH, inaktif ĠBH ve kontrol gruplarının karĢılaĢtırılması
P** Aktif ĠBH ve inaktif ĠBH gruplarının karĢılaĢtırılması
a: Ġnaktif ĠBH-kontrol grubu, p<0,05 istatiksel olarak anlamlı
b: Aktif ĠBH-kontrol grubu, p<0,05 istatiksel olarak anlamlı
Ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve kontrol gruplarının serum NGAL ADMA ve SDMA düzeyleri açısından
karĢılaĢtırmalı analizi:
ÜK, CH ve kontrol grupları karĢılaĢtırıldığında serum NGAL, ADMA ve SDMA konsantrasyonlarının ÜK ve CH
grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü. Ayrıca ESR ve serum CRP düzeyleri de ÜK ve
CH grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Bulgular Tablo 2.‘de özetlenmiĢtir.
Serum NGAL düzeyi hem ÜK hem de CH grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek iken
(p=0,0001), ÜK ve CH grubu arasında serum NGAL düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı
(p=0,21). ÜK ve CH grubundaki serum ADMA düzeyler kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek iken (ÜK ve CH
için sırasıyla p=0,003 ve p=0,0001), CH grubunda serum ADMA düzeyi ÜK grubundan anlamlı derecede daha yüksekti
(p=0,0001). Serum SDMA düzeyi de hem ÜK hem de CH grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek
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bulundu (ÜK ve CH için sırasıyla p=0,0003 ve p=0,0001). Ayrıca CH grubunda serum SDMA düzeyinin ÜK grubundan
da anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı (p=0,007).
Aktif ülseratif kolit, inaktif ülseratif kolit, aktif Crohn hastalığı, inaktif Crohn hastalığı ve kontrol gruplarının
serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeyleri açısından karĢılaĢtırmalı analizi:
Aktif ÜK, inaktif ÜK, aktif CH, inaktif CH ve kontrol hastaları arasında demografik parametreler yönünden
istatistiksel anlamlı bir fark gözlenmedi. Aktif ÜK ve aktif CH hastalarında serum NGAL, ADMA ve SDMA
düzeylerinin inaktif ÜK, inaktif CH ve kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu
görüldü. Bulgular Tablo 2‘de özetlenmiĢtir.
Tablo 2. Ülseratif kolit ve Crohn hastalarında serum NGAL ADMA ve SDMA düzeyleri
YaĢ
VKĠ
Lökosit
NGAL
ADMA
SDMA
CRP
ESR

Aktif ÜK
43,09 ± 17,41
25,5 ± 3,40
8,98 ± 2,29 abc
178,61±63,91 abc
0,157 ± 0,047 abc
0,156 ± 0,052 abc
16,38 ± 18,56 abc
26,08 ± 15,32 abc

Ġnaktif ÜK
45,79 ± 11,36
26,05 ± 3,41
7,28 ± 1,72
114,87 ± 34,43
0,104 ± 0,03
0,124 ± 0,044
5,23 ± 3,01
10,72 ± 6,92

Aktif CH
38,85 ± 13,36
26,48 ± 4,89
8,86 ± 3,15 de
174,2± 27,32 de
0,175 ± 0,020 de
0,177± 0,036 de
18,06 ± 7,84 de
23,76 ±26,89 de

Ġnaktif CH
38,00 ± 13,24
25,33 ± 7,54
5,90 ± 0,58
111,18 ± 8,23
0,118 ± 0,002
0,120 ± 0,002
3,30 ± 0,10
6,75 ± 3,49

Kontrol
44,94 ± 7,86
24,33 ± 3,34
5,91 ± 1,78
107,50 ± 23,62
0,110 ± 0,035
0,117 ± 0,018
5,31± 8,07
5,62 ± 3,45

P
0.09
0.07
0.001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

a: Aktif ÜK-inaktif ÜK, p<0,05 istatiksel olarak anlamlı
b: Aktif ÜK-inaktif CH, p<0,05 istatiksel olarak anlamlı
c: Aktif ÜK-kontrol grubu, p<0,05 istatiksel olarak anlamlı
d: Aktif CH-inaktif CH, p<0,05 istatiksel olarak anlamlı
e: Aktif CH-kontrol grubu, p<0,05 istatiksel olarak anlamlı
ĠBH hastalarında hastalık tipi ve aktivite durumuna göre serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeylerinin analizi:
ÜK hastaları anatomik olarak tutulan kolon bölgesine göre proktit, rektosigmoidit, sol kolon tipi ve pankolit
olarak gruplara ayrıldı. Yapılan istatistiksel analizlerde bu gruplar arasında serum NGAL, ADMA ve SDMA değerleri
açısından istatiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu gözlendi (p=0,0001). Sol kolon tulumu ve pankolit olan hastalarda
serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeyleri proktit ve rektosigmoid tutulumu olan hastalardan istatistiksel olarak anlamlı
derecede yüksekti (p=0,0001). Proktit ve rektosigmoiditi olan ÜK hastalarında serum NGAL, ADMA ve SDMA
düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü. Bulgular Tablo 3‘te özetlenmiĢtir.
ÜK hastaları hastalık aktivitesi açısından CCAI indeksine göre remisyon, hafif, orta ve Ģiddetli ÜK Ģeklinde
gruplara ayrılıp karĢılaĢtırıldığında serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeylerinin gruplar arasında istatistiksel olarak
anlamlı derecede farklılık gösterdiği saptandı (sırasıyla, p=0,0001, p=0,003 ve p=0,02). Hafif, orta ve Ģiddetli hastalığı
olan ÜK hasta gruplarında serum NGAL düzeyi remisyondaki hastalardan anlamlı derecede yüksek bulundu. Diğer
yandan serum ADMA ve SDMA düzeylerinin orta ve Ģiddetli hastalık grubunda remisyon ve hafif hastalık gruplarına
göre anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü. Hafif Ģiddette hastalığı olan ÜK hastaları ile remisyonda olan hastalar
arasında serum ADMA ve SDMA düzeyleri açısından anlamlı fark gözlenmedi (Tablo 3).
ÜK hastaları Truelove-Witts indeksi kullanılarak aktivite durumu açısından remisyon, hafif, orta ve Ģiddetli
hastalık olarak gruplanıp karĢılaĢtırıldığında serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeylerinin gruplar arasında istatiksel
olarak anlamlı derecede farklılık gösterdiği saptandı. Hafif orta ve Ģiddetli hastalığı olan ÜK hasta gruplarındaki serum
NGAL, ADMA ve SDMA düzeyleri remisyondaki hastalardan anlamlı derecede yüksek idi. Ayrıca orta ve Ģiddetli
hastalık grubunda serum NGAL ADMA ve SDMA düzeylerinin hafif hastalık grubundaki hastalara göre de anlamlı
derecede yüksek olduğu görüldü (Tablo 3).
CH hastaları anatomik tutuluma göre kolonik, ileo-kolonik ve ileal hastalık olarak gruplara ayrılıp serum NGAL,
ADMA ve SDMA düzeyleri karĢılaĢtırıldığında gruplar arasında serum NGAL düzeyi açısından istatistiksel olarak
anlamlı fark olduğu ancak serum ADMA ve SDMA düzeyleri açısından gruplar arasındaki farkın anlamlı olmadığı
görüldü. Ayrıca CH hastaları klinik özelliklerine göre stenozan, fistülizan ve inflamatuar tip olarak gruplara ayrılıp
karĢılaĢtırıldığında serum NGAL ADMA ve SDMA düzeyleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
olmadığı gözlendi (Tablo 3).
CH hastaları hastalık aktivitesi açısından CDAI indeksine göre inaktif (remisyon) (CDAI<150), hafif aktif
hastalık (CDAI=150-219) ve orta Ģiddette hastalık (CDAI>220) olarak gruplara ayrılıp karĢılaĢtırıldığında gruplar
arasında serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görüldü. Hafif aktif
hastalık ve orta Ģiddette hastalık gruplarında serum NGAL ADMA ve SDMA düzeyleri inaktif hastalık (remisyon)
grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti (Tablo 3).
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Tablo 3. ĠBH hastalarında hastalık tipi ve aktivite durumuna göre serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeyleri

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Ülseratif Kolit
ÜK lokalizasyonu
Proktit
Rektosigmoidit
Sol kolon koliti
Pankolit
CCAI
Remisyon
Hafif
Orta
ġiddetli
Truelove-Witts indeksi
Remisyon
Hafif
Orta
ġiddetli
Crohn Lokalizasyonu
Kolonik
Ġleal
Ġleokolonik
CDAI
<150
150-219
>220
Crohn Fenotipi
Ġnflamatuar
Stenozan
Fistülizan
Tedavi
5-ASA
5-ASA+steroid
5ASA+immunsupresif
5ASA+steroid+
immunsupresif
Anti TNFα

N

NGAL

93
88
77

133,20±55,35
131,47±39,90

P
0,81*

ADMA
0,123±0,046
0,131±0,041

0,0001*
11
44
10
12

109,44±44,02
122,65±41,75
205,72±52,25
196,22±53,27

45
25
5
2

122,58±41,51
165,53±72,18
194,41 ±52,86
192,90±5,89

43
18
12
4
34
5
13
16

122,16±40,97
163,37±79,51
177,02±59,13
173,63±22,52

0,2
0,0001ab
0,0001ab
0,001*
0,01c
0,03c
0,02 c
0,004*
c

0,05
0,01 c
0,01 c
0,1*

150,50±43,21
146,52±25,89
172,66±38,81

21
6
7

111,18±8,23
168,17±20,54
187,90±36,57

0,106±0,047
0,111±0,034
0,186±0,045
0,157±0,035
0,114±0,043
0,138±0,046
0,176±0,026
0,178±0,002
0,109±0,033
0,140±0,063
0.160±0.038
0.165±0.015

160,03±21,39
139,42±42,70
174,66±58,38

0,7
0,0001a
0,003b
0,003*
0,1
0,01c
0,01c
0,001*
c

0,07
0,03 c
0,03 c
0,07*

0,0001*
0,116±0,023
0,123±0,061
0,193±0,057
0,181±0,025

0,7
0,0001ab
0,0001ab
0,02*

0,134±0,055
0,137±0,043
0,171±0,021c
0,180±0,028c
0,14*
0,129±0,044
0,140±0,07
0,161±0,037
0,167±0,022
0,8*
0,168±0,051
0,157±0,047
0,167±0,030

0,0001*
0,118±0,002
0,168±0,019 d
0,190±0,014 d

0,0001*
0,120±0,002
0,158±0,016d
0,220±0,031d

0,19*
0,164±0.025
0,142±0.029
0,170±0.039

0,2*

P
0,74*

0,136±0,044
0,134±0,040

0,154±0,032
0,149±0,028
0,174±0,027
0,0001d
0,0001 d
0,22*

SDMA

0,0001*

0,0001*
8
18
8

P
0,24*

0,0001
0,0001
0,16*

172,0±0,044
0,138±0,020
158,0±0,031
0,9*

0,6

66
19
3
12

141,78±53,31
144,44±52,22
144,30±29,02
176,72±60,21

0,136±0,044
0,132±0,047
0,126±0,027
0,149±0,044

0,144±0,049
0,148±0,060
0,138±0,023
0,154±0,040

11

161,51±46,24

0,152±0,052

0,149±0,041

*= grup içindeki istatistiksel (ANOVA) p değerleri, a: proktit ve rektosigmoidit-sol kolon tipi hastalık karĢılaĢtırma p
değeri, b: proktit ve rektosigmoidit-pankolit karĢılaĢtırma p değeri, c: hafif, orta Ģiddetli hastalık-remisyon
karĢılaĢtırması p değeri, d: CDAI>220 ve CDAI 150-219-CDAI<150 ile karĢılaĢtırması p değeri.
Korelasyon Analizleri
Yapılan korelasyon analizlerinde serum NGAL ve ADMA düzeylerinin lökosit, ESR, CRP, CCAI, TrueloveWitts indeksi, CDAI, ÜK lokalizasyonu ve ĠBH hastalığının aktivasyonu ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif
korelasyon gösterirken, serum demiri ve ferritin düzeyi ile negatif korelasyon gösterdiği saptandı. Çoklu lineer regresyon
analizinde de serum NGAL ve ADMA düzeylerinin lökosit, ESR, CRP, serum demiri ve ferritin düzeyi ile korelasyon
gösterterdiği saptandı. Bulgular Tablo 4 ve Tablo 5‘te özetlenmiĢtir.
Tablo 4. Korelasyon ve lineer regresyon analizleri (NGAL)

YaĢ (yıl)
Hastalık Süresi (yıl)
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Lökosit (x103/µL)
Sedim (mm/saat)
CRP (mg/L)
Demir (mg/dL)
Ferritin (ng/mL)
Aktif–inaktif ĠBH
CCAI
Truelove-Witts endeksi
CDAI
CH-Fenotipi
ÜK-anatomik tutulum

0,479
0,583
0,508
-0,363
-0,224
0,597
0,419
0,378
0,736
0,095
0,356

0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,001
0,0001
0,5
0,0001

0,239
0,210
0,154
0,009
-0,020

0,0001
0,001
0,01
0,8
0,6

Tablo 4. Korelasyon ve lineer regresyon analizleri (ADMA)
Pearson korelasyon analizi
r
p
0,059
0,4
0,154
0,3
0,293
0,0001
0,317
0,0001
0,222
0,003
-0,243
0,0001
-0,203
0,006
0,515
0,0001
0,407
0,0001
0,448
0,0001
0,825
0,0001
0,04
0,9
0,502
0,0001

Lineer regresyon analizi
p


YaĢ (yıl)
Hastalık Süresi (yıl)
Lökosit (x103/µL)
0,140
0,04
Sedim (mm/saat)
0,397
0,0001
CRP (mg/L)
0,110
0,1
Demir (mg/dL)
0,060
0,9
Ferritin (ng/mL)
-0,42
0,5
Aktif–inaktif ĠBH
CCAI
Truelove-Witts endeksi
CDAI
CH-Fenotipi
ÜK-anatomik tutulum
TARTIġMA:
ĠBH‘nın etyolojisi ve patofizyolojisi halen tam olarak bilinmemekle birlikte patogenezin multifaktöriyel ve
kompleks olduğunu düĢündürmektedir (1,2). Güncel bilgiler ĠBH‘nın genetik yatkınlığı olan bireylerde çevresel faktörler
(diyet, sigara, fizyolojik stres vb.), bağırsak mikrobiyotası, çeĢitli proinflamatuar ve antiinflamatuar immün hücreler ve
moleküller arasındaki kompleks iliĢkiler sonrasında ortaya çıktığını desteklemektedir. Bunun yanında patogenezde
endotel disfonksiyonu ve oksidatif stres gibi baĢka faktörlerin de rol oynadığını düĢündüren veriler de mevcuttur.
NGAL esas olarak nötrofillerde bulunan, immün sistem üzerinde çeĢitli etkileri olan protein yapısında bir
moleküldür. Nötrofil kemoatraksiyonunu azaltan ve bakteriostatik etki gösteren NGAL‘in ĠBH‘da inflame bağırsak
epitelinde arttığı gösterilmiĢ, bu nedenle NGAL‘in ĠBH patogenezinde rol oynayabileceği ileri sürülmüĢtür (16,17).
Ajininin translasyon sonrası modifiye olmuĢ bir formu olan ADMA ve onun bir stereoizomeri olan SDMA‘nın da NO
sentezi üzerine etki yaparak intestinal vasküler endotel üzerinde patolojik etkilere neden olması, dolayısıyla ĠBH
patogenezinde rol oynaması da olası gibi görünmektedir.
Bu çalıĢmanın en önemli bulguları serum NGAL, ADMA ve SDMA düzeylerinin ĠBH grubunda kontrol grubuna
göre, aktif ĠBH grubunda inaktif ĠBH grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmasıdır. Bu
konudaki ilk araĢtırmalardan biri olan Nielsen ve arkadaĢlarının (16) 37 ĠBH hastası ile yaptığı çalıĢmada serum NGAL
seviyesinin ĠBH hastalarında arttığı ancak aktif hastalarla inaktif hastalar arasında anlamlı fark olmadığı bildirilmiĢtir.
Bizim çalıĢmamıza benzer Ģekilde, yakın zamanda YeĢil ve arkadaĢlarının (4), Oikinomou ve arkadaĢlarının (17) ve
Budzynska ve arkadaĢlarının (21) yaptıkları çalıĢmalarda serum NGAL seviyelerinin ĠBH grubunda sağlıklı bireylere
göre anlamlı derecede yüksek olduğu bildirilmiĢtir. YeĢil ve arkadaĢlarının yaptıkları çalıĢmada aktif ve inaktif ĠBH
hastaları arasında serum NGAL düzeyleri yönünden anlamlı bir fark gözlenmezken, diğer iki çalıĢmada bizim
çalıĢmamıza benzer Ģekilde aktif ve inaktif ĠBH hastaları arasında anlamlı fark olduğu bildirilmiĢtir. YeĢil ve
arkadaĢlarının çalıĢmasında serum NGAL seviyesinin ÜK‘lı hastalarda CH‘lı hastalara göre daha yüksek olduğu
bildirilirken diğer iki çalıĢma ve bizim çalıĢmamızda ÜK ve CH hastaları arasında serum NGAL düzeyi açısından anlamlı
bir fark gözlenmemiĢtir. Yine son zamanlarda yapılan bir çalıĢmada bizim çalıĢmamıza benzer Ģekilde Thorsvik ve
arkadaĢları (22) serum NGAL seviyelerinin ĠBH hastalarında yüksek olduğunu ve aktif ÜK ve CH hastalarında serum
NGAL düzeylerinin inaktif ÜK ve CH hastalarından anlamlı derecede yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir.
Literatürde çeĢitli çalıĢmalarda serum ADMA ve SDMA‘nın bazı hastalıkların patogenezinde rol
oynayabileceğini düĢündüren bulgular elde edilmiĢtir. Bu çalıĢmaların sonuçları ADMA ve SDMA'nın endotel
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disfonksiyonu, ateroskleroz, oksidatif stres, inflamasyon ve bozulmuĢ immünolojik fonksiyon patofizyolojisinde rol
oynayabileceğini düĢündürmektedir (6). Patolojik konsantrasyonlarda ADMA ve SDMA'nın en iyi bilinen etkisi NO
üretiminin engellenmesidir (6-9). ĠBH hastalarında yapılan çalıĢmaların sonuçları da bağırsak düzeyinde NO azalması ve
bununla iliĢkili olarak ortaya çıkan endotel disfonksiyonunun, azalmıĢ mikrovasküler perfüzyon, bozulmuĢ yara
iyileĢmesi ve persistan kronik inflamasyona yol açarak ĠBH patogenezine katkıda bulunabileceğini düĢündürmektedir
(23). Owczarek ve arkadaĢları (24) tarafından yapılan çalıĢmada ĠBH hastalarında serum ADMA, SDMA
konsantrasyonlarının kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu ve aktif ÜK ve CH grubunda serum ADMA,
SDMA düzeylerinin inaktif ÜK ve CH grubuna kıyasla anlamlı derecede daha yüksek olduğu bildirilmiĢtir. Aynı
çalıĢmada ADMA ve SDMA‘nın CH‘nın klinik aktivitesi ile korelasyon gösterdiği de saptanmıĢtır. Bizim çalıĢmamızda
da benzer Ģekilde serum ADMA ve SDMA düzeyleri ile hem ÜK ve hem de CH aktivasyon indeksleri (CCAI, CDAI)
arasında korelasyon saptandı. Yakın zamanda Korpacka ve arkadaĢları (25) tarafından yapılan bir çalıĢmada serum
ADMA ve SDMA düzeyleri açısından ĠBH hastaları ile kontrol grubu arasında fark bulunamadığı bildirilmiĢtir.
Literatürde ĠBH hastalarında serum ADMA ve SDMA düzeyini araĢtıran çalıĢmalarda farklı sonuçlar elde
edilmesinin bir nedeni kullanılan ölçüm tekniklerinin farklı olması olabilir. Serum ADMA ve SDMA
konsantrasyonlarının ölçülmesi için yüksek performanslı sıvı kromatografisi (high-performance liquid chromatography),
gaz kromatografi-kütle spektrometresi (gas chromatography–mass spectrometry), sıvı kromatografi-kütle spektrometresi
(liquid chromatography-mass spectrometry), ultra yüksek performanslı sıvı kromatografisi (ultrahigh performance liquid
chromatography, UPLC), ve ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay ) gibi çeĢitli analitik teknikler
kullanılmaktadır (7,26). Kullanılan farklı ölçüm yöntemleri farklı sonuçlar verebilmektedir. Hem ADMA hem de SDMA
için ELISA ve UPLC-MS / MS yöntemleri ile yapılan ölçümler arasında sadece orta düzeyde bir korelasyon olduğu
bildirilmiĢtir (7,26). Bu nedenle serum ve doku ADMA ve SDMA düzeylerinin klinik uygulamada rutin olarak güvenilir
bir Ģekilde değerlendirilebilmesi için standartlaĢtırılmıĢ tekniklerin geliĢtirilmesine ihtiyaç olduğunu düĢünüyoruz. Diğer
yandan çalıĢmalarda ĠBH aktivitesini değerlendirmek için kullanılan çeĢitli laboratuvar ve klinik aktivite indekslerinin de
bazı kısıtlılıkları mevcuttur ve günümüzde kullanılan hiçbir indeks hastalık aktivitesiyle tam olarak korele değildir
(27,28). Bu da literatürde yapılan çeĢitli çalıĢmalarda aktif-inaktif hasta gruplarında NGAL, ADMA ve SDMA düzeyleri
ile iliĢkili olarak farklı sonuçlar bildirilmesi üzerinde etkili olabilir.
Bu çalıĢmanın ana kısıtlılıkları hasta sayısının görece az olması, hastalık aktivitesinin değerlendirmesinde
endoskopik incelemenin yapılmamıĢ olması ve bu biyobelirteçlerin sadece serumda bakılmıĢ olmasıdır. NOS aktivasyon
veya inhibisyon durumu dokuda yerel hücre içi L-arginin/ADMA oranına bağlıdır. Bu nedenle ADMA homeostazını daha
iyi anlayabilmek için serum ve doku ADMA düzeylerinin aynı anda değerlendirilmesi daha uygun olabilir.
Sonuç olarak serum NGAL ve ADMA ve SDMA seviyeleri ĠBH hastalarında sağlıklı kontrollerle
karĢılaĢtırıldığında anlamlı olarak daha yüksektir. Aktif hastalığı olan ĠBH hastalarında serum NGAL ve ADMA ve
SDMA seviyelerinin inaktif hastalığı olan hastalara kıyasla daha yüksek olduğu ve serum NGAL ve ADMA seviyelerinin
çeĢitli klinik aktivite indeksleri ile korelasyon gösterdiğini görülmüĢtür. Bu bulgular NGAL ve ADMA ve SDMA‘nın
ĠBH hastalarında hastalık aktivitesinin belirlenmesinde diğer klinik ve laboratuvar indekslerle birlikte biyobelirteç olarak
kullanılabileceğini düĢündürmektedir.
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Summary
Laurel is expressed as Mediterranean laurel due to its Mediterranean climate characteristics. The laurel tree is
an evergreen maquis plant with strong roots, fertile offsets, up to 10 m in length, with a rounded crown and
dense branches. The laurel plant, which is among the medicinal and aromatic plants, is used in folk medicine
and in the treatment of various diseases due to its many pharmacological properties.In particular, bay leaves
have been used in folk medicine to treat gastrointestinal problems. The aqueous extract of laurel is used in
Turkish folk medicine as an antihemorrhoid, antirheumatic, diuretic, antidote for snake bites, psoriasis,
eczema, earache, muscle relaxant, abdominal pain and diabetes treatment.
Özet
Defne, Akdeniz ikliminin özelliklerine sahip olması nedeniyle Akdeniz defnesi olarak ifade edilmektedir.
Defne ağacı, kuvvetli köklere sahip, verimli sürgünler veren, 10 m‘ ye kadar boylanabilen, yuvarlak tepeli ve
sık dallı her zaman yeĢil kalan maki bitkisidir. Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan defne bitkisi, halk
hekimliğinde ve birçok farmakolojik özellikleri nedeniyle çeĢitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.
Özellikle defne yaprakları halk tıbbında gastrointestinal problemlerin tedavisinde kullanılmıĢtır. Defne meyve
yağı eldesi sonrası ortaya çıkan sulu ekstraktı Türk halk tıbbında antihemoroid, antiromatizmal, idrar
söktürücü, yılan ısırıklarında panzehir olarak, sedef hastalığı, egzama, kulak ağrısı, kas gevĢetici rolü ile karın
ağrısı ve diyabet tedavisinde kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Defne, Tıbbi bitki, Uçucu yağ, Doğal tedavi, Sabun, Alternatif
tıp,Fitoterapi,Antioksidan,Antikonvülza,Lösemi,Antifungal,antibakteriyel,Antidiyabetik
GiriĢ
Bitkiler; gıda, ilaç, kozmetik gibi birçok alanlarda insanlık tarihi boyunca kullanıla gelmiĢtir. Bu bitkilerin en
çok göze çarpan ve ilgi çeken yönü tedavi amaçlı kullanılıyor olmalarıdır. Ġnsan,hayvan ve bitki hastalıklarının
tedavisinde kullanılan bu bitkiler ‗Tıbbi ve Aromatik Bitkiler‘ olarak adlandırılmıĢtır. Bitkilerle tedavi
hakkında ilk kayıtlara M.Ö. 5000‘lerde Mezopotamya uygarlığında rastlanmıĢ olup, 250 bitkisel drogun
kullanıldığı tespit edilmiĢtir. (Acıbuca ve Budak, 2018).
Ülkemiz tıbbi bitkiler bakımından çok zengindir. GeçmiĢten günümüze bu bitkiler Ģifa kaynağı olarak
kullanılmıĢ ve hala kullanılmaktadır. Son yüzyılda sentetik ilaçların ortaya çıkması ile tıbbi bitkiler daha az
kullanılır olmuĢ ve birçoğunun faydaları unutulmaya yüz tutmuĢtur. Fakat modern ilaçların tedavi edicilik
yönündeki memnuniyetsizlik insanlarımızı ve bilim insanlarını yeniden doğaya ve doğal uygulamalara
yönelmeye sevketti. Buna istinaden tüm dünyada tıp fakültelerinde Fitoterapi veya Homeopati kürsüleri
kurulmuĢ ve bitkisel ilaç çalıĢması yapan hekimler yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢtır.
Bu sayede tıp dünyası bitkilerin önemini, tedavi edici yönlerini yeniden hatırlamıĢ ve büyük akademik-klinik
çalıĢmalara imza atmaktadır.
Tıbbi ve aromatik bitkilerden olan Defne; Laurus nobilis L. cinsi, Lauraceae familyasına aittir. Akdeniz
defnesi ve Azor defnesi olmak üzere 2 türü vardır. Damarlı bitkiler sınıfı, tohumlu bitkiler Ģubesi, Laurales
takımı içerisinde yer almaktadır. Anavatanı Asya olan defne, Ġspanya, Fransa, Ġtalya, Yunanistan ve Türkiye
gibi Akdeniz kıyılarına sahip ülkelerde fazla görülmektedir. Ülkemizde ise Akdeniz‘den Doğu Karadeniz‘e
kadar tüm kıyı bölgelerde yayılıĢ göstermektedir (ġekil 1.).
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ġekil 1. Türkiye‘de defne toplama noktaları (Karık ve diğerleri, 2016)
Defne ağacı, yaprak dökmeyen, 800 m rakıma kadar yetiĢebilen, nemli ve güneĢli iklimlerde çok iyi
geliĢebilen maki bitkisidir. Bu özelliğinden dolayı olsa gerek park ve bahçelerde mimari bir nesne olarak
tercih edilebilmektedir (Bayan, 2016, Özer vediğerleri, 2019) (ġekil 2.).

ġekil 2. Defne bitkisinin park ve bahçelerde kullanımı (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan
yerleĢkesi).
YetiĢtiği yerdeki toprak pH değeri 6.7 – 7.9 arasındadır. Hava kirliliğine ve susuzluğa karĢı oldukça
dayanıklıdır. Meyvesi üzüm tanesi büyüklüğünde, yeĢil renkli, olgunlaĢınca siyahlaĢan (ġekil 3), kendine has
keskin kokusu olan, oldukça yağlı ve ince et kalınlığınasahip tıbbi bir bitkidir.

ġekil 3. Defne bitkisinin meyvesi zeytin meyvesine benzemekte olup olgunlaĢınca siyahlaĢmaktadır.
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Defne bitkisinde bulunan etken maddeler, laurenobiolid, laurik asit, flavonolignandan meydana gelen
silymarin, taxifolin, quercetrin, albümin, müsilaj, sabit yağ ve acı maddelerdir.

Metal içeriği
(%Kuru

Ağır
Metal

Tablo 1. Defne meyvesi ve yaprağında bulunan mineral ve ağır metaller (Ergun ve ark, 2010,
Özer ve ark, 2019)
Aksamı Cd

Cr

Yaprak 0,042

1,052 5,066

Meyve

0,0702 1,44

Cu

Mn

Ni

Zn

Fe

39,889 3,2853 0,717 20,1348 211,164

10,361 18,131 2,824

Aksamı Ca

K

Mg

Na

P

Yaprak 1,30

0,22

0,25

0,19

0,10

Meyve

0,56

0,11

0,14

0,19

0,18

Pb

0,085 22,4236 40,756

Defne bitkisi, özellikle ilaç, gıda, sağlık ve kozmetik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır.
Yapraklarından gıda koruyucu ve yemeklerde baharat olarak; sabit yağından sabun yapımında, uçucu
yağından ise ilaçlarda ve tıp alanında faydalanılmaktadır. Defne yaprakları ayrıca halk tıbbında
gastrointestinal problemlerin tedavisinde kullanılmıĢtır (Afifi ve diğerleri, 1997; Bruneton, 1995). Defne
meyve yağı eldesi sonrası ortaya çıkan sulu ekstraktı Türk halk tıbbında antihemoroid, antiromatizmal, idrar
söktürücü, yılan ısırıklarında panzehir olarak, sedef hastalığı, egzama, kulak ağrısı, kas gevĢetici rolü ile karın
ağrısı ve diyabet tedavisinde kullanılmaktadır.
Defnenin Halk Ġlacı Olarak Kullanımı
Defne yaprağı çayı, bağırsak ve mide spazmı, ishal, romatizmal ağrılar, solunum yolu hastalıkları, öksürük,
astım ve kalp hastalıkları için kullanılmaktadır. Defne yaprağı uçucu yağı, saçta kepek önleyici, saç
dökülmesi, uyuz için saç losyonu olarak ve sedef hastalığının harici tedavisinde kullanılır (Hafızoğlu ve
Reunanen, 1993). Aromatik meyvesi, pelvik bölgede ve rahimde kan akıĢını uyaran emmenagoglar olarak ve
histeritedavisinde kullanılır. Meyve yağı haricen çıban, burkulma, çürük ve romatizma tedavisinde ve böcek
kovucu olarak kullanılmaktadır (Tuzlacı ve Erol, 1999; Simic ve ark.,2004; Afifi ve diğerleri, 1997). Isıtılan
meyve sabit yağı, boğaz ağrısı ve kas miyaljisini tedavi etmek için kullanılır. Defne yağı, cilt döküntüleri ve
egzama tedavisineyönelik topikal ürünlere dahil edilmektedir (Hafızoğlu ve Reunanen, 1993).
Defnenin Farmakolojik Kullanımı:
Antioksidan Özellik:
Defne gıda güvenliğini artırmak ve raf ömrünü uzatmak için sentetik gıda koruyucularına doğal bir alternatif
olarak potansiyel uygulanabilirliğe sahip olup antioksidan özellikler sergiler (Sayyah ve diğerleri, 2002;
Polovka ve Suhaj, 2010; Ramos ve diğerleri, 2012). Defne yapraklarının esansiyel yağı, kersetin, luteolin,
apigenin, mirisetin türevleri gibi flavonoidlere sahiptir ve ayrıca flavan-3-ols, defne yapraklarında en bol
bulunan fenolik bileĢikler olarak bildirilmiĢtir (Skerget ve diğerleri, 2005; Dall‘Acqua ve diğerleri, 2009).
Flavonoidlerin halka yapısına bağlı hidroksil grupları, hücre ölümünün ana nedeni olan oksidatif stresi
önleyerek indirgeyici ajanlar, hidrojen vericiler, metal Ģelatörler ve radikal süpürücüler olarak hareket ederek
onlara antioksidanözellik kazandırmaktadır (Santoyo ve diğerleri, 2006; Carocho ve Ferreira, 2013).
Antibakteriyel Özellik:
Defne Esansiyel yağları(Laurus EO), gram pozitif bakteriler Staphylococcus Aureus ve Enterococcus Faecalis
ve gram negatif bakteriler Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa‘yı kullanarak antibakteriyel özellik
göstermiĢtir (Marzouki ve diğerleri, 2009; Ozcan ve diğerleri, 2010). Defne yaprağı EO‘larında 1,8- cineol,
linalool gibi monoterpenlerdeki yüksek içerik, patojenik bakteri paneline karĢı güçlü antibakteriyel aktivite
sergilemektedir.
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Antifungal Özellik:
Defne yağının antifungal aktivitesi gıda üretiminde desteklenmiĢtir. Bu sayede ürününraf ömrü uzatılabilmekte
ve meyvelerin hasat sonrası hastalıkları kontrol edilebilmektedir. Da Silveira ve diğerleri, 2014‘te yaptıkları
çalıĢmada defne yaprağı uçucu yağında bulunan 1,8-cineol, linalool ve terpinil asetat‘ın Botrytis cinerea ve
Monilinia laxa‘ya karĢı antifungal aktivite gösterdiğini ortaya koymuĢlardır. Laurusnobilis özütlerinin
EO‘su maya mantarlarına karĢı standart antifungal nistatinden daha yüksek inhibitör aktivite göstermiĢtir
(Ertürk, 2006).
Antidiyabetik Özellik:
Defne yaprakları in vitro olarak insülin arttırıcı aktivite sergilemektedir (Khan ve diğerleri, 1990). Yapılan
baĢka bir çalıĢmada defne yaprağının tip 2 diyabet hastası kiĢilerde serum glikozunu, toplam kolesterolü, LDL
kolesterolü ve trigliseritleri düĢürdüğü, HDL kolesterol seviyelerini yükselttiği belirtilmiĢtir (Khan ve ark;
2009) ve (Serap ve Ferda, 2013). Sonuçlar, defne yapraklarından ve bileĢenlerinden elde edilen EO‘ların αglukozidazı inhibe ettiğini, yağın tamamının ya da ana bileĢenlerinin reaktif oksijen türlerini temizleyerek
diyabet tedavisinde etkili olabileceğini düĢündürmektedir.
Antikonvülsif Özellik:
Defne yaprak uçucu yağı, deneysel nöbetlere karĢı antikonvülsan aktivite için değerlendirilen geleneksel tıpta
antiepileptik ilaç olarak kullanılmıĢtır. Dallmeier ve Carlini, (1981), yaptıkları çalıĢma sonunda Eugenol ve
Estragol‘ün hipotermik, kas gevĢetici ve antikonvülsan etki gösterdiğini bildirmiĢtir.
Antilösemi Özellik:
Bir in vitro çalıĢmada, Laurus nobilis‘ten izole edilen seskiterpenler, lösemi HL-60 hücrelerinde apoptotik
kromatin yoğunlaĢmasının göstergesi olan hücre ölümünü ve morfolojik değiĢikliği indüklemiĢtir (Hibasami
ve diğerleri, 2003). Yapılan baĢka bir çalıĢmada da lösemili bir insan Molt 4B ve HL-60 hücrelerinde 1,8cineol tarafından, konsantrasyona ve zamana bağlı spesifik apoptoz indüksiyonu gözlendi ancak mide kanseri
KATO III hücrelerinde gözlenmedi (Moteki ve ark., 2002).
Sonuçlar ve TartıĢma
Tıbbi ve aromatik bitki olan defne, geçmiĢten günümüze hem halk hekimliğinde hem de tıp dünyasında yaygın
bir Ģekilde kullanılmaktadır. YetiĢtiği tüm yörelerimizde nefes darlığı, kronik bronĢit, romatizmal ağrılar, kalp
rahatsızlıkları, baĢ ağrısı, adale ağrısı, kireçlenme, ülser, basur, arı sokmaları, piĢik ve isilik tedavisinde
kullanılır. Yorgunluk, mikrop öldürücü, spazm çözücü, idrar söktürücü, terletici, hazmettirici ve uyarıcı
özelliği vardır. Yağından elde edilen sabun, antiseptik özelliğinden dolayı tüm vücut parazitlerine ve mantar
hastalığına karĢı koruma sağlar. Aynı zamanda ergenlik sivilcelerine, saç dibindeki yaralara ve kaĢıntıya iyi
gelmektedir. Derideki gözenekleri açarak cildi güzelleĢtirir ve ferahlık sağlar.
Birçok tıbbi bitki gibi defne de insanlık için gönderilmiĢ kıymetli bir hazinedir. Bize düĢen bu hazineleri
keĢfedip insanlığın hizmetine sunmaktır.
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ABSTRACT
The majority of Indonesia‘s forest farmers have low incomes. Based on this condition, the government
developed a program with the aim of increasing income based on the socio-cultural dynamics in the location
where the farmer resides, included who were staying surrounded the forest and called as forest farmers. One of
these government‘s efforts is a Social Forestry (SF) program, and one form of the SF program is a forestry
partnership. The Batutegi Forest Management Unit (FMU) is one of the forestry agencies at the site level in
Lampung Province that implements the forestry partnership program. This research was conducted in March –
April 2021and the respondents were members of association of Cempaka farmer groups. The aim of the study
was to analyze the variables that correlated with the quality and dynamics of farmer institutions implementing
forestry partnerships in Batutegi FMU. The variables used include management of land boundaries, monitoring
activities, sanctions, Sense of belonging to the institution partnership and organitation, group production
marketing arrangements, soil and water conservation, income, in authority. Analysis of research data using
descriptive method. The results of the analysis show that the variables of boundary demarcation, product
marketing assistance, understanding of Soil and Water Conservation, and understanding of partnership
regulations are correlated with the quality of forest farmer group institutions that implement partnership
schemes in Batutegi FMU.
Keywords: Institutional quality, forestry partnership, social forestry
INTRODUCTION
Forest management carried out by the community needs good treatment and pays attention to sustainable
forest development. The principle of sustainable forest management can be utilized to provide a balance
between social and economic functions for local communities in the area, providing ecological benefits such as
controlling air products in each watershed in each FMU area (Herianto, 2017; Wulandari, 2021). Communities
living around forests and in forest areas can be the basis for the realization of sustainable forest management
(Supriyatno, 2008).
Forests that have many benefits for farmers, both to improve the economy and are used directly to meet
daily needs, are often overused by farmers. The consequences of using forests without paying attention to
environmental sustainability can have a negative impact on the forest ecosystem. The damage is the impact of
actions caused by natural and human factors (Riskanita, 2019). The impacts that can be felt include forest
encroachment by irresponsible parties, as well as illegal logging. Therefore, the community around the forest
becomes the determinant and also as the party who will feel the impact of the implemented forest management
in order to encourage a success (Nursalam, 2010).
In order to prevent forest damage that occurs continuously, the government has formed a program that
will be a solution to minimize the damage that might occur. The program is social forestry. Social Forestry is a
sustainable forest management system that is regulated by the Minister of Environment and Forestry Regulation
(Permen LHK) Number P.83/menlhk/setjen/kum.1/10/2016 which was later revised to Permen LHK No.
9/2021 concerning Social Forestry Management which states that Social Forestry (SF) is a forest management
system carried out by local communities or customary law communities who are the main actors and are carried
out within State forest areas or customary law in order to create welfare and the community environment as well
as socio-cultural dynamics. The goal in the development of Social Forestry is an effort to create the participation of the
community in managing forest resources so that it can increase the scale of life of the people living around the forest. The
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social forestry program is established with several schemes, including forestry partnership schemes, community forests,
village forests, customary forests, and community plantation forests.
This study will discuss the social forestry scheme that runs in the Batutegi FMU, the scheme is a forestry
partnership. The selection of the Batutegi FMU agency was because it was one of the agencies running a social forestry
program with a forestry partnership scheme. The running of the social forestry program at the Batutegi FMU needs to
involve the role of the community so that an institution or organization / farmer group is formed to provide solutions and
facilitate the forest management process (Djelau et al., 2014). The institution in question is in the form of farmer groups,
which are farmer-level institutions that were deliberately formed with the aim of organizing and farmers in business
activities (Hermanto and Swastika, 2011). In this study, the institution or farmer group involved is the Cempaka Farmers
Group Association.
MATERIALS AND METHOD
The research was conducted in March – April 2021, located in Sumber Bandung Village, North Pagelaran District,
Pringsewu Regency. The respondents involved were members of the Cempaka Farmers Group with a total of 16
respondents using the snowball data collection method. In this study data collection in the form of primary and secondary
data. Primary data were obtained from interviews and questionnaires conducted directly with the farmers. Secondary data
obtained is from written data obtained from Batutegi FMU and literature related to the required data. The method used is
descriptive.
RESULTS AND DISCUSSION

Table 1. Research results.
No

Variable

Description

1.

Land Boundaries

not yet complete all members have boundaries,
so farmers do not fully have ownership permits,
and only 13 out of 16 farmers know the
boundaries of the areas they cultivate

2.

Monitoring Activities

9 out of 16 members answered that patrol
activities need to be carried out regularly
because it prevents forest encroachment due to
limited land cultivated by farmers

3.

Sanctions

only 1 member answered that they understood
very well, and 9 members answered that they
only understood the policies that apply in
managing forests

4.

Sense of belonging to
the
institution
partnership
and
organitation

5.

Group
Production
Marketing
Arrangements

6.

Soil
And
Conservation

7.

Income

A sense of belonging is formed from each
member and only 3 out of 16 members
answered that the organization already has a
good plan so it needs assistance from Batutegi
FMU
The current marketing mechanism is to sell it to
middlemen and also to anyone who wants to
buy. No member who answered that they could
market their crops independently, in a sense
still need institutions that can help market the
results harvest.
only 4 out of 16 members answered that they
understood correctly about land and water
management
none of the members answered that the income
obtained from forest use was sufficient for
daily needs

8.

In authority

Water

Lack of understanding of farmers' knowledge
about authority in protected forest management,
and only 2 out of 16 members answered that
they understood authority

1. Land Boundaries
Land overlapping conflicts are still often found in forest areas. Some forms of conflict that exist include
overlapping land use and land ownership disputes (Sylviani et al., 2013). This is caused by several factors,
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including the increasing number of farmers' needs regarding the availability of land needed by
farmers/communities, and also other influences regarding licensing (Utami, 2018). In the case of the Cempaka
farmer group, based on the results of interviews with farmers in 2021, all farmer members do not yet have
ownership permits and only 13 of the total 16 farmer members know the boundaries of their cultivated land.
The reason for the absence of ownership of land parcel numbers for all members is due to obstacles in
document preparation, submission and issuance of social forestry rights/permits due to incomplete documents,
and the technical field verification process.
2. Monitoring Activities
The condition of farmers in forest areas has low knowledge and economics. The existence of these
limitations makes farmers often carry out forest encroachment activities as a result of economic pressure and
the limitations of the land they cultivate. Based on the results of interviews, 9 out of 16 members of Cempaka
farmers said that monitoring activities need to be carried out regularly. Monitoring activities are usually carried
out by forest police from the Batutegi FMU and also forest security personnel from the surrounding
community. Forest police and forest security personnel have an important role in securing the scope of forest
areas that are able to control illegal logging and forest conservation (Azwir et al., 2017). In the implementation
of the Cempaka farmer group, monitoring activities are more focused on encroachment or other activities that
trigger forest damage. This is because the Cempaka farmer group land is closer to community settlements.
3. Sanctions
The existence of forests has an important role in supporting people's lives (Irawan et al., 2020). The
benefits that exist in the forest are used by farmers to provide income for them. Utilization by farmers is often
done excessively and does not pay attention to environmental sustainability. To prevent the occurrence of such
damage from occurring, the government establishes policies on forest protection by imposing sanctions on
those involved in forest destruction activities. Based on the interviews conducted, only 1 member of the farmer
who understands very well about the sanctions that apply in forest management and 9 members who only
understand only the applicable sanctions. The lack of understanding of Cempaka farmer members was caused
by the lack of intensity of socialization/extension activities provided by the Batutegi FMU. The purpose of
socialization/extension activities for farmers is to improve skills and knowledge for farmers. The existence of
counseling is one of the effective means to encourage agricultural development so that farmers whose
circumstances have not been able to achieve their goals (Berlian, 2014). The process that occurs in the field,
there is an agreement that has been made by members of the Cempaka farmers. The agreement is that if there
are farmers who are proven to have committed acts of violation and trigger forest damage, the farmer will
receive a warning and will be discussed internally in the group, but if the problem cannot be discussed
internally, then the farmer/perpetrator who commits the violation must ready to be handed over to the
authorities.
4. Sense of belonging to the institution partnership and organitation
The sense of ownership in farmer groups can be seen from the many interactions and participation of its
members. Farmer groups that are active in their efforts to achieve their goals are characterized by more
interaction between their members. Meanwhile, the ownership of farmer group activities that are carried out
depends on socio-economic conditions, natural resources, intimacy and mutual trust so that they can become a
binding factor for groups in which each group will belong to each other. One of the activities carried out is
regular meetings attended by group members. Based on interviews with the Cempaka farmer group
management, it is known that the management system carried out by the farmer group already has an
organizational plan. and only 3 out of 16 members answered that the planning had gone well, which means that
the other 13 farmers answered that the planning was not going well. The planning carried out by the Cempaka
farmer group is the cultivation of goats, the business has been running, but so far it has not had results managed
by the members of the farmer group. This happens because the goats raised do not survive long due to illness
and die before having offspring. The problem that underlies this is the lack of skills and knowledge of farmers,
so that maintenance is carried out less than optimally. So there is still a great need for the Batutegi FMU who
will accompany and guide members of the Cempaka farmer group to become a better organization.
5. Group Production Marketing Arrangements
Population growth has an impact on the need for food which also continues to grow. Marketing activities
carried out by farmers are important activities carried out after the harvest process. Farmers who have
completed the harvest stage then sell their harvest which will then become a nominal value for farmers. Based
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on the results of the interviews, none of the members answered that they could market their crops
independently, meaning that farmers still needed institutions that could help market their crops. Until now,
members of Cempaka farmers sell their harvests to anyone who wants to buy their crops, but farmers also sell
their crops to middlemen. In general, farmers who sell their crops to anyone before making a transaction have a
bargaining stage that is carried out first, so that the selling price is agreed upon. Meanwhile, farmers who sell
their crops to middlemen are given prices based on the nominal value of the middlemen themselves, so there is
no bargaining process.
6. Soil And Water Conservation
Soil and water conditions are important in the forest management process. Land management that is
carried out properly and correctly is an important factor in determining the growth and yield of the production
to be cultivated. The better the conditions, the more income the harvest will get, so efforts are needed to
maintain soil and water conditions, besides that the availability of water is maintained for water users (Fatimah
et al., 2016). If there is a decrease in land fertility as a growing medium, it will become an obstacle in the use of
land under the stand (Heryani et al., 2020). Based on the results of interviews, 4 of the 16 members of the
Cempaka farmer group understand about soil and water conservation, and the other 12 members do not
understand about soil and water conservation, causing an impact, namely the excessive use of chemical
fertilizers used by farmers in cultivating their cultivated land. Farmers say that fertilizer application can be done
more than once a year. The continuous use of chemical fertilizers without being balanced with organic
fertilizers has degraded agricultural land (Simanjuntak et. al 2013). To prevent the continuous application of
chemical fertilizers by farmers, there is a need for fostered efforts from the Batutegi FMU such as outreach
activities regarding the impact of using fertilizers, proper and correct methods of soil and water management, as
well as the use of organic fertilizers as substitutes for chemical fertilizers. in forest areas can benefit directly.
7. Income
The existence of the forest has the carrying capacity of all aspects of life for humans, flora and fauna.
Many of the people use the forest to meet their daily needs. Forest utilization carried out by the community is
by utilizing Non-Timber Forest Products (NTFPs). NTFPs are natural resources that have good prospects for
development which can be a hope for farmers to be able to improve their economic level and achieve the goals
desired by farmers (Maimunah, 2017). Based on the results of interviews, none of the farmers answered that the
income obtained from forest products could meet their daily needs. This is due to several factors, including the
selling value of the harvest and the area of arable land that the farmers cultivate. The majority of the land
cultivated by members of the Cempaka farmer group is planted with rubber plants. The selling value of rubber
is not too high and the area of land that farmers cultivate is only limited, resulting in farmers' income still not
being able to meet their overall needs.
8. In authority
Based on interviews conducted with the head of the Cempaka farmer group, Cempaka farmers have low
knowledge of authorities, and based on the results of interviews only 2 out of 16 farmer members understand
about authority. This is due to the lack of outreach/extension activities carried out by the Batutegi FMU. Apart
from that, farmers can feel the rights and authorities they get, namely access rights in forest areas, and rights to
the utilization and utilization of harvested products. The access rights obtained by farmers are the right to settle
or live in forest areas, but with the condition that farmers can only build huts built with wood and not from
permanent materials. Meanwhile, for cultivation rights, each farmer has ownership rights to privately owned
land. Meanwhile, the Cempaka farmer group does not have a total limit. This cultivation right is used for
gardening activities.
CONCLUSION
The conclusions obtained from this study are that members of the combined Cempaka farmer groups do
not yet have fully cultivated boundaries, routine patrols need to be held, members still need institutions to
market their harvests, and there is still a need for outreach activities carried out by the Batutegi FMU in order to
increase knowledge. farmers on forest management policies, soil and water conservation, and their authorities.
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ÖZET
Tütün (Nicotiana tabacum L.), Patlıcangiller familyasından olup tek yıllık bir endüstri bitkisidir. Tütün
bitkisinin kurutulmuĢ yaprağı, tütün mamulleri sanayiinin ana hammaddesini oluĢturur. Bilinen tütün
mamulleri; sigara, tömbeki, puro, pipo, kıyılmıĢ tütün, enfiye ve çiğneme tütünüdür. Ülkemizde tütün son
yıllarda üretim miktarı ve üretici sayısındaki azalıĢa rağmen, ekonomi için oluĢturduğu katma değer ve istihdam
olanaklarıyla günümüzde önemli bir tarımsal ürün olma özelliğini sürdürmektedir. Tütün üretimi, geleneksel
yöntemlere göre yapılan, çok emek gerektiren bir tarım Ģekli olduğu gibi, senenin büyük bir kısmında da
devamlı çalıĢmayı ve ayrıca makine gücünden ziyade insan gücünü kullanmayı gerektiren bir tarım Ģeklidir.
Tütün tarımı ile uğraĢan çiftçi, fidelerin yetiĢtirilmesi, sökülmesi, tarlaya dikilmesi, tütünün çapalanması,
kırılması, dizilmesi, kurutulması, muhafazası ve denklenmesi gibi ağır iĢleri aile fertleri ile beraber
yapmaktadır. Adıyaman tütünü, baĢka bir katkı maddesi içermeden yalnız baĢına, tüketilebilen bir tütün olması
ve sarmalık tütün uygulaması bilhassa iç kullanımda oldukça büyük bir tüketici grubu bulunmaktadır.
Tüketicilerin tercihi ithal olan tütünler yerine, yerli üretim olan tütünler tercih etmelilerdir. Böylelikle tütün
yetiĢtiriciliği yaparak geçimini sağlayan üreticilerin muhafazası yapılarak, ithal tütünlere ödenen nakitin
ülkemizde kalması sağlanarak döviz kaybı engellenmiĢ olacaktır. Son on yıllık ortalama üretim verilerine göre
tüm üretimin % 30‘luk payı bu bölgelerden elde edilir. Daha önceleri, yüksek ve dağlık alanlarda yetiĢtiriciliği
yapılan tütün, dağ kısımlarından ova kısımlarına inmesiyle üretim miktarında önemli artıĢlar göstermesiyle
ülkenin ihtiyacının oldukça üzerinde üretim yapılmaktadır. Böylelikle ihraç imkanları sağlanması için
çalıĢmalar baĢlatılmıĢ fakat üretim miktarında artıĢ olmakta ama ürün kalitesi düĢük olmasından kaynaklı ihraç
Ģansı doğmamıĢtır. Kaliteli tütün üretimine geçilmesi durumunda uluslararası piyasanın dikkatini çekecek
potansiyele sahiptir. Bu çalıĢma, Adıyaman ilinin geçmiĢten günümüze tütün yetiĢtiriciliğinin değerlendirilmesi
amacıyla yürütülmüĢtür.
Anahtar kelimeler: Tütün, Nicotiana tabacum L., Adıyaman
EVALUATION OF TOBACCO CULTIVATION OF ADIYAMAN PROVINCE FROM PAST TO
PRESENT
ABSTRACT
Tobacco (Nicotiana tabacum L.) is an annual industrial plant from the nightshade family. The dried leaf of the
tobacco plant is the main raw material of the tobacco industry. Known tobacco products; cigarettes, tombeki,
cigars, pipes, chopped tobacco, snuff and chewing tobacco. Despite the decrease in the amount of production
and the number of producers in our country, tobacco continues to be an important agricultural product with the
added value and employment opportunities it creates for the economy. Tobacco production is a form of
agriculture that requires a lot of labor, made according to traditional methods, as well as a form of agriculture
that requires continuous work for most of the year and also using human power rather than machine power. The
farmer, who is engaged in tobacco farming, carries out heavy work such as raising the seedlings, removing
them, planting them in the field, hoeing, breaking, sorting, drying, preserving and balancing the tobacco
together with the family members. Adıyaman tobacco is a tobacco that can be consumed alone without
containing any other additives, and there is a very large consumer group, especially in domestic use. Consumers
should prefer domestically produced tobacco instead of imported tobacco. In this way, the producers who make
a living by growing tobacco will be protected and the cash paid for imported tobacco will be kept in our
country, thus preventing foreign exchange loss. According to the average production data of the last ten years,
30% of all production is obtained from these regions. Tobacco, which was previously cultivated in high and
mountainous areas, has increased significantly in production as it descends from the mountain parts to the
plains. Thus, studies were started to provide export opportunities, but there is an increase in the amount of
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production, but there was no chance of export due to the low quality of the product. It has the potential to attract
the attention of the international market in case of a transition to quality tobacco production. This study was
carried out to evaluate the tobacco cultivation of Adıyaman province from past to present.
Keywords: Tobacco, Nicotiana tabacum L., Adıyaman
GĠRĠġ
Tütün (Nicotiana tabacum L.), Patlıcangiller familyasından olup tek yıllık bir endüstri bitkisidir (Doğanay ve
CoĢkun, 2015). Ġklim özellikleri tütün bitkisinin kalitesi üzerinde fazla miktarda etkisi bulunmaktadır. Toprak
istekleri bakımından kumlu- tınlı topraklarda yetiĢtirilmesi verimi arttırmaktadır. Fakat her türlü topraklarda
yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Bu nedenle toprak seçiciliği olmaması ile birlikte fazla alan büyüklüğüne de ihtiyaç
duyulmadan ufak ölçekli iĢletmecilerin tütün yetiĢtiriciliğine olanak sağlamasıyla tütün bitkisini daha cazip
kılmaktadır. (Bulut, 2006). Dünya, tarım tarihi boyunca hiçbir bitkisel ürün tütün bitkisi gibi oldukça çabuk bir
Ģekilde yayılıĢ göstermemiĢtir. Günümüzde tütün ürünlerinin tüketilmediği hiçbir ülke bulunmamaktadır.
YetiĢtirme süresi yaklaĢık 80-120 gün arasında olup iklim Ģartlarına göre değiĢkenlik göstermektedir. Yıllık
ortalama yağıĢ miktarı yaklaĢık 500-700 mm arasında bulunduğu ilkbahar mevsiminde (nisan, mayıs ve
haziran) tütün yetiĢtiriciliği için uygundur (ġahin ve TaĢlıgil, 2013). Bitkinin çimlenebilmesi için toprağın
optimum sıcaklık isteği 11-12 °C‘den düĢük olması istenmemektedir. Tütün bitkisinin geliĢme evresinde
sıcaklık isteği en uygun 26-27 °C, en düĢük 13-15 °C ve en yüksek sıcaklık ise 35-38 °C arasında olması istenir
(DaĢdemir, 2006). IĢıklanma isteği bakımından bitkinin çimlenme esnasında az fakat fide döneminde ıĢık ve
sıcaklanma isteğinde artıĢ göstermektedir. Güney kısımlarına bakan alanlarda tütünün kalitesi diğer yönlere
bakan alanlarda yetiĢtirilen tütünlerin kalitesine oranla daha fazladır. Daha çok yağıĢı az alan bölgelerde
yetiĢtiriciliği yapılıyor olsa da yağıĢ miktarı yüksek olan bölgelerde de yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Bitkinin
geliĢim döneminde su ihtiyacı bulunurken, olgunlaĢma evresinde ise su isteği bulunmamaktadır. Tütün
bitkisinin geliĢmesini negatif yönde etkileyen faktörlerin baĢında sıcak aylarda düĢen sağanak yağıĢlar
sebebiyle toprağın nem bakımından oldukça yüksek olması bitkinin geliĢimini olumsuz yönde etkilemekte ve
kalite miktarını azaltmaktadır. Fakat tütün bitkisinin daha önceden Doğu Karadeniz bölgesinde yetiĢtiriciliği
yapılan ‗puroluk Virginia‘ türü daha çok nem istemektedir (Darkot, 1995). Tütün bitkisinin geliĢim döneminde
aĢırı sıcaklıklar olmadığı sürece suya olan ihtiyacını yağmur sularından karĢılamaktadır. Ġlkbahar mevsiminde
hava sıcak ve yağmurlu iken, yaz mevsiminde hasat yaparken kurak ve bol güneĢli olması tütünün kalitesini
olumlu yönde arttırır, aromasına güzel bir koku sağlamasıyla birlikte maviküf hastalığını da engellemektedir
(Bulut, 2006). Tütün yetiĢtiriciliği yapılacak toprağın iyi bir Ģekilde havalanması ve drenaj sorununun olmaması
tütün kalitesinde oldukça önemli bir oynamaktadır. Ülkemizde yetiĢtiriciliği yapılan tütün çeĢitleri, pH değeri
5.5-6.5 arasında olan ve mineral madde miktarı az olan topraklarda üretimi yapılabilmektedir. Tütün bitkisinin
kalitesi derin ve süzek topraklarda özellikle kırmızı olan topraklarda geliĢimini ve kalitesini pozitif yönde
etkilemektedir. Türk tütünleri düz arazilere nazaran hafif eğilimli olan arazilerde daha iyi yetiĢtiriciliği
olmaktadır. Bu yüzden engebeli alanlarda yetiĢtiriciliği yapılamayan ve boĢ bırakılan alanlara alternatif bitki
olmasıyla önemini arttırmaktadır (Ergün ve Uğurlu, 2006). Gübreleme birçok bitkide mecburi olmasına rağmen
tütün bitkisinde böyle bir durum söz konusu değildir. Tütünde gübreleme yapıldığı zaman bitkinin
yapraklarındaki nikotini ve protein oranını arttırmakta fakat kalitesini negatif yönde etkilemektedir. Bu nedenle
tütün bitkisinde gübreleme çok tercih edilmemektedir. Tütün tarımının ekim iĢleminden baĢlanarak
balyalanmasına kadar geçen her aĢamasında oldukça fazla el emeği gerektirmektedir (Karabacak, 2017). Tütün
tohumlarının toprağa ekimi yapıldıktan sonra yaklaĢık iki ay gibi bir zamanda fide haline dönüĢerek tarlaya
dikim iĢlemi yapılmaktadır. Fidelerin tarlaya dikilmesinden hasat dönemine kadar geçen zamanda en hassas
olunması gereken süredir. Bu süre içinde tütün bitkisinin hastalıklara (püserano ve maviküf en önemli
hastalıklar) ve zararlılara karĢı güçlü olabilmesi için gerekli olan tüm bakım iĢleri yapılmaktadır. Fidelerin
tarlalara dikilme zamanları; Ege bölgesinde mart-nisan, Karadeniz ve iç bölgelerde mayıs-haziran, Marmara
bölgesinde nisan-mayıs aylarında dikim iĢlemi gerçekleĢmektedir. Tütün bitkisinin yaprakları olgunlaĢma
aĢaması alt yapraklardan baĢlayarak üst yapraklara doğru olmaktadır. (Ceylan, 1995). Bu nedenle tütün
yetiĢtiriciliği tapan üreticilerin en uzun ve zorlu dönemi hasat zamanıdır (Karabacak, 2017). Hasatta kırılan
yaprakların bir sonraki aĢaması olan ve tütün kalitesini etkileyen önemli bir faktör de kurutma iĢlemidir. Bu
süreçte, yapraklar farklı yöntemlerle dizilir ve kurutulur. Kurutma iĢlemleri dört farklı Ģekilde yapılmaktadır.
Bunlar; ısı ile kurutulan, güneĢte kurutulan, hava ile kurutulan ve ateĢte kurutulan tütünlerdir. Ülkemizde
genellikle güneĢte kurutulan yöntem tercih edilmektedir. Kurutma iĢleminde tütün yaprakları çok sık ve kısa
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diziler oluĢturacak Ģekilde çuvaldız yardımıyla iplere dizilir. Tütün dizileri bölgelere göre farklılık arz eden
kurutma tezgâhlarına (ızgara, ayna, salaĢ, çardak) asılır ve kurutulma iĢlemi yapılır (Karabacak, 2017).
Ülkemize tütün bitkisinin ne zaman ve nasıl geldiği hakkında farklı araĢtırmacılar tarafından görüĢler
bildirilmiĢtir. SavaĢ (1969), ilk olarak 1594 yılında ilaç olarak kullanılması sonucu girdiğini; (Türkoğlu, 1979),
1603 yılında imparatorluk topraklarına girdiğini, 1612‘de tütün kullanımının engellendiği, 1639‘da da tütün
tüketenlerin idam edildiğini; (Doğruel, 2000), Osmanlı topraklarına 1612‘de Hollanda ile düzenlenen bir ticaret
anlaĢması ile birlikte girdiğini; Borio (2007), Venedikliler aracılığıyla 1580‘de getirildiği, 1600‘lü yılların
baĢına kadar tütün gereksinimini ithalat aracılığıyla karĢılandığını, 1630‘lu yıllara gelindiği zaman ülkenin
değiĢik sancaklarında tarımı yapılmaya baĢlandığını ve 1633‘te IV. Murat tarafından tütün kullanımının
engellendiği; Er ve arkadaĢları (2011) ise 1601-1605 yılları arasında olduğunu bildirmiĢlerdir. Yapılan literatür
araĢtırmaları doğrultusunda tütünün ülkemize özellikle Anadolu‘ya ne zaman ve nasıl girdiği yönünde kesin bir
bilgi olmamasına rağmen Anadolu‘nun ve Türk üreticisinin tütün ile tanıĢması XVI. yy.‘ın sonu XVII. yy.‘ın
baĢları olarak belirtilmiĢtir. Buna göre tütün geçmiĢi ülkemizde 400 yıl kadar öncesine dayanmaktadır.
Tütün bitkisi sınıflandırılırken baĢta farklı iklim Ģartları olmak üzere, yaprak kurutma yöntemi, genetik yapı ve
adaptasyonuna göre ayrılmaktadır. Türkiye‘de tütün üretimi Marmara, Trakya, Karadeniz, Ege ve DoğuGüneydoğu Anadolu bölgesi gibi birçok bölge de yetiĢtirilmektedir (ġekil 1.) (Güzel, 2016).

ġekil 1. Bölgelere göre tütün üretimi

Ege Bölgesi tütün üretim alanı, üretim miktarı ve ihracattaki oranı ile birinci sırada yerini almaktadır. Bu
bölgede yetiĢtirilen tütünler dıĢ piyasada Ġzmir tütünleri olarak bilinmekte ve üretilen tütünler tek Ģekilde olup
homojen görünürler. Karadeniz Bölgesi Tütünleri; ülkemizde yetiĢtirilen tütünler arasında en üstün kalite ve
uluslararası en çok bilinen Canik, Maden, Basma ve Evkaf tütünlerimiz bu bölgede yetiĢtiriciliği yapılmaktadır.
Bu bölge tütünleri Ege Bölgesi tütünlerine nazaran homojen bir durum göstermemektedir. Bundan dolayı bu
bölgeye ait tütünlerin dıĢ görünüĢleri, boyut, Ģekil, koku, renk, tat ve içim karakteri gibi özellikleri ile dört farklı
sınıfta yer almaktadır. Marmara Bölgesi‘nin ekolojik ve toprak yapısının farklı olması nedeniyle polikültür
tarım üretimi yapılmasıyla birlikte uygulanan fiyat politikası bölgede tütün üretimini düĢürmektedir. Bu
bölgede yetiĢtiriciliği yapılan tütünler, Karadeniz ve Ege Bölgesi tütünlerinden farklılık göstermemektedir.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Bölgesi Tütünleri; son dönemlerde bu bölgede üretim alanı ve miktarında önemli
artıĢlar göstererek üretimde ikinci sırada yerini almıĢtır. Tütünün üretim alanları arasında mesafe oldukça fazla
olmasıyla birlikte değiĢik toprak yapısına sahip olmasından dolayı farklı tipte tütünlerin yetiĢtiriciliği
yapılmaktadır. Ufak boyutlu tütünlerin yanı sıra iri boyutlu tütünler de yetiĢtirilmektedir. Bu bölge tütünleri
Marmara, Ege ve Karadeniz Bölgesi tütünlerinden harman ve fiziksel faktörleri açısından benzerlik
göstermemektedir. Fakat tütünlerin kokusu ve içim yönünden Virginia tipi tütünlerine benzerlik göstermektedir.
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 133 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Bu bölgede Hasankeyf ve Tömbeki isimli Nicotiana Rustica cinsi tütün yetiĢtiriciliği de yapılmaktadır. Son on
yıllık ortalama üretim verilerine göre tüm üretimin % 30‘luk payı bu bölgelerden elde edilir. Daha önceleri,
yüksek ve dağlık alanlarda yetiĢtiriciliği yapılan tütün, dağ kısımlarından ova kısımlarına inmesiyle üretim
miktarında önemli artıĢlar göstermesiyle ülkenin ihtiyacının oldukça üzerinde üretim yapılmaktadır. Böylelikle
ihraç imkanları sağlanması için çalıĢmalar baĢlatılarak üretim miktarında artıĢ olup ama ürün kalitesi düĢük
olmasından kaynaklı ihraç Ģansı doğmamıĢtır. Kaliteli tütün üretimine geçilmesi durumunda uluslararası
piyasanın dikkatini çekecek potansiyele sahiptir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi tütünleri genellikle orta
boyutlu, kısmen de büyük boyutlu, kalın dokulu, açık kırmızı renkli, sarı, bir kısmı da sulama yapılan tütünler
olmasından dolayı ince dokuludur. Orta Elastikiyete sahip olup kabaca, kolayca tavlanır fakat aldıkları tav çok
çabuk kaybolur. Kendilerine öz kokuları bulunmaktadır. Ġçim hissiyatı bakımından tatlı ve serttir. Büyük
yaprakların damar kısımları kalın olmasından dolayı sigara imalatında istenmeyen bir durumdur. Tütünün
60‘ten fazla türü bulunmaktadır ve bu türler arasında en çok üretimi yapılan Nicotiana tabacum L. olup bu tür
ülkemizde de tarımı yapılan tütünlerin % 95‘ini kapsamaktadır. Ġkinci sırada ise en çok yetiĢtiriciliği yapılan
Nicotiana rustica L. türüdür. Ülkemizde de genellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde tarımı
yapılmaktadır. Nicotiana tabacum L. uluslararası piyasalarda Türk ya da ġark tipi tütün olarak tanınmakta ve
genellikle sigara üretiminde kullanılmakta, Nicotiana rustica L. ise daha çok pipo, nargile ve çiğnemelik tütün
olarak kullanılmakta ve nikotin miktarı % 4 -6 olan bir tütün türüdür. Bunlar Türk tütününe nazaran kalitesi
daha düĢük seviyededir.
Nicotiana tabacum L. türünden olan özellikle ülkemizde tarımı yapılan Türk (ġark/Oriental) tipi tütünlerinin
içerdiği nikotin miktarı % 1-2 civarında değiĢkenlik göstermektedir. Bu durumdan dolayı en hafif içilen
tütünler olarak bilinmekte ve nikotin oranı daha fazla olan tütünlerle harmanlama esnasında aranılan bir özellik
olmaktadır. Türk tipi tütünler; nikotin oranı, protein ve azot oranı düĢük, tohumlarındaki yağ oranı % 34-45
arasında, tadı ve kokusu ağır olmayan, ufak yaprak ayasına sahip ve kurutulduğunda sarı renk oluĢturan, bitki
boyu 0.5-2 m arasında boylanabilen, ülkemiz koĢullarına oldukça iyi adapte olmuĢ bir bitkidir (Er ve ark.,
2011). Kısa mesafelĠ alanlarda çok farklı özelliklere sahip tütünler elde edilmektedir. Örneğin Doğu
Karadeniz‘de (bilhassa Trabzon‘da) ve Ġskenderun‘da nargilede kullanılan tömbeki tütünü yetiĢtirilirken Orta
Karadeniz‘de (Samsun, Bafra) ise daha çok yüksek vasıflı tütünler elde edilmektedir. Tütündeki nikotin miktarı
tütünün tarımı yapılan bölgelere göre de farklılık göstermektedir. Nikotin oranı Ege ve Karadeniz Bölgesi
tütünlerinde % 1-3, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerine ait tütünlerde ise % 3-5 civarındadır. Tütün,
tütün sanayinin hammaddesini teĢkil etmekte olup baĢta pipo (kıyılmıĢ tütün Ģeklinde) ve nargilede (tömbeki
tütünü) tüketilmesi rağmen sigaranın keĢfiyle daha yaygın olarak kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Daha önceleri
tütünün kıyılmıĢ olarak buruna çekilmesi (enfiye) ve çiğneme Ģeklinde tüketilen tütün, aynı zamanda
tohumlarında yüksek oranda yağ içermesinden dolayı boya, sabun, kolonya ve esans yapımında
kullanılmaktadır. ĠçermiĢ olduğu nikotinden dolayı zirai ilaç yapımında da değerlendirilmektedir.
ADIYAMAN ĠLĠNĠN TÜTÜN ÜRETĠM VE TÜKETĠMĠ
Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nin kuzeybatısında bulunan ve dokuz ilinden biri olan Adıyaman, 39º 14‟- 37º
31‟ doğu boylamları ile 38º 11‟-37º 25‟ kuzey enlemleri arasında Fırat Nehri havzasında yer almaktadır. Deniz
seviyesinden yüksekliği ortalama 669 metre olup topraklarının güneyinde Fırat Nehri bulunan ve kuzeye bakan
kısımları Toroslar‘ın kolu olan Malatya dağları bulunmaktadır. Atatürk Barajı'nın çok fazla alanı Adıyaman ili
sınırında yer almaktadır. Adıyaman il alanı 7.033 km2 yüzölçümü ile Türkiye‘nin yaklaĢık % 0,9‟unu kaplar.
Adıyaman Merkez ilçesinin %21,4 oranıyla Adıyaman ilinde en yüksek yüzölçümüne sahiptir. Besni ilçesi ise
% 16,3 yüzölçümü oranıyla ikinci en büyük ilçesidir. Yüzölçümü en düĢük ilçeleri sırasıyla, Samsat, Sincik ve
Tut‘dur (ġekil 2).
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ġekil 2. Adıyaman ili ve ilçelerine ait konum görüntüleri

Adıyaman ilini doğudan batıya doğru bir Ģekilde bölen Anti Torosların kuzey kısmında bulunan dağlık bölgenin
iklimi ile güney kısmında bulunan bölgenin iklimi durumu birbirinden farklılık göstermektedir. Güneyde kalan
kısmın, yaz ayları sıcak ve kurak, kıĢları ise yağıĢlı ve ılık; kuzeyde kalan kısmı ise, yazları serin, kıĢları soğuk
ve yağıĢlı geçmektedir. Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri arasında köprü konumunda olması nedeniyle
iklimi bölgedeki diğer illerden farklıdır. Ġlde mevcut rüzgârlar kuzey, kuzeybatı ve kuzeydoğu yönündedir.
Rüzgârlar genellikle hafif ve orta Ģiddette olmakta ve kısmen de kuvvetli olması ile birlikte senenin 10-15 günü
fırtına Ģeklinde olmaktadır. Tütün üretimi bakımından ülkemizde değerli bir yere sahip olan Adıyaman ili,
1990‘lı yılların sonlarına doğru yürütülmeye baĢlanılan kotalar ile 2002 yılında yürürlüğe giren Tütün Kanunu
sonucunda tütün üretim ve pazarlamasında oldukça fazla problemler yaĢanmaktadır. Son dönemlerde, Ege
Bölgesi‘nde tütün üretim masraflarının fazla olmasından kaynaklı tütün yetiĢtiriciliğinde düĢüĢler ortaya
çıkmıĢtır. Üreticiler, yapılan fiyat miktarlarından dolayı istenilen kazancın elde edilememesinden dolayı
bölgede yetiĢtirilebilecek alternatif ürün arayıĢına girmektedirler. Bu nedenle Türkiye dıĢından gelen talepler
karĢılanamamasından dolayı tütün üreticisi Ģirketler, Ege tütününü adaptasyonunu sağlayabilecek alternatif
olarak üretimi yapılacak bölgeler araĢtırmaya baĢlamıĢlardır. Adıyaman ilinin ekolojik olarak uygun ve daha
önce tütün üretiminin yapılmıĢ olması ile bu alternatifler içinde önemli bir yere sahiptir.
Adıyaman tütünü, baĢka bir katkı maddesi içermeden yalnız baĢına, tüketilebilen bir tütün olması ve sarmalık
tütün uygulaması bilhassa iç kullanımda oldukça büyük bir tüketici grubu bulunmaktadır. Tüketicilerin tercihi
ithal olan tütünler yerine, yerli üretim olan tütünler tercih etmelilerdir. Böylelikle tütün yetiĢtiriciliği yaparak
geçimini sağlayan üreticilerin muhafazası sağlanmıĢ ve ithal tütünlere ödenen nakitin ülkemizde kalması
sağlanarak döviz kaybı engellenmiĢ olacaktır. Adıyaman ilinde tütün yetiĢtiriciliği yapan üreticiler genellikle
arazileri çok parçalı Ģekilde gerçekleĢtirilmekte olup en fazla 3 dekarlık alanı aĢmamakla birlikte arazi icar
yoluyla kiralama iĢlemi de yapılmaktadır. Tütün üretiminde dağ ve ova köyleri olarak ikiye ayrılmaktadır.
Tütün üretimi dağ köylerinde arazilerin az ve engebeli olmasından dolayı daha zor koĢullarda yapılırken, ova
köylerinde ise daha kolay yapılmaktadır. Fakat dağ köylerinde hava ve suyun sert olması ile birlikte kullanılan
tohumun kaliteli olması ve çiftlik gübresi uygulanmasından dolayı oldukça kaliteli ve verimli olmaktadır. Ova
köylerinde üretilen tütünün kalite oranı, dağ köylerine nazaran daha azdır. Tütün yetiĢtiriciliği sulu ve kuru
koĢullarda farklılık göstermektedir. Sulama iĢlemi yapılan arazilerde dekara verim 200-350 kg arasında
değiĢirken, sulama iĢlemi yapılmayan arazilerde ise ortalama verim dekara 100-150 kg arasında elde
edilmektedir. Adıyaman Çelikhan, Besni ve Merkez ilçelerinde fazla oranda tütün yetiĢtiriciliği yapılırken;
Samsat, Kahta, Sincik ve GölbaĢı ilçelerinde ise düĢük oranda üretim yapılmaktadır. Ġlde Çiftçi Kayıt
Sistemi‘ne kaydı olmayan tütün üreticilerinin ekmiĢ olduğu tütün oranı oldukça fazla olmasıyla mevcut bulunan
verilerin yaklaĢık 3-4 katı olmaktadır. Adıyaman ilinde tütün tarımının yaygın bir Ģekilde yapılmasının ana
sebeplerinden biri de, bu bölgede üretimi yapılan tütünün kıyılarak direk içilebilen özelliğe sahip olması ve
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bölgede bulunan tütün tüketicilerinin geçmiĢten günümüze sarmalık olarak kıyılmıĢ tütün mamullerini
kullanma alıĢkanlığının olmasından kaynaklanmaktadır. Ġlin köyleri ve merkezi ile birlikte yaklaĢık 10 bin kiĢi
tütün yetiĢtiriciliği yapmaktadır. Üretim esnasında yoğun iĢ gücü gerekmesinden dolayı üreticilerin ailece
yaptıkları düĢünüldüğünde tütün üretiminde etkilenen yaklaĢık 40 bin kiĢiyi içine alan bir nüfusun varlığı söz
konusu olmaktadır. Adıyaman ilinde yetiĢtiriciliği yapılan tütünün kendine has üretim tekniği olması ve bakım
iĢleri söz konusudur. Sulama teknikleri, filiz alma ve tepe kırma gibi iĢlemler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra
tütünün tavlanması ve iĢlenmesinde kullanılan yöntemler sayesinde Adıyaman tütününe sağlamıĢ olduğu koku,
tat ve renkten dolayı Anadolu‘da yetiĢtiriciliği yapılan diğer tütünlerden farklı olmasını sağlamıĢtır. Diğer bir
ayrı kılan özellik ise, yalnız baĢına herhangi bir katı maddesi eklenmeden, sarmalık olarak tüketilmesi
Adıyaman tütününü daha cazip kılmaktadır. Adıyaman tütününün rengi sarı olmakta ve kendisine öz hoĢ
kokusu, Amerikan tipi ile Ģark tipi tütünler arasında içim hissiyatı uyandırmakta, katkısız, harmansız, hem
pipoluk hem de sigaralık olarak kullanılması ile birlikte her tarafta kolay bir Ģekilde temin edilebilen bir
tütündür. Adıyaman Çelikhan tütün yetiĢtiriciliği bakımından en fazla tarımı yapılan ve yaklaĢık 150 yıldır
halkın geçim kaynağı olarak tarımı yapılmaktadır. Adıyaman‘ın tüm bölgesinde 32 bin dekar arazide tütün
yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. Ancak sadece Çelikhan ilçesinde ortalama, 18-20 bin dekar alanda yapmaktadır.
AĢağı yukarı 3500 aile tütün yetiĢtiriciliği yaparak geçimini sağlamaktadır. YaklaĢık 500 aile de yarıcılık
yaparak geçimini tütünle karĢılamaktadır. Adıyaman tütününde sınıflandırma ve kalite üç farklı kategoride
sunulmaktadır: 1.ci sınıf tütün; toplam tütün üretim payı % 70 civarında olup yaklaĢık 2500 ton‘dur. 2. ci sınıf
tütün de toplam üretim içindeki payı % 20‘dir ve 700 ton civarındadır. 3.cü sınıf tütünde ise toplam üretim
içindeki payı %10‘dur ve yaklaĢık 400 ton gelmektedir. Adıyaman Merkez ve Çelikhan ilçesinde yıllık olarak 3
bin ton tütün üretimi yapılmakta ve yaklaĢık olarak 6 bin de tütün üreticisi bulunmaktadır. Üretici baĢına yılda
en az 400-500 kg tütün üretmekte ve elde ettikleri tütünleri satarak yıllık geçim masraflarını karĢılamaktadırlar.
Tütün üretimi, aile fertleri ile birlikte ve çok fazla emekle yapılmaktadır. Ġldeki 6 bin üretici sayısı
düĢünüldüğünde, bu bölgedeki aile nüfusunun oldukça fazla olmasıyla birlikte bu oran yaklaĢık 30 bin kiĢiye
tekabül etmektedir. Meydana gelen toplam istihdam, tütünlerin kıyılmasından tutun sarmalık tütün mamulünün
satıĢ aĢamalarına kadar çalıĢan insanları da hesaba alındığı taktirde oldukça fazla bir sayı ortaya çıkmaktadır.
Söz konusu üretim bölgelerinin duyarlılıkları, ekonomik ve coğrafi yapısı dikkate alındığında, sarmalık tütün
üretim faaliyetlerinin istihdamına olanak sağlamakta ve bu yörenin önemli problemlerinden olan göçlerin
azalmasında etkili olacaktır. Çelikhan ve yöre tütünü sulu koĢullarda yetiĢtiriciliği yapılmakta, soslama
yapılmasında hiçbir Ģekilde katkı maddesi eklenmesine ihtiyaç olmadan tüketilmesi dünyada tek ve nadir
bulunan tütün grupları arasında yerini almaktadır. Piyasada paketlenmiĢ durumda bulunan sigaraların hemen
hemen hepsinde katkı maddeleri eklenerek içim aĢamasına getirilmektedir. Bu da doğal içim vasfına sahip olan
Çelikhan menĢeili yöre tütününün önemini daha çok arttırmaktadır. Bazı kurumlar tarafından bu bölgelerde
tütün bitkisine alternatif olabilecek ürün projeleri yapılmıĢ olup fakat arazilerin parça parça olması, çiftçi baĢına
düĢen arazinin küçüklüğü, üreticilerin arazi sahibi olmaması ve mevcut arazilerden elde edilen gelirin farklı
tarım ürünlerinden veya faaliyetlerinden elde edilememesi nedeniyle bugüne kadar bu projeler, istenilen
seviyede baĢarı sağlayamamıĢtır. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri‘nde sarmalık tütün üretim tesisi
bulunmamaktadır. Bu bölgelerde iĢe yaramaz Ģeklinde bulunan mülga tekel kurumunun depolarını ve ofislerini
kullanılmasını sağlayacak Ģekilde yatırım yapılması planlana bilinir. Çelikhan tütünü yerli bir markadır. Bu
tütünün iĢlenmesi ile puro ve sigara haline dönüĢtürülmesi sonucu katma değeri fazla miktarda arttıracaktır.
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Abstract
The Bukit Barisan Selatan National Park Conservation Area (BBSNP) covers an area of ± 355,511 ha which
administratively located in Lampung Province and Bengkulu Province which is surrounded by 238 villages
with 68 villages directly adjacent. Conservation Area management is often found in two decisions between the
interests of preserving the area's biodiversity, which wants to the interest of biodiversity conservation
ecosystems or the local communities around the area who depend for their livelihood on the natural resources
of the area. In this case, of course, each management has different problems depending on the conditions and
situations in the conservation area. Forestry Partnership in Conservation Areas, hereinafter referred to as
Conservation Partnerships in accordance with the Regulation of the Director General of Natural Resources and
Ecosystem Conservation Number 6 of 2018 is a collaboration between the heads of area management units or
permit holders in conservation areas. and local communities based on the principles of mutual respect, mutual
trust, and mutual benefit in mutual cooperation. The administration of Nature Reserves and Nature
Conservation Areas is regulated in the Minister of Forestry Regulation Number P.85/Menhut-II/2014.
Conservation partnerships in the context of community empowerment in the conservation area of BBSNP are
certainly one alternative that can be developed in managing forest areas with the community who depend on
collecting Damar Mata Kucing (Sorea javanica) in the BBSNP Conservation Area. The concept of community
empowerment around the area that makes the community a subject not an object in the management of the area
forms a separate closeness between the government and the community. This certainly encourages the
community to participate in maintaining conservation areas independently together with the government as
managers and policy makers so that their main duties and functions carry out the mandate to maintain the
integrity, authenticity and sustainability of the area while continuing to be carried out in accordance with
applicable laws and regulations.
Keywords : conservation area, conservation partnership, BBSNP.
I. Introduction
Indonesia has an area of 27.048 million hectares of conservation area which is divided into 5 million
hectares of water and 22 million hectares in Indonesia. The conservation areas which consists of 212 units of
nature reserves, 80 units of wildlife reserves, 54 units of national parks, 133 units of nature tourism parks, 36
units of forest parks, 11 units of hunting parks, and 34 units of asylum areas Nature Reserve Area and Nature
Conservation Area or conservation areas whose functions has not been definitively defined (Directorate
General of Natural Resources and Ecosystem Conservation, 2020). National Parks are nature conservation areas
that have native ecosystems managed with a zoning system that is utilized for research, scientific, educational
purposes, to support cultivation, tourism and recreation (Law No.5/1990). Bukit Barisan Selatan National Park
(BBSNP) under the management of the Central Bukit Barisan Selatan National Park, Directorat General of
Natural Resources and Ecosystem Conservation Ministry of Environment and Forestry (Regulation of the
Minister of Environment and Forestry Number P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016). BBSNP is one of the
conservation areas Registered on the world heritage inscription ( UNESCO) which affirms the extraordinary
universal value of a culture or natural property that requires protection for the benefits of all humanity.
The area of BBSNP ± 355,511 ha is lowland rain forest in Sumatra which is administratively included
in 2 (two) provinces, namely Lampung Province and Bengkulu Province, which are surrounded by 238 villages
with 68 villages directly adjacent to BBSNP (Central Bukit Barisan Selatan National Park, 2021). BBSNP is a
conservation area that has a protection function for larg mammals include endangered species according to the
IUCN Red Data Bood such as the Sumatran elephant (Elephas maximus sumatranus), Sumatran rhino
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(Dicerorhinus sumatrensis), Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae). In addition, BBSNP is a growing place
for flora species such as Rafflesia arnoldii and Amorphopallus so that a conservative and sustainable National
Planting Management must be carried out to maintain the authenticity of the BBSNP.
Management of National Parks is often faced with two decisions between the interests of conservation
of the area's biodiversity which requires maintaining the authenticty or the local communities around the area
who depend for their livelihood on the natural resources of the area. In this case, of course, each management
has different problems depending on the conditions and situations in the conservation area. According to
Wiratno (2018), management of conservation areas cannot be carried out only limited to the territory of the area
without considering the typology of surrounding land use, interconnection, speed of forest cover change and
land change, habitat decline and damage, changes and socio-economic dynamics, culture, and development. In
general villages and/or the emergence of private investment in their buffer zones and/or on a much wider
landscape scale. Also in the perspective of spatial analysis of watersheds, upstream-downstream
interconnection.
Conservation partnerships in the conservation area of BBSNP in the context of community
empowerment are certainly one alternative that can be developed in managing forest areas with the community.
Conservation Partnerships can be used as an option in resolving tenure conflicts that occur in conservation
areas. The concept of community empowerment around the area that makes the community a subject not an
object in the management of the area forms a separate closeness between the government and the community.
This certainly encourages the community to take part in maintaining the conservation area independently, in
this case the government as a manager and policy maker is assisted in carrying out the mandate to maintain
sustainability of the tnbbs area by continuing to carry out according to the limits set out in the applicable laws
and regulations.
II. Conservation Partnership Policy in the Bukit Barisan Selatan National Park
Conservation Area.
According to Prayitno, (2020) in an effort to balance the interests of conservation in ensuring the life
and welfare of the community in and around conservation areas, the government has issued various laws and
regulations that guarantee access to the community to utilize conservation areas, one of which is the Regulation
of the Director General of Natural Resources and Ecosystem Conservation Number.
P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 concerning Technical Guidelines for Conservation Partnerships in Nature
Reserves and Nature Conservation Areas 6 where the aim is the establishment of a Cooperation Agreement
between the government as the manager of conservation areas and local communities. The Conservation
partnership itself is a collaboration between the conservation area management unit and local community for
the empowerment of local communitiew and in the context of ecosystem restoration with the procedure for
coorporation is regulated in Minister of Forestry Regulation No. P.85/Menhut-II/2014.
The form of conservation partnership in the context of empowering local communities in the
Regulation of the Director General of Natural Resources and Ecosystem Conservation Number 6 of 2018 is
Collection of Non Timber Forest Product (NTFPs), Traditional cultivation, Traditional hunting for unprotected
spesies, Traditional use of limited aquatic resources for unprotected species, and Limited nature tourism. In the
context of empowerment local communities, it includes traditional zone/blocks and blocks for the use of Nature
Conservation Areas. With the coorperation agreement, the community gets legal protection to be able to play
an active role in maintaining, managing and Conservation area and improving the welfare of the community
around the area. Given the importance of conserving conservation area for the welfare of society quality of
human life, the community also has obligations and responsibilities in conservation activities in accordance
with Article 4 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their
Ecosystems.7 Collaboration in the management of conservation areas with other parties helps support and
improve the effectiveness of conservation area management, one of which is collaborative area management
with local communities.
The local community is part of the parties that can participate in collaborating in the management of
the area. In accordance with Article 1 of the Regulation of the Minister of Forestry Number: P.19/MenhutII/2004. In the course of history accompanied by the development of global awareness about nature
conservation, the management of Conservation Areas has experienced a paradigm shift. The international
community is aware of the need for changes in the management of Conservation Areas related to the presence
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of local communities (Mulyana A. et al, 2019). Empowerment of local communities is regulated in the Minister
of Forestry Regulation Number: P.39/Menhut-II/2013 concerning Community Empowerment through Forestry
Partnerships. Empowerment of local communities is carried out in an effort to increase the ability and
independence of local communities to obtain fair and optimal benefits of forest resources in order to improve
the welfare of local communities. The determination of Conservation Areas sometimes creates conflicts
between the government and the community that have been passed down from generation to generation or since
their ancestors have been and have managed them before an area is designated as a conservation area with very
limited use. Conflict between society and government is inevitable. On the one hand, the government must
maintain the authenticity and integrity of the conservation area, but the government cannot ignore respect for
human rights. Problems within the Conservation Area are resolved through a non-litigation approach and
prioritizing dialogue (Wiratno, 2018).
In general, the people living around the BBSNP area utilize Damar Mata Kucing (Sorea javanica)
which is a Non-Timber Forest Product (NTFP) which is used by the community as a livelihood to meet the
daily needs of the community. Damar Mata Kucing (Sorea javanica) is one of the NTFPs that is used by the
village community supporting BBSNP
because it has a fairly high economic value. The use of resin within the BBSNP area has been around for a long
time before BBSNP was established. Since the establishment of BBSNP, namely in 1935 as the South Sumatra
I Wildlife Reserve (Decision Governor of the Dutch East Indies Number 48 dated December 24, 1935 and in
1982 the appointment of SM South Sumatra I to become a National Park (Statement of the Minister of
Agriculture No. 736/Mentan/1982). Finally, the National Park Authority of BBSNP forbids settlements and
limits community activities carried out within the BBSNP Conservation Area. The limited land owned to
develop repong damar is a threat to the community to support the community's economy. This access restriction
is regulated in Law No. 5 In 1990 Article 19 paragraph (1) states that, "Everyone is prohibited from carrying
out activities that can result in changes to the integrity of the nature reserve area." In the end, the community
carried out activities in the Conservation Area illegally and stealthily. This shows that the high community
dependence on forest resources.
According to Wiratno (2018), the new way of managing conservation areas is carried out through a
landscape-based approach, or based on watersheds or based on the condition of various ecosystems, various
customs and cultures, habitats, distribution of wildlife and the existence of essential ecosystems and taking into
account changes in land use as a result of developmentand the existence and aspirations of the community and
customary law communities, especially those whose livelihoods still depend on forest and water resources.
Therefore, in an effort to implement laws and regulations in the management of conservation areas related to
area management in the context of empowering the BBTNBBS community, they have signed a Cooperation
Agreement (PKS) related to the Conservation Partnership on Strengthening Conservation Functions through
Providing Access to Collect Non-Timber Forest Products (NTFPs) in TNBBS Traditional Zone with a total of 7
(seven) Conservation Partnership PKS (Center of BBSNP, 2021). The signing of the Conservation Partnership
PKS is a form of legalization of state recognition for activities carried out by communities in Conservation
Areas in this case related to granting access to NTFP collection. With the Cooperation Agreement, the
community gets legal protection to be able to play an active role in maintaining, managing and conserving the
Conservation Area and improving the welfare of the community around the area. The International community
is aware of the need for change in the management of Conservation Areas related to the presence of local
communities (Mulyana A. et al, 2019).
The Conservation Partnership places the community as the subject of management. The community is
involved from planning, implementing and monitoring evaluations to the management of Conservation Areas.
With the conservation partnership, the community is directed to be independent in order to improve the welfare
which is the benchmark for the success of the conservation partnership in accordance with Article 2 of the
Regulation of the Director General of Natural Resources and Ecosystem Conservation Number 6 of 2018
namely "This conservation partnership guide aims to realize community independence and welfare in the
context of strengthening the management and function of conservation areas and the preservation of
biodiversity". In the process towards independence, the area manager in this case the government and the
parties must continue to provide guidance and assistance. Such guidance and assistance can be a factor in the
success of conservation partnership activities. According to Wiratno (2018), the parties working together
should gradually be able to apply four governance principles, namely: 1) participation; 2) openness; 3)
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 140 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
collective responsibility; and 4) accountability. This multilevel leadership must also be encouraged to accelerate
and expand various collaborations with all parties, both with rural communities and local communities villages
around the conservation area as well as anyone who is interested in collaborating, to solve the problems faced.
One form of community participation activities that can be carried out in area management is to
participate in protecting the area from forestry crimes. The community also conducts participatory patrols to
prevent and extinguish forest fires, especially those located in traditional zones which are the locations of
conservation partnerships. Indirectly, the community will protect the area which is their source of income while
maintaining and preserving it. Public awareness is also always carried out, so that the community has begun to
realize that conservation areas cannot be owned in accordance with applicable laws and regulations.
III. Closing
With the issuance of the Cooperation Agreement to Strengthen Area Functions through Conservation
Partnerships, Granting Access to Collect NTFPs in the Traditional Zone of TNBBS, Bukit Barisan Selatan
National Park Center has implemented the Director General of Natural Resources and Ecosystem Conservation
Number 6 of 2018 and the Minister of Environment and Forestry Regulation Number :
P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017. The Conservation Partnership is one of the recommendations for resolving
conflicts between the community and the government by providing legal access permits to carry out utilization
activities in conservation areas for the welfare of the community around the area in accordance with applicable
laws and regulations.
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KNOWLEDGE AND PREVENTIVE MEASURES OF COVID-19 AMONG ARABLE CROP
FARMERS’ IN IDO LOCAL GOVERNMENT AREA OF OYO STATE, NIGERIA
Adeniran A. A., Akinpelu O. A. Adepoju A. O.,Okpeze V. E.
Department of Agricultural Extension and Management, Federal College of Agriculture,
Oyediran W. O.
Federal Ministry of Agriculture and Rural Development, Abeokuta Ogun Sate,

Abstract
The study was conducted to access arable crop farmers‘ knowledge of COVID-19 in Ido Local Government
Area of Oyo State. Multistage sampling procedure was used to select one hundred and twenty (120)
respondents, Well-structured questionnaire were used to collect data. The descriptive statistics (frequency,
mean and percentage) was used to analyze the data while inferential statistics (chi-square and Pearson Product
Moment Correlation PPMC) was used to test the hypothesis. The results show that 25.9% of the respondents
were within the age range of 31-40years, 50.8% were male while 58.3% were Christian. Also, 67.5% were
married with 42.5% having between 1-10 years of farming experience. Majority (83.3%) of the respondents
cultivated between 1-5 acres of farmland with 18.3% having access to credit. The results further revealed that
majority (72.5%) were highly knowledgeable about Covid-19. Radio (x =1.74) was the major source of
information on Covid-19. Moreover, loss of income (90.0%) was the major effect of Covid-19 on production
activities of arable crop farmers. However, farmers engaged in regular washing of hands as their major
preventive measure. The result of the hypothesis shows that age (r = -0.019) and religion (χ2 = 9.004, p = 0.011)
were significantly related with knowledge of Covid-19. It is recommended that palliatives should be made
available to arable crop farmers to cushion the effect of covid -19. Also, preventives such as soap, sanitizers,
facemask should be made available and affordable for usage by members of household to curtail the spread of
covid -19.
Keywords: Arable crop farmers, Knowledge, Covid-19.
Introduction
Agriculture is the mainstay of Nigeria economy because of its contribution to the Gross Domestic Product,
provision of employment opportunities and provision of food for human survival. It is the largest employer of
labour in the country, providing jobs for more than one-third (35%) of the total work force (World Bank, 2020)
and contributes about 24% to the Gross Domestic Product (GDP) (National Bureau of Statistics (NBS), 2020).
The sector is facing many challenges ranging climate change, limited agricultural inputs, outdated systems of
agriculture, poor infrastructure, lack of access to finance, absence of value chain and supply chain linkages,
widespread insecurity including the Boko Haram crisis, armed banditry and cattle rustling in the North as well
as incessant farmer-herder clashes in the South and Middle Belt (PWC, 2020). These challenges has
dramatically contributed to the decrease in food production and farmers‘ productivities. In recent time, the
situation is worsen with the outbreak of a covid-19.
Covid-19 world pandemic started in 2019 and first reported in Nigeria on 27th February, 2020 (Nigeria Centre
for Disease Control, NCDC, 2020). The number of confirmed case as at 11th October, 2021 from the 36 States
of the federation was about 207,709 (Nigeria Centre for Disease Control (NCDC), 2021). Covid -19 has caused
many harms than expected in the world. The impact on life largely is not concealed and has left no continent
untouched. It is enormous to the extent that the world system, at a point, was completely locked down as death
toll was on the increase. Specifically, covid-19 has negatively impacted farm families and agricultural system
vis-a-viz rising food prices, inability to attain food security, farmers‘ inability to access their farms in other
state locations or procuring inputs and farm implements due to intra and interstate movement restrictions. Other
impacts include food distribution and decreasing export earnings due to lockdown (PricewaterhouseCoopers
Nigeria, 2020). The global health crisis triggered by covid-19 according to Agboola (2020) is a serious threat to
the food systems. On 30th March, 2020 the Federal Government of Nigeria (FGN) and State Governments
imposed a five-week lockdown across the 36 states including the Federal Capital Territory (FCT), Abuja, which
was done in phases (FGN, 2020) as an immediate measure to curtail the spread of the disease among citizenry.
The lockdown was extended until 7th August, 2020 when the Presidential Task Force on covid-19 (PTF
COVID-19) announced a gradual ease of the lockdown.
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The incidence of covid -19 has created serious threat in the agricultural system. These include huge decrease in
demand for eatery and commercial food services, labour restrains, handling and production capacity of food
and other agricultural products that have influence on farmers output reduction (Brewin, 2020; Ceballos et
al., 2020; Cranfield, 2020; Poudel & Subedi, 2020). Quarantine measures has also reduced labour availability
for some important farming activities such as sowing of vegetable crops, picking fruits among others. (Bochtis
et al., 2020; Adhikari et al., 2021; Bisht et al., 2020; Cortignani et al., 2020). It is therefore important for
farmers to take necessary precautions to curtail the spread of covid -19 in their farming communities. This is
premised on the knowledge level of the farmers on covid -19 which therefore necessitates the conduct of this
study.
Specific objectives:
The specific objectives of the study were to:
i.
describe the socio-economic characteristics of farmers in the study area;
ii.
ascertain the arable crop farmers‘ knowledge of COVID-19;
iii.
examine the information sources of COVID-19 among arable crop farmers;
iv.
ascertain the perceived effects of COVID-19 on farmers‘ production activities;
v.
examine the preventive measures taken by arable crop farmers on COVID-19.
Hypothesis of the study
The hypothesis of the study was stated in null form:
H01: There is no significant relationship between socio-economic characteristics of arable crop
farmers and their knowledge level of COVID-19.
Methodology
This study was carried out in Ido Local Government Area of Oyo State (Fig. 1). Ido Local Government Area
has a land size of about 986km2 and population size of about 103,261 based on the 2006 National Population
Census. The temperature typically varies from 690 F to 920 F and is rarely below 630 F or above 960 F. Ido Local
Government Area is sub-divided into ten wards namely Ilaju, Akindele, Araromi, Apete, Idi-iya, Odetola,
Oganla, Ido, Siba, Omi-Adio. There are large hectares of farmland which are suitable for rearing of animals
and vast forest reserves and rivers. Inhabitants of Ido Local Government Area are mainly farmers who grow
varieties of crops such as cocoa, kolanut, palm oil, timber and food crops such as maize and rice.
The population of the study consists of arable crop farmers in Ido Local Government Area of Oyo State. A
multistage sampling technique was used to select respondents for this study. In the first stage, four (4) wards
namely Oganla, Idi-Ahun, Ido and Omi-Adio were randomly selected from the existing ten (10) wards. In the
second stage, three villages were randomly selected from each of the selected wards making a total of twelve
(12) villages. In the third stage, ten (10) arable crop farmers were randomly selected using the list of registered
farmers to arrive at a sample size of one hundred and twenty respondents. Data for this study were collected
through a well-structured questionnaire. The questionnaires elucidating the objectives of the study were
administered to the selected arable crop farmers. Data were analyzed using descriptive statistics (mean,
percentages and frequency count) while hypothesis of the study was tested using inferential statistics (chisquare).

Figure 1: Map
showing Ido
Local
Government
Area
Source: Olatunji
et al., 2016
Results
and
discussion
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Socio-economic characteristics of the respondents
Results on age in Table 1 show that 25.9% of the respondents were within the ages of 31-40 years and 25.5%
were between 41-50 years. The mean age of the respondents was 48 years which implies that the farmers are
within the active age and most likely to carry out difficult farm operations for arable crop production. Age
according to Adesope (2007) significantly contributes to the qualities associated with young and middle aged
people such as their active involvement in farming activities. Entries also show that half (50.8%) of the
respondents were male. This implies that both male and female were involved in arable crop production.
Though, World Bank (2012) studies in Africa have shown that men are more likely to be more involved than
women in commercial crop production. Table 1 further shows that most (67.5%) of the respondents were
married. This means that most of the respondents are responsible and have some form of household
responsibilities to meet. Married partners could as well be a source of labour for farming activities. Result of
religion in Table 1 shows that little above average (58.3%) of the respondents were Christians while 40.0%
were Muslims. Membership of one religious group or the other can be of importance for information sharing
among farmers particularly on Covid- 19 and preventive measure. Results on household size in Table 1 show
that half (50.0%) of the respondents had between 1- 5 members of household while 7.5% had 11members or
more. The mean household size was 5 members which implies that most of the respondents had fairly few
household size. Thus, members of household can be a source of labour for farming activities. Also, household
size confers a sense of responsibility where members are expected to be protected from health challenges such
as that of coivid-19. Table 1 also shows that most (65.8%) of the respondents practiced mixed cropping while
34.2% engaged in mono-cropping. The practice of mixed cropping undoubtedly is connected with efficient
utilization of farmland especially in southwest Nigeria where most of the farmlands have been converted for
residential and industrial purposes. Also, mixed cropping is probably chosen as a means of security to avoid
total loses of crops. Results of farming experience in Table 1 shows that little above average (58.3%) of the
respondents had between 1-10 years of farming experience while 2.4% had 51years or more of farming
experience. The mean years of farming was 16 years which implies that most of the farmers had significant
experience in farming. Farming experience undoubtedly will help the farmers to combat some of the constraints
that will negatively affect arable crop production. Majority (81.7%) of the respondents did not have access to
credit facilities. It is evidenced that farmers with credit facilities performed better than folks without access to
credit. This is because the production level of the farmers would be low due to lack of access to credit facilities.
Farmers would also find it difficult to cope with the effects of Covid- 19 due to lack of credits facilities. Most
(69.2%) of the respondents owned between 1-5 hectares of land, 20.8% owned 6-10 hectares of land while
10.0% owned 11heactares or more. The mean farm size of 6 hectares shows that most of the respondents
operate on large scale. Results in Table 1 further show that majority (83.3%) of the respondents cultivated
between 1-5 hectares of farmland for arable crops, while 11 hectares of farmland was cultivated for arable
crops by 2.4% of the respondents. The mean farm size 4 hectares was cultivated for arable crop production.
The shows that arable crops are part of the priority crops planted in the study area.
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Table 1: Social-economic characteristics of the respondents (n=120)
Variables
Frequency
Percentage
Age (Years)
20-30
19
15.8
31-40
31
25.9
41-50
27
22.5
51-60
18
15.0
61 and above
25
20.8
Sex
Male
61
50.8
Female
59
49.2
Marital status
Single
18
15.0
Married
81
67.5
Divorced
12
10.0
Widowed
9
7.5
Religion status
Christianity
70
58.3
Muslim
49
40.8
Traditional
1
0.8
Household size (members)
1-5
60
50.0
6-10
51
42.5
11 and above
9
7.5
System of farming
Mono cropping
41
34.2
Mixed cropping
79
65.8
Years of farming
1-10
70
58.3
11-20
22
18.4
21-30
11
9.1
31-40
9
7.5
41-50
5
4.2
51 and above
3
2.4
Access to credit
Yes
22
18.3
No
98
81.7
Farm size (acres)
1-5
83
69.2
6-10
25
20.8
11 and above
12
10.0
Size of farmland cultivated arable
crop
1-5
100
83.3
6-10
17
14.2
11 and above
3
2.4
Source: Field survey, 2022

June 28-30, 2022

Mean (x)

48years

5 members

16 years

5.8 acres

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

4 acres

~ 145 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Knowledge of arable crop farmers on COVID-19
Results in Table 2 show the knowledge of arable crop farmers on Covid-19. Entries reveal that most (65.8%) of
the respondents agreed that Covid-19 can be prevented. Others also indicated that only aged farmers can contact
Covid-19 (60.8%), Covid-19 has spread across the world (59.2%), Covid-19 is a global diseases (59.2%), hand
must be washed regularly to prevent Covid-19 (55.8%), arable crop farmers can be prevented from Covid-19 if
necessary precaution were taken (54.2%) and one of the preventive measure of Covid-19 is the use of face mask
(50.8%). It was also believed that Covid-19 has affected marketing of arable farm produced (50.0%). This
results show that most of the respondents were knowledgeable about Covid-19. Thus, the spread of Covid-19
can be curtailed through the knowledge by farmers. This plays significant role in making farmers to be more
cautious, careful and taking necessary preventive measures such use of facemask, washing of hands,
maintaining social distancing among others. However, the overall level of knowledge of Covid-19 in Figure 2
shows that farmers were highly knowledgeable about COVID-19 (72.5%). This might be due to the fact that
information was widely spread to farmers on Covid-19 via various information sources.
Table 2: Knowledge of arable crop farmers on Covid- 19
Knowledge Statements
Yes
No
COVID-19 is also known as acute respiratory syndrome
27(22.5)
93(77.5)
COVID-19 was first discovered in America
42(35.0)
78(65.0)
COVID-19 has spread across the world
71(59.2)
49(40/8)
Only commercial farmers can be infected by COVID-19
35(29.2)
85(70.8)
Outbreak of COVID-19 can affect all arable crop farmers
51(42.5)
69(57.5)
COVID-19 can be contacted through sneezing
46(38.3)
74(61.7)
One of the preventive measures of COVID-19 is use of face mask
61(50.8)
59(49.2)
COVID-19 cannot result in death
28(23.3)
92(76.7)
Causative microorganism of COVID-19 is bacterial
27(22.5)
93(77.5)
COVID-19 can spread among farmer if preventive measures are not 59(49.2)
61(50.8)
taken
COVID-19 is a global disease
71(59.2)
49(40/8)
COVID-19 has affected marketing of arable farm produce
60(50.0)
60(50.0)
COVID-19 can be prevented
79(65.8)
41(34.2)
COVID-19 can lead to death of arable crop farmers
53(44.2)
67(55.8)
Maintaining social distancing is one of the preventive
51(42.5)
69(57.5)
measures of COVID-19
COVID-19 can have positive impact on arable crop production
37(30.8)
83(69.2)
COVID-19 was first reported on the 27th February 2018 in Nigeria 43(35.8)
77(64.2)
COVID-19 is real
43(35.8)
77(64.2)
Arable crop farmers can be prevented from COVID 19 if necessary 65(54.2)
55(45.8)
precautions are taken
Hands must be wash regularly to prevent COVID-19
67(55.8)
53(44.2)
Unaffected person can be vaccinated against COVID -19
52(43.3)
68(56.7)
Some of the symptoms of COVID-19 are; dry cough, increase in body 47(39.2)
73(60.8)
temperature and difficulty in breathing
COVID-19 pandemic has completely been eradicated from Nigeria 55(45.8)
65(54.2)
Only aged farmers can contact COVID-19
73(60.8)
47(39.2)
Source: Field survey, 2022
Figures in parenthesis area in
percentage

72.5%

High

Low

27.5%
Figure 2: Overall level of knowledge of
farmers’ knowledge of Covid-19

Sources of Information on Covid-19
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Entries in Table 3 show the sources of information on Covid-19. The results revealed that information was
widely disseminated on Covid-19 via radio (x=1.74). This could be attributed to wider coverage, accessibility
and affordability of radio as indicated by Agwu and Adeniran (2009). Others sources of information include
television (x=1.18), friends (x=1.13), family (x=1.11) and farmers association (x=0.83). However, Nigeria
Center for Diseases Control (NCDC) was the least sources of information. This result is expected because
farmers were unaware that NCDC is the main originator of information on Covid-19 and uses different medium
for dissemination. However, radio is effective in communicating farming-related information to rural farmers
(Uzuegbu, 2016).
Table 3: Sources of information on Covid-19 (n=120)
Sources of information on Covid-19 Always
Occasionally Not at all
x
Rank
Farmers‘ association
17(14.2) 66(55.0)
37(30.8)
0.83
5
Family
25(20.8) 83(69.2)
12(10.0)
1.11
4
Friends
22(18.3) 92(76.7)
6(5.0)
1.13
3
Extension agents
3(2.5)
44(36.7)
73(60.8)
0.42
7
Research institutes
8(6.7)
30(25.0)
82(68.3)
0.38
8
Radio
96(80)
17(14.2)
7(5.8)
1.74
1
Television
38(31.7) 65(54.2)
17(14.2)
1.18
2
Internet
19(15.8) 39(32.5)
62(51.7)
0.64
6
Nigeria Centre for Disease
5(4.2)
15(12.5)
100(83.3)
0.21
9
Control (NCDC)
Newspapers
20(16.7) 15(12.5)
85(70.8)
0.46
7
Source: Field survey, 2022
Figures in parenthesis area in percentage
Perceived effects of Covid-19 on production activities of arable crops farmers
Results in Table 4 revealed the effects of Covid-19 on production activities of arable crops farmers. The results
show that Covid-19 pandemic has greatly lead to loss of income (90.0%), disruption of input supply (80.8%),
wastage of perishable farm produce due to restriction of movement (80.0%), increases cost of production of
arable crop (80.0%), general loses on farm (75.0%), shortage of labour (72.5%) and inability to transport arable
crops due to lockdown. The results imply that Covid-19 posed serious effects on production of arable crops in
the study area. The losses were associated with restrictions imposed by Nigerian government during Covid-19
on movement and interactions which has resulted into disruption and losses of labor (Richards &
Rickard, 2020).
Table 4: Perceived effects of COVID-19 on production activities of arable crops farmers
Perceived effects of COVID-19
Yes
No
Disruption of input supply
97(80.8)
23(19.2)
Loss of income
108(90.0)
12(10.0)
Wastage of perishable farm produce
97(80.8)
23(19.2)
Shortage of labour
87(72.5)
33(27.5)
Increase in cost of production of arable crops
96(80.0)
24(20.0)
Inability to transport arable crops due to lockdown
84(70.0)
36(30.0)
Increase in cost of farm machinery
51(42.5)
69(57.5)
General losses on farm
90(75.0)
30(25.0)
Low demand for food items from farmers
76(63.3)
44(36.7)
Source: Field survey, 2022
Figures in parenthesis area in percentage
Preventive measure taken by farmers on COVID-19
Entries in Table 5 revealed the preventive measure taken by farmers on Covid-19. The results shows that farmers
engaged in wearing of hand gloves and nose masks (x = 0.88). They also engaged in maintaining social
distancing among themselves (x = 0.88). Besides, farmers did use hand sanitizers (x=0.83), reduction of contact
with too many people (x = 0.81) and regularly washed their hands with soap and water (x = 0.73). On the other
hand, farmers rarely engaged in taking of cold water (x=0.51) and borrowing of farm tools (x = 0.48) as
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preventative measures against Covid-19. This implies that farmers adequately prevented themselves from Covid19 through adherence to the speculated preventive measures. This result corroborates the recommendations of
Nigeria Center for Diseases Control (2020) on the preventive measures such as keeping social distancing, selfisolation or self-quarantine, regular washing of hands, wearing of facemasks and covering the mouth with a
handkerchief when coughing or sneezing can contain the spread of the disease among people. It is evidenced
from the results that farmers adhere to information disseminated on covid -19 through the various information
sources.
Table 5: Preventative measure taken by farmers on COVID-19
Preventive measures
Always
Occasionally Not at all Mean
Rank
(x)
Wearing of gloves and nose masks 42(35.0)
21(17.5)
5(4.2)
0.88
1
Isolation of suspected farmers
16(13.3)
40(33.3)
26(21.7) 0.60
7
Disinfection of farm tools and
16(13.3)
37(30.8)
40(33.3) 0.58
8
implements
Usage of hand sanitizers
38(31.7)
24(20.0)
12(10.0) 0.83
3
Reduction of contact with too many 27(22.5)
43(35.8)
20(16.7) 0.81
4
people
Social distancing
27(22.5)
51(42.5)
12(10.0) 0.88
1
Regular hand washing with soap and 36(30.0)
water
Not borrowing of farm tools
12(10.0)
Lockdown measures control
17(14.2)

15(12.5)

16(13.3)

0.73

5

34(28.3)
44(36.7)

55(45.8)
37(30.8)

0.48
0.65

10
6

Taking of cold water
5(4.2)
Source: Field survey, 2022
Figures in parenthesis area in percentage

51(42.5)

54(45.0)

0.51

9

Test of relationship between socio-economic characteristics of respondents and their knowledge of
COVID-19
The results in Table 6 show that religion (χ2 = 9.004, p = 0.011) had significant relationship with farmers‘
knowledge of Covid-19. This implies farmers‘ religion had effect on the farmers‘ knowledge of COVID-19.
Thus, the religious bodies played some roles in sensitizing their members on effect and preventive measure of
Covid-19. Also, correlation analysis shows age (r = -0.196, p = 0.032) had positive relationship with farmers‘
knowledge of Covid-19.
Table 6 Test of relationship between socio-economic characteristics of respondents and their knowledge on
COVID-19
Variables
Chir
df
p-value
Decision
square
Value (χ2)
Age
0.196
0.032
Significant
Sex
1.265
1
0.261
Not significant
Marital status
5.303
3
0.151
Not significant
Household size
-0.091
0.323
Not significant
Religion
9.004
2
0.011
Significant
Access to credit
0.018
1
0.893
Not significant
System of farming
0.002
1
0.967
Not significant
Types of farming
0.149
1
0.699
Not significant
Conclusion and recommendation
From the findings of this study, it can be concluded that arable crop farmers in the study area were
knowledgeable about covid -19. This is attributed to the information shared mostly through radio because of
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the wider coverage. Covid -19 has impacted negatively on the income of farmers. However, farmers mostly
engaged in wearing of gloves and nose masks as part of the measures to curtail the spread of the pandemic
within the farming communities. Palliatives should be made available to farmers as a short term measures to
cushion the effects of covid -19. Also, there is need for government support to farmers in terms of credit
facilities to farmers. This will go a long way in keeping the farmers in farming operations even after the
pandemic.
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ABSTRACT
Spanish ibex (Capra pyrenaica) is a wild goat at Europe mainly Spain region. According to IUCN Red List, this species
has a conservation status of Least Concern. This study was carried out to observe the genetic diversity in the partial
mitochondrial Cytochrome-b (Cyt-b) gene (342 bp) of Spanish ibex with a meta-analysis study. Total fifty (50) Cyt-b
gene sequence of Spanish ibex were collected from the GenBank database. Four (4) molecular spftwares of BioEdit,
MEGA-X, DNAsp and NETWORK were used in this study for sequence analysis. Research showed that six (6)
haplotypes of partial Cyt-b were detected in Spanish ibex. However, haplotype 1 was detected as the common haplotype
in Spanish ibex (52%). The haplotype diversity (Hd) in animal study was 0.65 and included of high category. According
to the Neighbor-joining tree, Spanish ibex consisted of two clades based on partial Cyt-b gene. It can be concluded that
the genetic diversity in the partial Cyt-b gene of Spanish ibex was high with two clades of A (haplotype 1, 3 & 4) and B
(haplotype 2, 5 & 6).
Keywords: Cyt-b gene, GenBank, Meta-analysis, Spanish ibex,
INTRODUCTION
Spanish ibex / Pyrenean ibex / Iberian ibex is one of Caprinae family goat species that originated from Spain, Europe. The
Spanish ibex has a conservation status of Least Concern according to IUCN Red List (Herrero et al. 2021). Recently,
there are two sub-species of Capra pyrenaica such as C.p. victoriae and C.p. hispanica (Acevedo & Real 2011). Thus the
another sub-species of C.p. lusitanica was extinct (Manceau et al. 1999). According to the mitogenome DNA information,
the Spanish ibex was closed to the Capra ibex and Capra nubiana (Kazanskaya et al. 2007; Hassanin et al. 2010). As the
wild animal in Europe, study to observe the genetic diversity in Spanish ibex is important for the conservation program.
The mitochondrial Cytochrome-b (Cyt-b) gene has been used to observe the genetic diversity of Spanish ibex (Marquez et
al. 2020), Nubian ibex (Al-Ghafri et al. 2021) and domesticated goat (Pakpahan et al. 2016).
Recently, the mitochondrial DNA of Capra sp. can be found in the GenBank database. Hence, previous studies has been
used the reference sequences from GenBank to create a meta-analysis study for evaluating the genetic diversity of species
(Saputra et al. 2021) and evolution study (Huang & Ke 2014). This study aimed to observe the genetic diversity in
Spanish ibex (Capra pyrenaica) based on Cyt-b gene through a meta-analysis study. The results of this study can be used
as the additional information for arranging the conservation program of Spanish ibex.
MATERIALS AND METHODS
A total 50 mitochondrial Cytochrome-b (Cyt-b) gene sequences of Spanish ibex (Capra pyrenaica) were used in the
present study and collected from GenBank database (https://www.ncbi.nlm.nih.gov). Three molecular packages of
BioEdit, MEGA-X and DNAsp were used in the present study for sequence analysis (Hall 2001; Hall 2013; Librado &
Rozas 2009). Therefore, these software were used for sequence alignment, Pairwise genetic distance and phylogenetic
tree analyses.
RESULTS AND DISCUSSION
The genetic diversity of Cyt-b gene in Spanish ibex was presented in Table 1. Total of 9 mutation sites were detected in
the observed sequences as shown in Figure 1. In addition, 6 haplotypes of Cyt-b gene were detected in the Cyt-b of
Spanish ibex as shown in Table 2. Marquez et al. (2020) abtained 25 haplotypes of Cyt-b gene from 347 heads of Spanish
ibex. In addition, Al-Ghafri et al. (2021) obtained 7 haplotypes (3 wild and 4 captive) of Cyt-b gene from 131 heads of
Nubian ibex. The haplotype diversity (Hd) value of Spanish index in the present study was 0.65 and classified into a high
category. Nei & Kumar (2000) stated that the Hd value has two categories of low (< 0.50) and high (>0.50). Al-Ghafri et
al. (2021) obtained the Hd value in Cyt-b gene of Nubian ibex about 0.54 (wild) and 0.44 (captive).
High haplotype diversity will be followed by high genetic diversity as well and vice versa. Haplotype diversity of mtDNA
are an important indicators for assessing population polymorphism and genetic differentiation (Pereira et al. 2005;
Petersen et al. 2013). Liu et al. (2007) revealed that a high population diversity showed by a high value of haplotype
diversity of mtDNA. Low genetic diversity indicated the presence of inbreeding. Fu‘s Fs statistics and Tajima‘s D test in
this study showed in a positive value. It indicated that Spanish ibex was not experienced inbreeding. A negative value of
Fu‘s Fs indicated an excessive number of alleles due to population constraints on selection tah are too dominan (Ashfaq et
al. 2014).
Species in the different regions usually have different genetic diversity. Animals in large populations and high genetic
diversity would be more sustainable than that in small populations with low genetic diversity (Oka et al. 2011). The high
variation in livestock population is the result of evolution and determinant component for population in its ability to
evolve in the future (Woodruff 2001). The Pairwise distance was ranged between 0.003 to 0.024 as shown in Table 3. The
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Pairwise genetic distance among species was correlated with geographical distance and a natural barrier of population
(Cadiz et al. (2018).
In this study, two maternal lineages (clades) were detected in the Spanish ibex based on partial Cyt-b geneas shown in
Figure 2. According to Figure 2, Clade A is all animals of Hap.1; Hap.3 and Hap.4 animals. Meanwhile, Clade B is all
animals of Hap.2; Hap.5 and Hap.6. However, the frequency of Hap.1 (52%) is the highest than another haplotypes and
then followed by Hap.3 (28%).
Table 1. Genetic diversity in the partial Cyt-b gene of Spanish ibex (Capra pyrenaica)
Parameter
Value
Number of observed sequence
50
Number of observed site
342
Number of mutation site
9
Number of haplotype
6
Haplotype diversity (Hd)
0.65
Fu‘s Fs statistics
1.75
Tajima‘s D test
0.48
Table 2. Haplotyping in the reference sequences of partial Cyt-b gene for Spanish ibex (Capra pyrenaica)
Hap. N
GenBank
1
26 MN540022 MN540023 MN540024 MN540025 MN540026 MN540027
MN540039 MN540040 MN540041 MN540042 MN540043 MN540044
MN540045 MN540046 MN540047 MN540048 MN540049 MN540050
MN540051 MN540052 MN540053 MN540054 MN540055 MN540056
MN540057 MN540075
2
1 MN540028
3
14 MN540059 MN540061 MN540062 MN540063 MN540066 MN540067
MN540068 MN540071 MN540072 MN540074 MN540076 MN540077
MN540082 MN540083
4
1 MN540060
5
4 MN540064 MN540073 MN540080 MN540081
6
4 MN540078 MN540079 MN540084 MN540085
N: number of sequence
Table 3. Pairwise genetic distance among Cyt-b haplotype of Spanish ibex (Capra pyrenaica)
Haplotype
1
2
3
4
5
1
2
0.012
3
0.003
0.015
4
0.003
0.015
0.006
5
0.018
0.006
0.021
0.021
6
0.021
0.009
0.024
0.024
0.003

Figure 1. Nine (9) mutation sites in the six (6) Cyt-b haplotype in Spanish ibex (Capra pyrenaica)
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Figure 2. Neighbor-joining tree among Cyt-b haplotype in Spanish ibex (Capra pyrenaica)
CONCLUSION
The haplotype diversity of partial Cyt-b gene in Spanish ibex included of high category with 6 haplotypes variation.
Therefore, the Spanish ibex can be devided into two clades of A (Hap.1; Hap.3 and Hap4) and B (Hap.2; Hap.5 and
Hap.6) based on the artial Cyt-b gene.
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KIRIKKALE YÖRESĠNDEKĠ KIL KEÇĠLERĠNDE NEOSPORA CANĠNUM’UN SEROPREVALANSI
Doç. Dr. Sami GÖKPINAR
Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, ORCID:0000-0001-7071-869X

Özet
Neospora caninum, Apicomplexa Ģubesinde yer alan zorunlu hücreiçi bir protozoondur. Parazitin yaĢam
çemberinde köpek, gri kurt, kır kurdu ve dingolar son konak iken, sığır, koyun, keçi ve geyik gibi ruminantlar
ile kemirici hayvanlar ve atlar arakonaklık yapmaktadır. Parazit keçilerde abort ve ölü doğum gibi önemli klinik
belirtiler oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmada, Kırıkkale yöresinde yetiĢtiriciliği yapılan kıl keçilerinde N. caninum
seroprevalansının araĢtırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla Kırıkkale yöresinde yetiĢtirilen 102 adet kıl keçisinin
vena jugularislerinden usulüne uygun olarak serum tüplerine kan örnekleri toplanmıĢtır. Toplanan kan örnekleri
soğuk zincir kurallarına dikkat edilerek Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı
Seroloji Laboratuvarına ulaĢtırılmıĢtır. Laboratuvarda, kanlar 3000 g‘de 10 dakika santrifüj edilerek serumları
çıkarılmıĢtır. Elde edilen serumlar Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi ile N. caninum
pozitifliği yönünden serolojik olarak incelenmiĢtir. Bu iĢlem için kan serum örneklerinde N. caninum IgG
varlığını belirleyen ticari kit kullanılmıĢtır. ELISA yöntemi ticari firmanın bildirdiği prosedüre uygun olarak
yapılmıĢ ve 450 nm‘lik filtreler kullanılarak spektrofotometre de ölçüm yapılmıĢtır. Sonuçlar kit prosedüründe
bildirilen formüllere göre hesaplanmıĢtır. ÇalıĢma sonuçları ki-kare yöntemi kullanılarak istatistiki olarak
değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda, incelenen 102 kan serumundan dört (4) tanesinin (%3.9) N. caninum
yönünden seropozitif olduğu belirlenmiĢtir. Neospora caninum yönünden pozitif sonuç veren serumların üç (3)
tanesi diĢi, bir (1) tanesi erkek keçilere aittir. YaĢ bakımından incelendiğinde N. caninum yönünden pozitif
olarak tespit edilen keçilerin 3 (üç) tanesi 2 yaĢ ve altı, 1 (bir) tanesi ise 2 yaĢından büyük hayvanlardır.
Keçilerin yaĢı ve cinsiyeti ile N. caninum seropozitifliği arasında istatistiki olarak anlamlı bir iliĢki
bulunamamıĢtır (p>0,05). Bu çalıĢmaya göre Kırıkkale‘deki kıl keçilerinde N. caninum serolojik olarak ilk kez
saptanmıĢtır. Bu çalıĢmada yöredeki keçilerde N. caninum seropozitifliğinin saptanması, yöredeki keçi abort
vakalarında N. caninum‘da göz önüne alınması gereken etkenler arasında yer alması gerektiğini ortaya
koymuĢtur. Kırıkkale‘de N. caninum‘un keçilerdeki yaygınlığının ve oluĢturduğu ekonomik kayıpların
belirlenmesine yönelik kapsamlı çalıĢmaların yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Keçi, Neospora caninum, seroprevalans
SEROPREVALENCE OF NEOSPORA CANĠNUM IN HAIR GOATS IN KIRIKKALE REGION
Abstract
Neospora caninum is an obligate intracellular protozoan in the Apicomplexa phylum. While dogs, gray wolves,
coyotes and dingoes are the final hosts in the life cycle of the parasite, ruminants such as cattle, sheep, goats
and deer, with rodents and horses are the intermediate hosts. The parasite causes important clinical signs such
as abortion and stillbirth in goats. In this study, it was aimed to investigate the seroprevalence of N. caninum in
hair goats raised in Kırıkkale region. For this purpose, blood samples were duly collected into serum tubes from
the vena jugularis of 102 hair goats raised in Kırıkkale region. Collected blood samples were arrived to
Kırıkkale University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Parasitology, Serology Laboratory,
following the cold chain rules. In the laboratory, the blood was centrifuged at 3000 g for 10 minutes and the
serum was removed. A commercial kit was used to detect the presence of N. caninum IgG in blood serum
samples in this process. The ELISA method was performed in accordance with the procedure reported by the
commercial company and measurements were made in the spectrophotometer using 450 nm filters. The results
were calculated according to the formulas specified in the kit procedure. The results were evaluated statistically
using the chi-square method. It was determined that 4 (3.9%) of the 102 blood sera analyzed were positive for
N. caninum. Of the sera that gave positive results for N. caninum, 3 belonged to female goats and 1 belonged to
male goats. When examined in terms of age, 3 of the goats that were positive for N. caninum were ≤2 years old
and 1 of them was >2 years old. No significant relationship was found between goat age and sex and N.
caninum seropositivity (p>0.05). According to this study, N. caninum was detected serologically for the first
time in hair goats in Kırıkkale. In this study, the detection of N. caninum seropositivity in goats in the region
revealed that N. caninum should be among the agent to be considered in goat abortion cases in the region.
Comprehensive studies are needed to determine the prevalence of N. caninum in goats and the economic losses
it causes in Kırıkkale.
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1. GĠRĠġ
Neospora caninum apicomplexa Ģubesine ait hücre içi bir protozoondur (Dubey ve Lindsay, 1996). Heteroksen
bir yaĢam siklusuna sahip olan N. caninum‘un, takizoit, doku kisti ve ookist olmak üzere üç farklı geliĢim
dönemi gözlenmektedir (Dumanlı ve AktaĢ, 2010). Parazitin son konaklığını baĢta köpek olmak üzere
(McAllister ve ark. 1998), çakal (Gondim ve ark. 2004), gri kurt (Dubey ve Schares, 2011), kayote (kır kurdu)
ve dingolar yapmaktadır (King ve ark. 2010). Sığır ve köpeklerde önemli bir patojeniteye sahip olan etkenin,
koyun, keçi, geyik, gergedan gibi hayvanlarda da klinik enfeksiyona yol açtığı ve önemli abort nedeni olduğu
bildirilmiĢtir (Dubey, 2003). Son konaklar dıĢkıları ile çevreye parazitin ookist formunu saçarlar (Georgieva ve
ark. 2006).
Neospora caninum‘un takizoit, bradizoit ve ookist olmak üzere üç enfektif formu vardır. Son konak içerisinde
bradizoit bulunan doku kistlerini yiyerek enfeksiyona yakalanır (Dubey ve Lindsay, 1996). Ara konaklar
enfeksiyonu son konakların dıĢkısı ile çıkardıkları ookistler ile kontamine olmuĢ olan yem ve su ile oral olarak
alırlar (Dubey, 2003). Transplasental geçiĢ N. caninum‘un temel geçiĢ yolu olarak kabul edilen diğer bir
bulaĢma Ģeklidir (Georgieva ve ark. 2006). Gebelik durumunda oluĢan hormonal değiĢiklikler, stres ya da
olumsuz çevre faktörlerine bağlı olarak bağıĢıklığın düĢmesiyle enfekte ara konakta bulunan bradizoitler kan
dolaĢımına geçer ve böylece anne karnındaki fötusa transplasental geçiĢ olur (Toolan, 2003). Neospora
caninum‘un ara konaklığını yapan keçilerde neosporosise spesifik klinik semptomlar oluĢmamaktadır (Dubey,
2003). Abort geçmiĢi olan keçi sürüleri incelendiğinde parazitin transplasental bulaĢabileceği belirlenmiĢtir
(Dubey ve ark. 1992). Keçilerdeki neosporosis vakalarında abort ve ölü doğum yaygın olarak gözlenen klinik
semptomlardandır (Utuk ve Eski, 2019). Konjenital enfekte keçilerde görülen diğer klinik semptomlar
güçsüzlük, ayağa kalkmakta zorlanma, anneyi emememe ve hidrosefalidir. Bununla birlikte neonatal oğlaklarda
ensefalitis, yeni doğan yavrularda verim kaybı, ataksi, meningslerde ve medulla spinaliste daralma yaygın
görülen belirtilerdendir (Varaschin ve ark. 2012). Neospora caninum yönünden pozitif tespit edilen keçi
plasentalarında; kotiledonlarda Ģiddetli, çok odaklı lokal olarak geniĢ alanlarda gözlenebilen, eozinofili, doku
kaybı, nadir kalsifikasyon odaklarıyla iliĢkili hücresel debris, nükleer piknoz ve hafif nötrofilik infiltrasyon ile
karakterize nekrotik odaklar tespit edilmiĢtir (Mesquita ve ark. 2018).
Türkiye‘deki keçilerde N. caninum‘un belirlenmesine yönelik çalıĢmaların sayısı azdır (Okur, 2015; Çubukçu
ve Gökpınar 2021). Bu çalıĢmanın yapıldığı Kırıkkale yöresinde ise keçilerdeki N. caninum prevalansı
bilinmemektedir. Kırıkkale‘deki kıl keçilerinde, N. caninum serolojik yöntemlerle yaygınlığının araĢtırılması
amaçlanmıĢtır.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Kan örneklerinin toplanması
Bu çalıĢmanın örnekleri Kırıkkale yöresinde yetiĢtiriciliği yapılan kıl keçilerinden Nisan-Ekim 2013 yılında
toplanmıĢtır. UlaĢılan çiftlikten rastgele örnekleme yolu ile farklı yaĢ ve cinsiyete bağlı 102 keçinin vena
jugularis‘inden usulüne uygun olarak antikoagulansız tüplere kan örnekleri alınmıĢtır. Alınan kan örnekleri
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuvarına soğuk zincirde
ulaĢtırılmıĢtır. Kan örnekleri 3000 g de 10 dakika (dk) santrifüj (Nüve NF200) edilerek serumlar elde edilmiĢ
ve elde edilen serumlar serolojik teĢhiste kullanılıncaya kadar -20°C‘de saklanmıĢtır.
2.2. ELISA testinin yapılıĢı
Testin yapılıĢında ticari ELISA kiti (IDEXX NET1135T, Fransa) kullanılmıĢtır. Kan serum örnekleri N.
caninum‘a yönelik IgG varlığı yönünden kiti üretici firmanın önerdiği Ģekilde yapılmıĢtır. Sonuçlar 450 nm
dalga boyunda bir fotometre (Thermo Fisher Scientific Oy Ratastie 2, FI-01620 Vantaa, Finland, Type: 1510)
kullanarak okutulmuĢtur ve elde edilen sonuçlar IDEXX kit prosedüründe belirtilen formülden yararlanılarak
hesaplanmıĢtır.
3. BULGULAR
Bu çalıĢmada incelenen 102 keçi serumundan sadece 4 tanesi (%3,9) N. caninum yönünden seropozitif olarak
tespit edilmiĢtir. N. caninum yönünden seropozitif tespit edilen serumların 3 tanesi diĢi (%4,1), 1 tanesi (%3,6)
ise erkek hayvanlara aittir. N. caninum pozitifliği ile cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır
(p>0,05).
Seropozitif olduğu tespit edilen serumların 3 (%5,9) tanesi ≤2 yaĢlı 1 (%2) tanesi ise >2 yaĢlı keçilere aittir. YaĢ
ve N. caninum seropozitifliği arasında istatistiki olarak anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır (p>0.05) (Tablo 1).
Tablo 1. Örneklenen hayvanların yaĢ ve cinsiyetine göre epidemiyolojik veriler.
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Epidemiyolojik veri

Ġncelenen
keçi sayısı
(n)

Seropozitif
keçi sayısı
(n)

Seropozitif
keçilerin
oranı
(%)

P değeri

YaĢ
≤2
>2

51
51
102

3
1
4

5,9
2,0
3,9

p>0,05
Toplam
Cinsiyet
DiĢi
74
3
4,1
p>0,05
Erkek
28
1
3,6
Toplam
150
4
3,9
4. TARTIġMA VE SONUÇ
Dünya‘da ve Türkiye‘de keçilerde N. caninum‘un yaygınlığına yönelik yapılan serolojik çalıĢmalarda sırasıyla
%0.7-28.5 (Figliuolo ve ark. 2004; Naguleswaran ve ark. 2004; ġuteu ve ark. 2003; Unzaga ve ark. 2014;
Villagra-Blanco ve ark. 2017; Udonson ve ark. 2021). ve %1.9-25.9 (Sevgili ve ark., 2003, Cayvaz ve
Karatepe, 2011; Utuk ve ark. 2011; Utuk ve Eski, 2019) oranında N. caninum seropozitifliği saptanmıĢtır.
ÇalıĢmamızda kıl keçilerinde bu oran %3,9 olarak belirlenmiĢtir. Bu oran Türkiye ve diğer ülkelerdeki N.
caninum seropozitiflik oranlarına paralellik göstermektedir. ÇalıĢmalarda keçilerde birbirinden farklı oranlarda
N. caninum seropozitifliğinin bulunmasının nedeni; teĢhiste farklı metodların kullanılması, kullanılan test
kitlerinin özgüllük ve duyarlılık değerlerinin yanı sıra cut-off değerinin farklı olması olabilir. Bununla birlikte
çalıĢmaya dahil edilen hayvanların yaĢı, cinsiyeti, beslenme durumu, çevrede son konak olarak görev yapan
köpeklerle temas durumu, çoban köpeklerinin dıĢkılarının keçi yem ve sularına karıĢmaması için alınan
önlemlerin olup olmaması gibi birçok faktör çalıĢmalar arasında farklı oranların çıkmasına sebep
olabilmektedir.
Dünya üzerindeki çeĢitli ülkelerde yapılan çalıĢmalarda keçilerde neosporosis seropozitifliği ile cinsiyet
arasında istatistiki olarak genellikle anlamlı bir iliĢki bulunamamıĢtır (Nasir ve ark. 2012; Topazio ve ark. 2014;
Ghattof ve Faraj, 2015; Gharekhani ve ark. 2016). ÇalıĢmamızda diĢi keçilerde %4,1, erkek keçilerde ise %3,6
N. caninum seropozitifliği tespit edilmiĢtir. DiĢilerde her ne kadar seropozitiflik oranı daha yüksek tespit
edilmiĢ olsa da N. caninum seropozitifliği ve cinsiyet arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢ, olup, önceden
yapılan çalıĢmalara benzerlik arz etmektedir.
Keçilerde; yaĢ ile N. caninum seropozitifliği arasında iliĢki olup olmadığı konusunda çalıĢmalara göre farklı
sonuçlar elde edilmiĢtir. Bazı çalıĢmalarda yaĢ grupları arasında N. caninum seropozitifliği açısından anlamlı
fark bulunduğunu bildirirlerken (Al-Majali ve ark. 2008; Cayvaz ve Karatepe, 2011; Iovu ve ark. 2012; Ghattof
ve Faraj, 2015; Gharekhani ve ark. 2016), bazı çalıĢmalarda aradaki farkın anlamlı olmadığı bildirilmiĢtir
(Sevgili ve ark. 2003; Figliuolo ve ark. 2004; Nasir ve ark. 2012; Jung ve ark. 2014; Özdamar, 2015; Utuk ve
Eski, 2017). ÇalıĢmamızda ≤2 yaĢ ve >2 yaĢ keçiler N. caninum pozitifliği yönünden karĢılaĢtırılmıĢtır. ELISA
sonuçlarına göre ≤2 yaĢ ve >2 yaĢ hayvanlarda sırasıyla %5,9 ve %2 oranında pozitiflik saptanmıĢtır, ancak N.
caninum seropozitifliği açısından yaĢ grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıĢtır.
Sonuç olarak bu çalıĢma Kırıkkale yöresindeki kıl keçilerinde N. caninum‘un belirlendiği ilk çalıĢmadır.
Yöredeki keçilerde N. caninum seropozitifliği %3,9 olarak tespit edilmiĢtir. Kıl keçilerinde meydana gelen
abort vakalarında aborte fötüslerin serolojik, immunohistokimyasal, histopatolojik ve moleküller tekniklerle N.
caninum yönünden de değerlendirilmesinin önemli olduğu düĢünülmektedir. Keçi sürülerine eĢlik eden çoban
köpeklerinin veya keçi çiftlikleri etrafında bulunan köpeklerin N. caninum ookistlerinin varlığı yönünden
düzenli olarak kontrol edilmesi, köpek dıĢkılarının keçi yem ve sularına bulaĢmasının önlenmesi, aborte keçi
fötüslerinin köpeklere yedirilmemesi gibi kontrol önlemlerinin alınmasının enfeksiyonu önlemede önem arz
ettiği düĢünülmektedir.
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Özet
Amaç: Bu çalıĢmada Kırıkkale ve çevresinde, 0-30 günlük yaĢ grubundaki kuzularda görülen ishal vakalarının
parazitolojik etkenler yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır.
Metot: ÇalıĢmanın materyalini Kırıkkale ve çevre illerden, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan
Hastanesine neonatal ishal Ģikayetiyle getirilen kuzular ve analiz için Fakülte Laboratuvarlarına ulaĢtırılan
neonatal ishalli kuzu dıĢkı örnekleri oluĢturmuĢtur. DıĢkı analizleri Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı laboratuvarlarında yapılmıĢtır. Tüm örnekler Cryptosporidium spp., Giardia spp. ve
Eimeria spp. yönünden analiz edilmiĢtir. Cryptosporidium spp. tespiti için Karbol Fuksin boyama tekniği,
Giardia spp. tespiti için native-lugol tekniği ve Eimeria spp. tespiti için ise Fülleborn flotasyon tekniği
kullanılmıĢtır. Elde edilen veriler tek bir Excell tablosunda birleĢtirilerek; hayvanların ırkı, yaĢı, geldiği bölge
gibi değiĢkenler ile etkenler yönünden değerlendirilmiĢtir.
Bulgular: Analizi yapılan toplam 150 dıĢkı örneğinden 20 tanesi (%13) Cryptosporidium spp., 47 tanesi (% 31)
Eimeria spp. yönünden pozitif bulunurken örneklerin tamamı Giardia spp. yönünden menfi bulunmuĢtur. DıĢkı
örnekleri ırklara göre değerlendirildiğinde 150 kuzunun 135 (%90)‘ı Akkaraman, 15 (%10)‘i ise tahirova ve
merinoslardan oluĢmaktadır. Criptosporidium spp. akkaramanlarda % 12,5 (17), merinoslarda % 20 (3); tespit
edilmiĢ, Eimeria spp. ise akkaramanlarda % 31 (42), % 33 (5) olarak tespit edilmiĢtir. Etkenlerin yaĢ dağılımına
bakıldığında Cryptosporidium spp. görülen kuzuların ortalama yaĢı 12, Eimeria spp. görülen kuzuların ortalama
yaĢı ise 24,93 olarak hesaplanmıĢtır. Neonatal kuzularda yaĢ gruplandırması yapılmıĢtır. Buna göre 0-7 gün yaĢ
aralığından 24 numuneden 5 (%20)‘i Cryptosporidium spp., 1 (%4)‘i Eimeria spp., 8-14 gün yaĢ aralığında 30
numunenin 9 (%30) ‗unda Cryptosporidium spp., 3 (%10) ‗ünde Eimeria spp. ,15-21 gün yaĢ aralığında 36
numuneden 4 (%11)‘ünde Cryptosporidium spp., 12 (%33)‘sinde Eimeria spp., 21-30 gün yaĢ aralığında 60
numuneden 2 (%3.3) ‘sinde Cryptosporidium spp., 31 (%51,6) ‗inde Eimeria spp. olarak bulunmuĢtur.
Sonuç: Sonuç olarak bölgemizde karĢılaĢılan neonatal kuzu ishallerinde % 44,66 oranında paraziter etkenlerin
rol oynadığı, bölgemizde Giardia spp. gözlenmediği, diğer paraziter etkenler yönünden değerlendirme
yapıldığında ise 15 günden küçük kuzularda yoğunlukla Cryptosiporidium spp., büyüklerde ise Eimeria spp.
‗nin varlığı belirlenmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Kırıkkale, Kuzu, Neonatal ishal, Cryptosporidium spp., Giardia spp., Eimeria spp.
PARASITOLOGICAL EVALUATION OF NEONATAL LAMB DIARRHEA IN KIRIKKALE
REGION
Abstract
Purpose: The purpose of this study was to conduct parasitological factor evaluations of the cases of diarrhea
observed in lambs in the age group of 0-30 days in Kırıkkale and surrounding provinces.
Method: The material of the study was composed of lambs brought from Kırıkkale and surrounding provinces
to Kırıkkale University Veterinary Faculty Animal Hospital with neonatal diarrhea complaints and feces
samples of lambs suffering from neonatal diarrhea that were delivered to Faculty Laboratories for analysis.
Stool analysis was performed in the laboratories of the Department of Parasitology, Faculty of Veterinary
Medicine of Kırıkkale University. All samples were analyzed for Cryptosporidium spp., Giardia spp. and
Eimeria spp.. Carbolic Fuchsin staining technique was used for detection of Cryptosporidium spp., NativeLugol technique was used for detection of Giardia spp. and Fulleborn flotation technique was used for
detection of Eimeria spp.. The data obtained were combined in a single Excel table and were evaluated for
factors through variables such as race, age and region of origin of the animals.
Findings: 20 of the total 150 stool samples analyzed (13%) were Cryptosporidium spp., positive, 47 of them
(31%) were Eimeria spp. positive and all of the samples were Giardia spp. negative. When stool samples were
grouped by race, 135 (90%) of the 150 lambs were Akkaramans and 15 (10%) were curlies and merinos.
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Cryptosporidium spp. was found in 12.5% (17) of the akkaramans and in 20% (3) of the merinos, and Eimeria
spp. was found in 31% (42) of the akkaramans, and in 33% (5) of the merinos. When the age distribution of the
factors was examined, the average age of the lambs that were Cryptosporidium spp. positive was calculated as
12 days, and the average age of the lambs that were Eimeria spp. positive was calculated as 24.93 days.
Neonatal lambs were grouped according to age. According to the grouping, 5 (20%) of 24 samples from the age
group of 0-7 days were Cryptosporidium spp. positive, 1 (4%) of them was Eimeria spp. positive; 9 (30%) of
30 samples from the age group of 8-14 days were Cryptosporidium spp. positive, 3 (10%) of them were
Eimeria spp. positive; 4 (11%) of the 36 samples from the age group of 15-21 days were Cryptosporidium spp.
positive, 12 (33%) of them were Eimeria spp. positive; and 2 (3.3%) of 60 samples from the age group of 21-30
days were Cryptosporidium spp. positive and 31 (51.6%) of them were Eimeria spp. positive.
Result: In conclusion, it was found that parasitic factors played a role in 44.66% of neonatal lamb diarrhea
cases encountered in our region, that Giardia spp. was not occurrent in our region; and when evaluation of
other parasitic factors was conducted, it was found that Cryptosporidium spp. presence was high among lambs
younger than 15 days and that Eimeria spp. presence was high among lambs older than 15 days.
Keywords: Kırıkkale, Lamb, Neonatal diarrhea, Cryptosporidium spp., Giardia spp., Eimeria spp.

GiriĢ
Neonatal dönem yaĢanan kuzu ishalleri, morbitide ve mortalite oranın yüksek olduğu bir evredir [1,2].
Neonatal dönem ishalleri ölüm oranları, ekonomik kayıplar, verim kayıpları nedenleriyle iĢletmeye ekonomik
yük olmaktadır [2,3,5]. Koyunculuk iĢletmeleri ayakta kalabilmeleri için yıllık yetiĢtirilecek kuzu sayısı önem
arz etmektedir. Neonatal kuzu ölümlerinin karmaĢık ve çeĢitli etiyolojiye sahip olduğu kabul edilmektedir.
Neonatal ishallerde paraziter (Cryptosporidium spp., Eimeria spp., Giardia spp.) , bakteriyel (Eschericha coli,
Clostridium spp., Salmonella spp. ve Campylobacter spp.), viral (Rotavirus ve Coronavirus) etkenler rol
almaktadır [2,5]. Ayrıca iklimsel, yönetimsel, beslenme, düĢük doğum ağırlığı, doğum zamanı, pasif transfer
yetmezliği risk farktörleri arasında yer alır [2,3,5]. Neonatal dönem kuzu ölümlerinin oranını arttıran bir diğer
sebepte ikizlik oranının fazla olmasıdır. Ġkiz olan kuzular hastalıklara daha duyarlı ve çevre Ģartlarından hızlı
etkilenir. Bu sebeple yönetimsel problemler daha öne çıkarak büyük önem arz eder [4].
Cryptosporidiosis, Apicomplexa sınıfına ait koksidian bir protozoondur. Cryptosporidium spp.
tarafından oluĢturulan, ruminantların neonatal dönemlerinde etkisini gösterir [6]. Kuzu ve buzağı ishallerin
etiyolojisinde önemli rol almaktadır[5]. C. parvum öncelikle ince bağırsağı enfekte eder ve fekal-oral yolla
doğrudan konaklar arasında iletilir [7]. C. parvum kuzularda alt jejenum ve ileumda yerleĢir, hastalığın
ilerlemesiyle sekum, kolon ve rektuma kadar yayılabilir [6]. Yeni doğan kuzularda (4-10 günlük) C. Parvum
bol sulu ishale neden olur. Ġshal 5-7 gün boyunca devam eder ve kuzular daha sonra iyileĢir. Klinik belirti
olarak ishalin yanında dehidrasyon, iĢtahsızlık, abdominal gerginlik ve letarjiye sebep olur. Oocystlerin
yutulmasından 3-7 gün sonra oocyst saçılımı baĢlar. Klinik belirtiler azaldıktan sonra birkaç gün daha devam
eder. ġiddetli vakalarda kuzularda 2-3 gün içinde ölüm görülür [7]. Nekropsi makroskobik bulgularda sarıkahverengi, sulu bağırsak içeriği ve gazdır [7]. Spiramycin, sülfakinoksalin, halofuginon, lasalocid ve
paromomisin için Cryptosporidium'a karĢı kısmi koruma sağlayabilir [8].
Birçok memeli hayvanda yaygın olarak gözlenen Giardia duodenalis flagellalı ve binukleuslu bir
protozoondur [9, 11]. Enfekte ruminantlar genelde asemptomatiktir, subklinik olarak diare, geliĢim geriliği,
yemden yaralanmanın azalmasına neden olabilir [10]. Giardiosis‘a bağlı enfeksiyonlarda etken bağırsak
lümenine yerleĢir ve villoz atrofiye, mukozal hasara sebeb olarak malabsorbisyon‘a neden olur. Bağırsaktan
emilen sodyum, glikoz vb. önemli moleküllerin emilimini önleyerek hastanın genel durumunun bozulmasına
neden olur [9]. Dehidrasyon, tenesmus, abdominal ĢiĢlik, depresyon, hipotermi, kötü kokulu diare, kilo kaybı
gibi klinik bulgulara sebep olur. Ġlerleyen durumlarda da ölümle sonuçlanır [10, 11]. Tedavide albendazol,
nitazoxnide, dimetridazole ve metranidazol etken maddeli ilaçların etkinliği bilinmektedir [9].
Koyunlarda ve diğer hayvan türlerinde görülen enteritisle karaterize, bulaĢıcı bir hastalık olan
coccidiosis enfektif olup akut veya kronik seyreder [12]. Eimeria türleri konakçı spesifiktir [12]. Koyunlarda
coccidiosise neden olan Eimeria türleri E. ahsata, E. crandallis, E. punctata, E. granülosa, E. ovinoidalis,
Eimeria ovina, E. faurei, E. intricata, E. parva, E. pallida, E. weybridgensis ve E. marsica olarak sıralanabilir
[13,14]. Cocsidiosis klinik belirtileri kanlı ishal, kilo kaybı, anemi, iĢtahsızlık, dehidrasyon, yemden
yararlanamama sonuç olarak koma ve ölüme yol açabilir [13, 15]. Hastalğı atlatan hayvanlar taĢıyıcı ve saçıcı
olurlar [13]. 3-8 haftalık kuzularda immun sistemin zayıf olması, sekonder enfeksiyon, barınak Ģartları ve stres
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gibi hazırlayıcı nedenlerle mortalite oranı artar [12, 15]. Koyunlarda sindirim sistemine yerleĢerek abomazum,
ileum, jejenum ve sekumda ciddi lezyonlara sebep olarak tedavisi güç olan lezyonlara neden olur [15].
Tedavide akut formunda parenteral ve oral olarak kullanılabilen antikoksidiyal ilaçlarla mücadele edilir.
Nitrofurazan, monensin, toltrazuril, diklazuril, amprolium, halofuginon ve sulfadimidin kullanılır [15].
AraĢtırmanın amacı Kırıkkale bölgesinde neonatal dönemde (0-30 gün) kuzularda ishale sebep olan
paraziter etkenlerin, Karbol Fuksin boyama (Cryptosporidium spp.), Fülleborn flatasyon tekniği (Eimeria spp.),
native-lugol tekniği (Giardia spp.) ile laboratuvar teĢhislerinin yapılarak kırıkkale bölgesindeki oranlarının
belirlenmesi ve ishalli kuzuların yaĢ dağılımı incelenmiĢtir.
Materyal ve Metot
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu BaĢkanlığı (15.10.2021E.19557) tarafında çalıĢmanın yürütülmesi uygun görülmüĢtür.
Hayvan materyali: AraĢtırma materyali Kırıkkale ve çevresinde Ekim 2021- Mayıs 2022 tarihleri
arasında, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirilen 0-30 günlük, toplamda 150 hasta kuzu ve gaita
örneklerinden oluĢmaktadır.
Örneklerin toplanması: Ġshalli kuzulardan rektal tuĢe ile gaita örnekleri alınıp gaita numune kabına
konuldu, yaĢ grubuna göre Giardia spp., Eimeria spp. Cryptosporidium spp. yönünden Kırıkkale Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Parazitoloji anabilim dalının laboratuvarında incelendi. Örneklerin bir kısmını Kırıkkale
Üniversitesi Hayvan Hastanesi‘ne muayene için getirilen kuzulardan çalıĢma ekibi tarafından alınan örnekler
oluĢtururken bir kısmını da bölgede hizmet sunan özel veteriner hekimleri tarafından alınarak teĢhis için
Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı‘na gönderilen gaita örnekleri oluĢturdu.
Laboratuvar analizleri: Cryptosporidium spp.‘den Ģüphelenilen hastalarda Karbol Fuksin boyama
tekniği kullanıldı. Mercimek tanesi kadar gaita örneğinin üzerine bir damla karbol fuksin boya damlatılarak,
lam üzerinde ince bir katman halinde dağıtılıp boyanın elde sallanarak havada kurutulmasından sonra ıĢık
mikroskobunda (Primo Star-ZEĠSS) 100x objektif altında immersiyon yağı damlatılarak incelendi.
Giardia spp.‘den Ģüphelenilen hastalarda native-lugol tekniği kullanıldı. Mercimek tanesi kadar gaita
örneğinin üzerine bir damla FTS ve bir damla lügol solüsyonu damlatılarak, lam üzerinde cam bagetle
karıĢtırılıp üzerine lamel kapatılarak, ıĢık mikroskobunda (Primo Star-ZEĠSS) 40x objektifte incelendi.
Eimeria spp.‘den Ģüphelenilen hastalarda gaita örneği Fülleborn flotasyon tekniği ile incelendi. Bunun
için ceviz büyüklüğünde dıĢkı alınarak doymuĢ tuzlu suda çözdürülüp, elde edilen sıvı gaita kabına
süzdürülerek aktarıldı. Kabın kalan kısmı ağzına kadar tuzlu su ile doldurup suyun yüzeyine lamel bırakılarak
20 dakika inkubasyondan sonra lamın üzerine alındı. Sonrasında ıĢık mikroskobu (Primo Star-ZEĠSS) ile 10x
objektifte incelendi.
Bulgular
Kırıkkale Üniversitesi‘ne gelen toplamda 150 hasta kuzularda ve gaita örneklerinde yapılan laboratuvar
incelemelerinin sonucunda Cryptosporidium spp. yönünden %13 (20), Eimeria spp. yönünden %31(47) ,
Giardia spp. yönünden %0 pozitif sonuç bulundu. (Tablo 1).
Irklara göre 150 numunenin %90(135) Akkaraman, %10(15)‘nu diğer ırklar (merinos, tahirova)
oluĢturmaktadır. 135 Akkramandan %12.5 (17)‘i Cryptosporidium spp., %31(42)‘i Eimeria spp., %0(0)‘i
Giardia spp.‘dir. 15 Diğer ırklardan (merinos, tahirova) %20(3) Cryptosporidium spp., %33(5) Eimeria spp.,
%0(0)‘i Giardia spp.‘dir. (Tablo 1)
TÜR

Cryptosporidium spp.

AKKARAMAN(135)
DĠĞER(MERĠNOS,
TAHĠROVA)(15)
Toplam

17
3

Eimeria spp.

Giardia spp.

42
5

20(%13)

0
0

47(%31)

0(%0)

Tablo 1:Etkenlerin ırklara, sayılara ve yüzdelere göre dağılımı
AraĢtırma kapsamına alınan ishalli kuzuların yaĢ dağılımı ortalamasına göre Cryptosporidium spp.
yönünden pozitif olanların ortalama yaĢı 12, Eimeria spp. yönünden pozitif olanların ortalama yaĢı 24,93 olarak
bulundu (Tablo 3).
TÜR
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Cryptosporidium spp.
Eimeria spp.

150
150

20
47

12
24,93

Tablo 2: Cryptosporidium spp. ve Eimeria spp. için pozitif çıkan kuzuların ortalama yaĢları.
AraĢtırma kapsamına alınan kuzularda 0-7 gün, 8-14 gün, 15-21 gün, 21-30 gün olarak yaĢ ayrımı
yapılmıĢ ve etkenlerin hangi yaĢ aralığında daha sık görüldüğü anlaĢılmaya çalıĢıldı. Buna göre 0-7 gün yaĢ
aralığından 24 numune alınmıĢ bunların 5 (%20)‘i Cryptosporidium spp., 1 (%4)‘i Eimeria spp. olarak bulundu.
8-14 gün yaĢ aralığında 30 numune alınmıĢ bunların 9 (%30) ‗unda Cryptosporidium spp., 3 (%10) ‗ünde
Eimeria spp. olarak bulundu. 15-21 gün yaĢ aralığında 36 numune alınmıĢ bunların 4 (%11)‘ünde
Cryptosporidium spp., 12 (%33)‘sinde Eimeria spp. olarak bulundu. 22-30 gün yaĢ aralığında 60 numune
alınmıĢ bunların 2 (%3.3) ‘sinde Cryptosporidium spp., 31 (%51,6) ‗inde Eimeria spp. olarak bulundu (Tablo
3).
YAġ

SAYI

0-7 GÜN
8-14 GÜN
15-21 GÜN

24
30
36

22-30 GÜN
Toplam

60
150

Cryptosporidium spp.

Eimeria spp.

Giardia spp.

5(%20)
9(%30)
4(%11)
2(%3)

1(%4)
3(%10)
12(%33)
31(%51)

0
0
0
0

20(%13)

47(%31)

0(%0)

Tablo 3: İshalli kuzularda karşılaşılan etkenlerin yaşlara göre dağılımı.
TartıĢma ve sonuç
Neonatal kuzu ishallerinde morbitide ve mortalite oranı yüksektir [1, 2]. Bu süreçte karĢılaĢılan çevresel
faktörler (bakım besleme, iklim, ahır Ģartları vb.) ishale neden olan etkenlerin morbitide ve mortalite oranını
arttırmaktadır [1, 2, 5].
Gökçe ve Erdoğan (2009), neonatal morbitide oranını yaptığı çalıĢmada %48,6 olarak belirlemiĢtir.
Neonatal dönemde kuzu ishallerini %15,4 olarak belirlemiĢtir.
Neonatal dönem kuzu ishalleri Cryptosporidium spp. yönünden incelendiğinde; Gökçe ve ark.(2010),
Kars bölgesinde, C. parvum‘u %21,1 olarak bulmuĢlardır. Pozitif sonuçlarda 0-28 günlük neonatal dönemde
her haftasında etkenle karĢılaĢmıĢlardır. Arslan ve ark. (2016) Marmara bölgesinde, Cryptosporidium spp.‘yi
%9,09 olarak bulmuĢlardır. Özçelik (2018) Elazığ bölgesinde C. parvum‘u %10 olarak bulmuĢtur. Neonatal
ishalli kuzularda 0-7 günlük kuzuların %2‘sinde, 8-14 günlük kuzuların %8‘inde C. parvum ile karĢılaĢılmıĢ,
15-21 ve 21-28 günlük kuzularda C.parvum tespit edilememiĢtir. Acıöz (2018) Isparta bölgesinde,
Cryptosporidium spp.‘yi %16,1 olarak bulmuĢtur. Kızıltepe ve Ayvazoğlu (2022) Iğdır yöresinde, C.parvum‘u
%14,6 olarak bulmuĢlardır. AraĢtırmada 0-30 gün neonatal dönem kuzu ishallerinde Cryptosporidium spp. %13
(20) olarak bulunmuĢtur. YaĢ dağılımına göre 0-7 gün arasında %20(5), 8-14 gün arasında %30(9), 15-21 gün
arasında %11(4), 22-30 gün arasında %3(2) olarak bulunmuĢtur. Sunulan bu çalıĢmada, Gökçe ve ark. (2010),
Acıöz (2018), Kızıltepe ve Ayvazoğlu‘nun (2022) yaptığı çalıĢmalara oranla bölgemizde daha az vaka görüldü.
Arslan ve ark.(2016), Özçelik (2018)‘e göre bu çalıĢmada vaka oranlarımız daha yüksek bulundu. Neonatal
dönem yaĢ dağılımına göre Gökçe ve ark.(2010) ile sonuçlar benzerdir. Özçelik (2018)‘de Cryptosporidium
parvum ilk 15 günde görülürken sunulan bu çalıĢmada 0-30 günlük süreçte her yaĢta görülmektedir.
Neonatal dönem kuzu ishalleri Eimeria spp. yönünden incelendiğinde; Arslan ve ark.(2016) Marmara
bölgesinde, Eimeria spp.‘yi %21,6 olarak bulmuĢlardır. Acıöz (2018) Isparta bölgesinde Eimeria spp.‘yi %33.4
olarak bulmuĢtur [2]. AraĢtırmada 0-30 gün neonatal dönem kuzu ishallerinde Eimeria spp.‘yi %31(47) olarak
bulundu. Bulduğumuz sonuçlar Acıöz (2018) ile benzerlik göstermektedir. Arslan ve ark.(2016) oranla daha
yüksek çıktı.
Neonatal dönem kuzu ishalleri Giardia spp. yönünden incelendiğinde; Arslan ve ark.(2016) Marmara
bölgesinde, Giardia spp.‟yi %1,14 bulmuĢlardır. Kızıltepe ve Ayvazoğlu (2022) Iğdır yöresinde Giardia
spp.‘yi % 8,3 olarak bulmuĢlardır. Aydın bölgesinde neonatal dönem kuzu ishallerinde giardiasis olguları
bildirilmiĢtir[9]. KırbaĢ ve ark. (2012) Erzurum bölgesinde, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü‘ne getirilen 1
aylık canlı kuzuda Giardia spp. ile karĢılaĢmıĢlardır. Sunulan bu çalıĢmada 0-30 gün neonatal dönem kuzu
ishallerinde Giardia spp. ile karĢılaĢılmadı.
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Sonuç olarak bölgemizde karĢılaĢılan neonatal kuzu ishallerinde % 44,66 oranında paraziter etkenlerin
rol oynadığı belirlendi. Bu çalıĢma kapsamında bölgemizde neonatal kuzu ishallerinin etiyolojisinde Giardia
spp. etkenine hiç rastlanmadı. Diğer paraziter etkenler yönünden değerlendirme yapıldığında ise 15 günden
küçük kuzularda yoğunlukla Cryptosporidium spp., büyüklerde ise Eimeria spp. ‗nin varlığı belirlenemedi.
Negatif sonuç alınan neonatal ishalli kuzularda bakteriyel, viral ve nonenfeksiyoz etkenlerin ishal oluĢturmuĢ
olabileceği düĢünüldü.
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ÖZET
Rumen, ruminantlarda tüketilen yemin ilk olarak mikrobiyal sindirime tabi tutulduğu; bakteri, protozoa
ve mantar gibi çeĢitli mikroorganizmalar tarafından yürütülen fermantasyon sonucu oluĢan komplex bir
popülasyon bütünüdür. Rumen, mikroorganizmaların populasyonunun yaĢayabilmesi ve üreyebilmesi için ideal
bir mikrobiyal ortamdır çünkü rumenin mevcut optimum koĢulları (39-41 C sıcaklık, 5.5-7.0 pH ve anaerobik
ortam) mikroorganizmalar için elveriĢlidir. Rumende, mikrobiyal büyüme için gerekli olan nemli ortamın
sağlanmasını rumenin aldığı tek ekzokrin salgı olan tükürük oluĢturur. Rumen mikroorganizmaları, hayvanların
rasyonlarında bulunan substratlar (karbonhidratlar, proteinler ve lipidler) ile beslenirler. Sindirilen gıda,
mikrobiyal büyüme ve aktivite için gerekli olan enerjiyi ve diğer besinleri sağlar. Rumendeki
mikroorganizmaların oranı ve sayısı; rasyonun bileĢenleri (kaba/kesif yem oranı), hayvanın türü ve yaĢı , uçucu
yağ asitlerinin oranı, yemin formu, rumen pH‘sı gibi birçok faktöre göre değiĢiklik göstermektedir.
Ruminantların verimliliğini artırmak için; yağlar, tampon etkili maddeler, azot bileĢikleri, probiyotikler ve
prebiyotikler kullanılarak rumen fermantasyonunu optimize etmeyi amaçlayan beslenme stratejileri
kullanılmıĢtır. Bu stratejiler, enerji kaybını azaltırken verimliliği artıracak Ģekilde rumen fermantasyonu
sürecini değiĢtirmeye olanak sağlar. Rumen mikrobiyal sistemi iki grupta incelenmektedir. Birincisi
bakterilerden oluĢan mikroflora, ikincisi ise protozoalardan oluĢan mikrofaunadır. Mikroflora olarak
adlandırılan organizmalar 1 ml rumen sıvısında 109-1011 sayısına ulaĢırken, faunadaki organizmalar 1 ml de 105
sayısı kadar bulunabilmektedir. Protozoalar bakterilerden sayıca çok az olmalarına rağmen kitle olarak hemen
hemen bakteriler kadar hacime ulaĢabilmektedir. Yeni doğan buzağıların sindirim sistemlerinde mikroflora tam
olarak geliĢmemiĢtir. Tüketilen yemin miktarına ve kalitesine bağlı olarak 3-5 aylık bir sürede rumenin
geliĢimiyle uyumlu Ģekilde mikroflora ve fauna da oluĢmaktadır. Rumende mikrobiyel yapıĢma, yemlerin
sindirilmesi için ihtiyaç duyulan mikroorganizma bütünlüğünün geliĢmesinde dayanmaktadır. Rumen
mikroorganizmaları verilen yemin yüzeyine yapıĢma ve yemle etkileĢime girme eğilimine gibi doğal davranıĢ
göstermektedirler. Rumendeki mikroorganizmalar ile ruminantlar arasındaki faydalı iliĢkileri yorumlayarak
rasyon hazırlamak ruminant beslemenin temel ilkesini oluĢturmaktadır. Bu derlemenin amacı, rumendeki
mikrobiyal populasyonu maksimum üretim elde etmek için kullanarak, sindirim sürecini iyileĢtirecek beslenme
stratejileri aracılığıyla geliĢtirilerek rumende gerçekleĢen fermantasyon süreçlerinin daha iyi anlaĢılmasına
katkıda bulunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Rumen, mikrobiyata, bakteri.
RELATIONSHIP OF NUTRITION TO MICROBIA IN RUMINANTS
ABSTRACT
Rumen means that the feed consumed in ruminants is first subjected to microbial digestion; It is a
complex population group formed as a result of fermentation carried out by various microorganisms such as
bacteria, protozoa and fungi. The rumen is an ideal microbial environment for the population of
microorganisms to live and reproduce because the current optimum conditions of the rumen (39-41 C
temperature, 5.5-7.0 pH and anaerobic environment) are suitable for microorganisms. Saliva, the only exocrine
secretion that the rumen receives, provides the moist environment necessary for microbial growth in the rumen.
Rumen microorganisms feed on substrates (carbohydrates, proteins and lipids) found in the diets of animals.
The digested food provides the energy and other nutrients needed for microbial growth and activity. Number
and rate of microorganisms in the rumen; It varies according to many factors such as the structure of the ration
(roughage/concentrated feed ratio), the type of animal, the ratio of volatile fatty acids, the form of the feed, and
the pH of the rumen. To increase the productivity of ruminants; Nutritional strategies aiming to optimize rumen
fermentation were used by using oils, buffering agents, nitrogen compounds, probiotics and prebiotics. These
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strategies allow to modify the rumen fermentation process to increase efficiency while reducing energy loss.
Rumen microbial system is studied in two groups. The first is the microflora consisting of bacteria, and the
second is the microfauna consisting of protozoa. Organisms called microflora can reach the number of 1091011 in 1 ml of rumen fluid, while organisms in the fauna can be found as much as 105 in 1 ml. Although
protozoa are much less in number than bacteria, they can reach almost as much volume as bacteria in mass.
Microflora is not fully developed in the digestive systems of newborn calves. Depending on the amount and
quality of the feed consumed, microflora and fauna are formed in accordance with the development of the
rumen in a period of 3-5 months. Microbial adhesion in the rumen is essential for the growth of the microbial
population required for the digestion of feed. Rumen microorganisms have a natural tendency to adhere to and
come into contact with the surface. Knowing the symbiotic relationships between microorganisms in the rumen
and animals forms the basis of animal nutrition. The purpose of this review is to contribute to a better
understanding of the fermentation processes that take place in the rumen by developing nutritional strategies
that will improve the digestive process by using the microbial population in the rumen to achieve maximum
production.
Keywords: Rumen, microbiota, bacteria
1. Introduction
Herbivores and other mammals do not have an enzyme system to digest other complex polysaccharides such as
cellulose, hemicellulose, and pectin. Cellulose is the most abundant energy source consumed by animals. In
order to digest these polysaccharides, herbivores are in contact with the microorganisms in their forelimbs.
With this contact, animals provide optimal conditions in which microorganisms can maintain their viability,
while microorganisms break down plant polysaccharides such as cellulose and hemicellulose that the animal
cannot digest and provide an energy source by forming volatile fatty acids. Under normal maintenance and
feeding conditions, the rumen microbial ecosystem is stable. Although many microorganisms from feed, water
and air enter the rumen environment, the stability of the rumen does not change [1]. The Romanian ecosystem
is also dynamic, that is, very susceptible to change. The reason for this is that microorganisms that can survive
in the face of changing rumen environment change the rumen environment. The type, number and activity of
the species in the rumen microbial population vary according to the structure of the ration. Rumen microbial
population in ration changes can show a very different structure and character depending on the type and
amount of feed consumed. Seasonal differences in the feed consumed by ruminants, vegetation periods and
plant components affect the diversity of the microbial populationv [2].
2. Bacteria
2.1. Cellulolytic bacteria
Cellulolytic bacteria are more dominant when the roughage ratio is high in the ration. Bacteriodes succinogenes
has an extracellular cellulase enzyme. The enzyme is secreted from the cell to the environment and diffuses into
the surrounding nutrients. Studies with Ruminococcus albus have shown that cellulase is actually composed of
a series of enzyme complexes that gradually break down cellulose to glucose [3].
2.2. Hemicellulolytic and pectinolytic bacteria
Most cellulolytic bacteria have the ability to break down hemicellosis. Some of the pectin-degrading bacteria
have exopectate thiase and some have endopectate lyase enzyme [4]. Exopectate lyase degrades the pectin
molecule at the ends, while endopectate lyase cleaves the pectin chain at random points .
2.3. Amylolytic bacteria
Amylolytic bacteria are dominant when the starch content of the diet is high. These bacteria possess
extracellular alpha-amylase [5]. Extracellular alpha-amylase accidentally cleaves starch from any part of the
chain.
2.4. Bacteria using simple sugars
Rumen bacteria, which can break down complex carbohydrates, can also ferment some simple sugars. Simple
sugar-user bacteria are found in large quantities in the rumen of animals fed diets containing high
concentrations of feed or green feeds containing large amounts of soluble sugar [6].
2.5. Acid-using bacteria
These bacteria ferment substances such as lactate, succinate, formate, which are the end products of other
bacteria. Lactate can be fermented by these bacteria into acetate, propionate or long chain fatty acids. When the
concentrate feed rate is high in the ration, there is an increase in the number of lactate-using bacteria in the
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rumen. Succinate also emerges as the end product of many cellulolytic bacteria [7]. Succinate is also converted
to propionate and CO2 by some microorganisms. Formate is used by methane producing bacteria.
2.6. Proteolytic bacteria
Proteolytic activity was determined in 38% of bacteria isolated from bovine rumen. Studies with specific
inhibitors have shown that there are at least 3 types of proteinases in the rumen. These are cysteine-proteinase,
serine proteinase and metalloproteinases. Many proteolytic bacteria also have exopeptidases to break down
oligopeptides into smaller peptides and amino acids [8]. Bacteriodes ruminocola requires oligopeptides or NH3N for growth.
2.7. Bacteria that produce ammonia
The production of ammonia in the rumen is mostly due to the deamination of amino acids. Many rumen
bacteria require Nhh-N rather than amino acids or peptides as a nitrogen source. In general, ammonia is more
important to bacteria that break down complex carbohydrates in the rumen than to bacteria that ferment simple
sugars. Oxidative deamination of valine to isobutyrate, leucine isovaleriata, and isoleucine to 2-methylbutyrate,
producing CO2, is of particular importance for rumen bacteria [9]. Because these branched chain fatty acids are
growth factors for many rumen bacteria.
Ammonia production in the rumen also results from the hydrolysis of urea. Ureolytic activity was detected in
5% of bacteria isolated from the cluster. Facultative anaerobic microorganisms also have a high ureolytic
activity, but their numbers in the rumen are quite low.
2.8. Lipolytic bacteria
Lipids are actively metabolized by rumen bacteria. Anaerovibrio lipolytica breaks down triglycerides and
phospholipids down to glycerol and fatty acids. The enzyme of this bacterium functions both extracellularly and
attached to the cell wall. Hydrogenation of long-chain unsaturated fatty acids by rumen bacteria is an effective
factor in the fact that the composition of carcass fat in ruminants is fairly constant and some unknown fatty
acids are found in high concentrations in milk fat. These bacteria are also effective in the isomerization and
partial hydrogenation of unsaturated fatty acids such as linoleic and linolenic acids in the rumen [10].
2.9. Methane producing bacteria
Methane-producing bacteria occupy a special place in the regulation of rumen fermentation as they play a role
as H2 scavengers. Reduction of H2 methane with CO2 is the main pathway for methane production in the
rumen. Methanosarcina barkerii uses acetate, methylamine and methanol to produce methane [10]. Removal of
H from the rumen by methane-producing bacteria stimulates the growth of other microorganisms in the rumen
and ensures a more effective fermentation. However, it should be taken into account that methane production in
ruminants loses 8-10% of energy in feeds and that greenhouse gases such as methane contribute to global
warming.
3. Protozoa
The presence of protozoa in the rumen increases the total amount of volatile fatty acids and ammonia-N. In
addition, one of the most important roles of protozoa in the rumen is to stabilize fermentation. Because by
consuming feed particles and storing carbohydrates, protozoa perform an important task in terms of providing
the animal with continuous nutrients and a more controlled fermentation in the rumen between the feed
consumption periods of the animals. They also keep the fermentation in the rumen under control by consuming
rumen microorganisms. To bacteria They also serve as a constant source of protein for the host animal, as they
transform protein into protozoan protein [11].
4. Fungi
Spores and vegetative cells of anaerobic fungi were observed in the rumen. NeocaIlimatrix frontalis,
Sphaeromonas comminus and Piromonas comminus are a few of them. When the ration is based on roughage,
up to 8% of the total microbial mass in the rumen can be composed of fungi. They ferment cellulose and xylam
[11].
5. Conclusion
The most important digestive system difference between ruminants and monogastric herbivores is the rumen
and anaerobic microorganism population in the rumen. Knowing the symbiotic relationships between
microorganisms in the rumen and animals forms the basis of animal nutrition. While rumen microorganisms
find a suitable environment for development in the rumen, they provide the nutrients (B-complex vitamins and
all essential amino acids) that the animal needs. In this review, the rumen microorganism diversity of ruminants
was clarified by giving information about rumen bacteria and their role in the rumen ecosystem.
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 165 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
6. References
Pfister P, Wasserfallen A, Stettler R, Leisinger T. Molecular analysis of Methanobacterium phage ΨM2. Molecular
microbiology. 1998;30(2):233-44.
2. Dehority BA. Rumen microbiology: Nottingham University Press Nottingham; 2003.
3. Lynd LR, Weimer PJ, Van Zyl WH, Pretorius IS. Microbial cellulose utilization: fundamentals and biotechnology.
Microbiology and molecular biology reviews. 2002;66(3):506-77.
4. Klaenhammer T, Altermann E, Arigoni F, Bolotin A, Breidt F, Broadbent J, et al. Discovering lactic acid bacteria by
genomics. Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications. 2002:29-58.
5. Scott H, Dehority B. Vitamin requirements of several cellulolytic rumen bacteria. Journal of Bacteriology. 1965;89(5):116975.
6. Martin SA. Nutrient transport by ruminal bacteria: a review. Journal of animal science. 1994;72(11):3019-31.
7. ALATAġ M, UMUCALILAR H. Rumenin Mikrobiyel Ekosistemindeki Bakteriler ve Rolleri. Atatürk Üniversitesi Veteriner
Bilimleri Dergisi. 2011;6(1):71-83.
8. Goel G, Kumar A, Beniwal V, Raghav M, Puniya AK, Singh K. Degradation of tannic acid and purification and
characterization of tannase from Enterococcus faecalis. International biodeterioration & biodegradation. 2011;65(7):1061-5.
9. Jeyanathan J, Kirs M, Ronimus RS, Hoskin SO, Janssen PH. Methanogen community structure in the rumens of farmed
sheep, cattle and red deer fed different diets. FEMS Microbiology Ecology. 2011;76(2):311-26.
10. McAllister T, Newbold C. Redirecting rumen fermentation to reduce methanogenesis. Australian Journal of Experimental
Agriculture. 2008;48(2):7-13.
11. Mountfort DO, Asher RA. Production of xylanase by the ruminal anaerobic fungus Neocallimastix frontalis. Applied and
Environmental Microbiology. 1989;55(4):1016-22.
1.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 166 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Buzağılarda Pasif Transfer BaĢarısı ile Cryptosporidiosis Görülme Oranı Arasındaki ĠliĢkinin
AraĢtırılması
Veteriner Hekim Asena Hazel ĠMAMOĞLU
Bala Tarım ve Hayvancılık ĠĢletmesi, ORCID: 0000-0001-7876-3380
Doç. Dr. Sibel YASA DURU
Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-6803-6339
Prof. Dr. Handan Hilal YAVUZ
ORCID: 0000-0003-2606-6043

Özet
Bu çalıĢmada buzağılarda pasif transfer baĢarısı ile neonatal buzağı ishallerinde görülen criptosporidiosis
prevalansı ve saçılan ookist sayıları arasındaki iliĢkinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
ÇalıĢmanın materyalini Ankara‘da özel bir süt iĢletmesinde bulunan farklı yaĢ (1-25 günlük) ve cinsiyetten,
aynı mevsim ve Ģartta doğmuĢ 100 adet ishalli buzağı oluĢturdu.
ĠĢletme yeni doğan protokolü çerçevesinde, doğan tüm buzağılardan ilk kolostrum beslemeyi takip eden 24 – 48
saatlik zaman diliminde kan alınarak refraktometre ile pasif transfer baĢarısının takibi yapılmaktadır. Bu
protokol kapsamında alınan tüm kanların serumları çıkartılarak numaralandırıldı ve -20 o C de saklandı. Ġlk 30
günlük dönemde ishal geçiren buzağılar çalıĢmaya alınarakdondurulan serumları çalıĢma materyali olarak
kullanıldı. ÇalıĢmaya dahil edilen buzağıların kan serumlarında IgG düzeyleri ELISA ticari kitiyle bakıldı.
Buzağıların dıĢkıları hızlı tanı kitiyle majör enteropatojenler yönünden test edilerek etiyolojisi belirlendi.
Cryptosporidium pozitif olan buzağıların dıĢkı örnekleri Carbolfuchsin boyama yöntemiyle boyanarak rastgele
seçilen 20 farklı mikroskop sahadasındaki Cryptosporidium ookistleri sayıldı. Kan IgG seviyesi ile dıĢkıda
sayılan ookist sayısı arasındaki korelasyon istatistik yönden değerlendirildi.
Hızlı tanı kitleriyle yapılan testler sonucunda buzağıların toplam %74‘ünde Cryptosporidium tespit edilmiĢtir.
Bunların %56‘sı Cryptosporidium ile mono enfekte ve ortalama IgG düzeyi 10,53 g/L dir. %18‘inin ise
Cryptosporidiuma eĢlik eden en az bir etkenle mix enfeksiyon olduğu belirlenmiĢtir. Cryptosporidium ve Cl.
Perfiringensle enfekte (%6) buzağılarda IgG seviyesi 9,70 g/L , Cryptosporidium ve Rotavirusla enfekte(%11)
buzağılarda ise 10,25 g/L olarak tespit edilmiĢtir. Kalan %26‘sından %19‘u Rotavirusla (IgG 10,18 g/L) ,%2‘si
Cl. Perfiringensle (IgG 9,55 g/L) mono enfekte buzağılar olup, %5‘inde (IgG 9,22 g/L) ise majör etkene
rastlanmamıĢtır. Ġshal tespit edilen buzağılardan %40‘ı 4-8 , %46‘sı 9-13 ve % 14‘ü 14-24 günlük yaĢ
aralığındadır.
Cryptosporidiumla enfekte olan buzağıların dıĢkılarında ookist sayıları belirlenerek, kan IgG seviyeleriyle
birlikte değerlendirildiğinde; pasif transfer baĢarısı ile criptosporidiosis prevalansı ve saçılan ookist sayıları
arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır (p>0,05).
Anahtar Kelimeler: Buzağı, Pasif transfer, Neonatal buzağı ishali, Criptosporodium spp., ookist, IgG, ELISA,
Hızlı tanı kiti,
Investigation on the Relationship Between Incidence Rate of Cryptosporidiosis and Passive Transfer
Success Among Calves
Abstract
The purpose of this study was to investigate the relationship between passive transfer success in calves and the
prevalence of cryptosporidiosis among neonatal calf diarrhea and spread oocyst numbers.
The material of the study was composed of 100 calves suffering from diarrhea of different ages (1-24 days old)
and sexes, which were born in the same season and conditions in Bala Tarım ve Hayvancılık enterprises.
In accordance with the enterprise's newborn protocol, blood was taken from all born calves within a 24 – 48hour time frame following the first colostrum feeding and passive transfer success was monitored via a
refractometer. Blood serums of all blood samples taken within the scope of this protocol were extracted,
numbered and kept at -20 oC. Calves who suffered from diarrhea in the first 30-day period were included in the
study. IgG levels of blood serums taken from calves included in the study were examined via an ELISA
commercial kit. The feces of the calves were tested for major enteropathogens with a rapid diagnostic kit and
their etiology was determined. Stool samples taken from calves that were Cryptosporidium positive were
stained with the Carbolfuchsin staining method and Cryptosporidium oocysts on 20 randomly selected
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microscope sites were counted. The correlation between the blood IgG level and the number of oocysts in the
stool was evaluated statistically.
As a result of tests through usage of rapid diagnostic kits, Cryptosporidium was detected in a total of 74% of
calves. 56% of them were mono-infected with Cryptosporidium, and the average IgG level of those was 10.53
g/L. It has been determined that 18% of them were co-inflections with at least one factor accompanying
Cryptosporidium. The IgG levels were around 9.70 g/L among calves infected with Cryptosporidium and Cl.
perfiringens (6%) and 10.25 g/L in calves infected with Cryptosporidium and Rotavirus (11%). Of the
remaining 26%, 19% were calves infected with Rotavirus (IgG 10.18 g/L), and 2% were calves infected with
Cl. perfiringens, and no major factors were found in 5% of them. Of the calves that were diagnosed with
diarrhea, 40% were in the age range of 4-8 days, 46% were in the age range of 9-13 days and 14% were in the
age range of 14-24 days.
The numbers of oocysts in the feces of calves that were infected with cryptosporidium were determined and
were evaluated in relation to blood IgG levels; and no significant relationship between passive transfer success,
prevalence of cryptosporidiosis and spread oocysts was found (p>0.05).
Keywords: Calf, Passive transfer, Neonatal calf diarrhea, Cryptosporidium spp., oocyst, IgG, ELISA, Rapid
diagnosis kit.
GiriĢ
Buzağılarda doğduktan sonra ilk 4 haftayı kapsayan döneme neonatal dönem denir. Neonatal buzağı
ishallerine bağlı ekonomik kayıplar ölüm sonucu buzağı kaybının olmasının yanında tedavi için yapılan
masraflar, iĢ gücü, buzağılarda daha sonra ortaya çıkan geliĢme gerilikleri ve hayvanların değerinin altında
satılması olarak sıralanabilir ve hem ülkemizin hem de dünyanın ortak sorunudur [1,2]. Buzağı ishalleri
enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz nedenlere bağlı Ģekillenir. Buzağılarda ishal etkenleri E. coli, Cl. Perfringens,
Salmonella spp., Camphylobacter jejuni gibi bakteriyel, Cryptosporidium, Coccidia, Giardia gibi paraziter,
Rotavirus, Coronavirus, Parvovirus, Adenovirus, BVD gibi viral etkenler olabileceği gibi, besleme, bakım ve
hijyen problemlerine bağlı da ishal Ģekillenebilmektedir. Bu etkenler tek baĢına veya mix olarak hayvanda
ishale sebep olabilirler [3,4, 52].
Cryptosporidium türleri tüm evcil hayvanları ve insanları etkileyen, dolayısıyla zoonoz, zorunlu hücre içi
protozoon parazitlerdir [5,6,7,8]. Birçok memelide, sürüngende ve kanatlıda sindirim sisteminde epitel
hücrelerine yerleĢen bu parazitler özellikle buzağıların yaĢamının erken döneminde ve immun sistemi
baskılanmıĢ veya yeterince geliĢmemiĢ hayvanlarda hastalığa sebep olur [59]. Sığırlarda genellikle
Cryptosporidiosis‘e yol açan baĢlıca cryptosporidium türleri, C. Parvum, C. andersoni, C. bovis ve C.
ryanae‘dir ve bunlardan en önemlisi C. Parvumdur [9,10].
Enfeksiyon genel olarak fekal-oral yolla bulaĢmaktadır. Ookistlerle kontamine gıda ve suların uygun
konakçı tarafından ağız yoluyla alınması ve özellikle de dıĢkıda bulunan ookistlerin ağız yoluyla alınmasıyla
oluĢmaktadır [7,11,12,13). Parazitin tüm geliĢim aĢamaları tek bir konakçıda tamamlanır bu yüzden hayat
siklusu monoksen olarak sınıflandırılmaktadır [14,15]. Cryptosporidium ookistleri dezenfektanlara ve çevre
Ģartlarına karĢı dirençlidir, böylece dıĢkıyla dıĢarı atılan bu ookistler duyarlı konakçılarda enfeksiyona yol
açmaktadırlar [11,12,15,16,17].
Klinik bulgular 3-30 günlük buzağılarda görülmekte ve en sık 5-14 günlük yaĢtaki buzağılarda
rastlanmaktadır [6,11,18,19,20]. Cryptospodiosis diğer patojen ajanlara kıyasla buzağıda pasif transfer
yetersizliği olmadığı ve diğer patojen ajanlarla birlikte seyretmediği müddetçe hayvanlarda Ģiddetli klinik
bulgulara sebep olmamaktadır. Cryptosporidiosiste göze çarpan ilk klinik bulgu ishaldir. Bu ishal genellikle
sulu, sarımtırak renkte, kötü kokulu, mukuslu, gaz parçacıklıdır ve bazen kan parçaları da içermektedir.
[21,22,23,24]. Bazı hayvanlarda abdominal ağrı, tüy örtüsünde karıĢıklık, dehidrasyon, iĢtah kaybı, kilo kaybı,
depresyon, letarji, kas titremeleri, beden ısısında hafif artıĢ gözlenebilmektedir [25,26,27]. Bazı Ģiddetli
Cryptosporidiosis vakaları dehidrasyona ve buna eĢlik eden metabolik asidoz ve kardiyovaskuler kollaps
sonucu ölüme yol açabilmektedir [20,22].
Sığırlar özel plasenta yapıları sebebiyle baĢta Ig‘ler olmak üzere bağıĢıklık komponentlerini, gebelik
döneminde yavrularına aktaramazlar. Böylece immunglobulinsiz ve antikorsuz doğan buzağılarda immun
sistemin geliĢmesi için tek yol kolostral pasif transfer immunitesidir. [28,29,30]. Hiç oluĢmamıĢ immun sisteme
sahip buzağılar 7. günden itibaren kendi Ig‘lerini sentezlemeye baĢlarlar ve tam olarak koruma sağlayabilmesi
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için 4 hafta gerekmektedir [31]. Pinositoz ile Ig‘ler ve diğer makromoloküller değiĢikliğe uğramadan, sindirim
kanalı epitel hücreleri aracılığı ile absorbe edilip dolaĢıma geçmektedir [32]. Buzağı doğduktan sonraki 32-48.
saatlerde serum IgG konsantrasyonu 10g/L‘nin üstündeyse kolostral pasif transfer baĢarılı olmuĢ demektir [33].
Pasif immunitenin baĢarılı olabilmesi için kolostrum alımında Ġngilizce‘de 3Q (Quality-Kalite, QuantityMiktar, Quickly-Hız) olarak adlandırılan Ģartların sağlanmasına özen gösterilmesi önerilmektedir [34].
Buzağının cinsiyeti, ilk kolostrum tüketim zamanı, vücut ağırlığı, IgG tüketim miktarı, kolostrum kalitesi
gibi pek çok faktör serum IgG konsantrasyonunu etkileyebilir [35]. Pasif transfer baĢarısını doğrudan etkileyen
kolostrum kalitesi ise annenin yaĢı, ırkı, aĢılanma durumu, beslenme ve vücut kondisyon skoru gibi
değiĢkenlerden etkilenmektedir [53,54]
Bu çalıĢma ile buzağılarda pasif transfer baĢarısı ile neonatal buzağı ishallerinde görülen criptosporidiosis
prevalansı ve saçılan ookist sayıları arasındaki iliĢkinin araĢtırılması amaçlanmıĢtır.
Materyal Metod
Bu çalıĢmanın materyalini Ankara‘daki özel bir süt iĢletmesinde bulunan farkı yaĢ (1-24 günlük) ve
cinsiyetten, aynı mevsim ve Ģartta doğmuĢ 100 adet ishalli buzağı oluĢturdu. Bu buzağılardan 56‘sı diĢi, 44‘ü
erkektir.
ĠĢletme prosedürleri gereği buzağıların tamamına doğduktan sonra ilk 1 saat içinde hiperimmun
serum(Dollisera) uygulaması yapılmıĢtır. Buzağılar doğduklarından itibaren ilk 2 saat içinde vücut
ağırlıklarının en az %5‘i kadar pastörize edilmiĢ kolostrum almıĢtır. Ġlk kolostrum alımından sonra buzağılara
ilk 24 saat 3 saat aralıklarla kolostrum verilmiĢtir, 6 saatten uzun süren açlık durumunda kolostrum buzağılara
sonda yolu ile verilmiĢtir. 24 saat sonra sabah, öğle ve akĢam olmak üzere günde 3 öğün 2 litre toplamda 6 litre
kolostrum verilmiĢtir.
Kolostrum alımı doğumu takiben 2 günlük yaĢa kadar devam etmektedir, 2 günden sonra buzağılar her
öğün 2 Ģer litre olmak üzere 3 öğün toplamda 6 litre pastörize edilmiĢ sütle bireysel kovalarda beslenmiĢtir.
(sırasıyla 08:00, 16:00, 23:00 saatlerinde). Su buzağıların önünde sınırsız olarak bulundurulmaktadır. 3 günlük
yaĢtan itibaren buzağılara süt ile birlikte iyi kalitede buzağı baĢlangıç yemi verilmektedir ve buzağılar bireysel
kulübelerde kalmaktadır.
Doğan tüm buzağılardan iĢletme rutin protokolleri kapsamında pasif transfer baĢarı takibinin yapılması
amacıyla, ilk kolostrum beslemeyi takip eden 24 – 48 saatlik zaman diliminde 9 ml‘lik Edtasız tüplere, Vena
Jugularisten usulüne uygun olarak vacuteiner yardımıyla kan alındı. Alınan kanlar 3000 devirde 5 dakika
santrifüj edilerek serumları çıkartıldı ve numaralandı ve -20 o C de saklandı. Ġlk 30 günde ishal olduğu tespit
edilip çalıĢmaya dahil edilen buzağıların kan serumları daha önce dondurulan serumlar arasından seçilerek
çalıĢma materyali olarak kullanılmıĢtır. IgG düzeyleri ticari ELISA kitiyle (BioX, Belçika) bakıldı.
Bireysel kulübelerde kalmakta olan buzağılar, her sabah sütle beslenirken tek tek kontrol edildi. Bu sırada
hayvanların iĢtahlarına ve genel durumuna bakıldı. DıĢkı kıvamında yumuĢama veya bozulma olan hayvanlar
tespit edildi. Ġshal olduğu tespit edilen hayvanların dehidrasyon yüzdesine, genel durumuna, emme refleksine,
vücut ısısına, tüy örtüsünün durumuna bakıldı ve hayvan bilgileriyle beraber (küpe numarası, ırk, yaĢ, cinsiyet)
not edildi. Ġshalli hayvanların dıĢkıları rektal tuĢe yardımıyla steril bir kaba alındı. Alınan dıĢkı örnekleri E.coli
k99, Rotavirus, Coronavirus, Clostridium perfiringens ve Cryptosporidium antijenlerine karĢı hızlı tanı kitiyle
bakıldı ve etiyolojisi belirlendi. Cryptosporidium tek baĢına veya baĢka bir enteropatojenle mix olarak enfekte
olan dıĢkı örnekleri 24 saat içinde boyanmak üzere +4 o C de saklandı.
Steril plastik kaplara alınan dıĢkı örnekleri iyice karıĢtırılarak homojenize edildi. Daha sonra eter-alkol
karıĢımında temizlenerek yağı giderilmiĢ lam üzerine dıĢkı örneklerinden pipet yardımı ile bir damla dıĢkı
damlatıldı ve aynı miktarda karbol fuksin eklenerek bir lamelin kenarı ile ince bir dıĢkı frotisi hazırlandı.
Hazırlanan bu froti havada kurutulduktan hemen sonra küçük bir damla immersiyon yağı damlatıldı ve üzerine
lamel kapatıldı. Mikroskopta x40 büyütmede, rastgele seçilen
20 farklı mikroskop sahadasındaki
Cryptosporidium ookistleri sayıldı ve not edildi.
Bulgular
ÇalıĢmaya alınan ve hızlı test kitiyle bakılan 100 tane buzağı dıĢkısından; 74‘ü tek veya mix enfeksiyonla
beraber Cryptosporidium pozitif, %56‘sı yalnızca Cryptosporidium pozitif, %6‘sı Cryptosporidiumla beraber
Clostridium Perfiringens pozitif, %11‘i Cryptosporidiumla beraber Rotavirus pozitif, %1‘i Cryptosporidium,
Rotavirus ve Clostridium Perfiringens olmak üzere 3 etken yönünden pozitif, %19‘u sadece Rotavirus pozitif,
%2‘si sadece Cl. Perfiringens pozitif olarak tespit edilmiĢtir. %5‘inde ise etkene rastlanamamıĢtır.
Tablo 1. Hayvanların genel durumlarının dağılımı
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Canlı

Sakin

Hafif Durgun

Çok Durgun

21

48

26

5

ÇalıĢmaya hayvanların genel durumlarına bakıldığında %21‘i canlı, %48‘i sakin, %26‘sı hafif durgun,
%5‘i ise çok durgundur.
Tablo 2. Hayvanların ateĢ ölçümlerine göre aralıkları
AteĢ <38,5
AteĢ 38,5-39,2
AteĢ 39,3-40,0
3

90

7

ÇalıĢmaya alınan hayvanların genelinde anlamlı bir ateĢ artıĢı gözlenmemiĢtir.
Tablo 3. Hayvanların emme refleksine göre dağılımları
Emme Refleksi Zayıf
Emme Refleksi Güçlü
30

70

ÇalıĢmaya alınan hayvanların %30‘unda emme refleksinde zayıflama gözlenmiĢ ancak hiç birisinden
emme refleksi tamamen ortadan kaybolmamıĢtır.
Tablo 4. Hayvanların dehidrasyon yüzdelerine göre dağılımı
Dehidrasyon Derecesi <5%
Dehidrasyon Derecesi <6%
(Bulgu yok, belirgin değil,canlı)
(Deri elastikiyeti çok az azalmıĢ,ağız
mukozası yapıĢkan)
%67

%33

ÇalıĢmaya alınan hayvanların %33‘ünde hafif derecede dehidrasyon gözlenmiĢtir.
Tablo 5. Hayvanların dıĢkı kıvamına göre dağılımı
Hafif
Pastöz
Sulu
Pastöz
3

34

47

Çok Sulu
16

ÇalıĢmaya alınan hayvanların %3‘ünün dıĢkısının hafif pastöz, %34‘ünün dıĢkısının pastöz, %47‘sinin
dıĢkısının sulu, %16‘sının dıĢkısının ise çok sulu olduğu tespit edilmiĢtir.
Tablo 6. Hayvanların hastalanma yaĢına göre aralıklarının dağılımı
4-8 Günlük Arası
9-13 Günlük Arası
14-24 Günlük Arası
YaĢta Ġshal Olan
YaĢta Ġshal Olan
YaĢta Ġshal Olan
%40
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Hayvanların %40‘ı yaĢamın ilk haftasında, %46‘sı 2. Haftasında, %14‘ü ise 3. haftasında ishale
yakalanmıĢtır (Tablo 6).
Tablo 7. ÇalıĢmada kullanılan hayvanların IgG düzeyleri
Ortal
Standa
Standa
Minim
Maxim
ama
rd sapma
rd hata
um
um

Gruplar

n

Crypto

56

10.52
65

1.26045

0.16996

8.44

13.36

Rota

19

10.18
85

1.67758

0.38486

7.46

13.34

Crypto+R

11

10.25
05

0.91464

0.27578

8.59

11.19

Crypto+C
l. Perfringes

6

9.695
3

0.44773

0.18278

9.32

10.51

Diğer

7

9.313
6

0.87412

0.33039

7.86

10.42

99

10.29
25

1.29426

0.13074

7.46

13.36

ota

Toplam

ÇalıĢmaya alınan buzağılarda en yüksek IgG konsantrasyonu 13,360 g/L iken en düĢük IgG
konsantrasyonu 7,458 g/L‘dir. Cryptosporidium ile enfekte olup en yüksek IgG konsantrasyonuna sahip buzağı
13,360 gr/L iken en düĢük IgG konsantrasyonuna sahip buzağı 8,441 g/L IgG konsantrasyonuna sahiptir. Hızlı
tanı kitleriyle yapılan testler sonucunda buzağıların toplam %74‘ünde Cryptosporidium tespit edilmiĢtir.
Bunların %56‘sı Cryptosporidium ile mono enfekte ve ortalama IgG düzeyi 10,53 g/L dir. %18‘inin ise
Cryptosporidiuma eĢlik eden en az bir etkenle mix enfeksiyon olduğu belirlenmiĢtir. Cryptosporidium ve Cl.
Perfiringensle enfekte (%6) buzağılarda IgG seviyesi 9,70 g/L , Cryptosporidium ve Rotavirusla enfekte(%11)
buzağılarda ise 10,25 g/L olarak tespit edilmiĢtir. Kalan %26‘sından %19‘u Rotavirusla (IgG 10,18 g/L) ,%2‘si
Cl. Perfiringensle (IgG 9,55 g/L) mono enfekte buzağılar olup, %5‘inde (IgG 9,22 g/L) ise majör etkene
rastlanmamıĢtır.
Tablo 8. IgG düzeyleri ile ookist sayısı ve hastalanma yaĢı arasındaki korelasyon
Ookist_say
Hastalanma
Parametre
IgG
ısı
yaĢı
Pearson
1
-0.100
0.095
IgG
Correlation
Sig. (2-tailed)
0.403
0.351

Ookist sayısı

Hastalanma
yaĢı

June 28-30, 2022

N

99

72

99

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

-0.100

1

-0.087

N

73

73

73

Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

0.095

-0.087

1

0.351

0.469

N

99

72

0.403

0.469

99
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Ookist sayısı ve hastalanma yaĢı ile IgG düzeyleri arasında herhangi bir iliĢki (korelasyon) tespit edilmedi
(p>0.05).
Cryptosporidium görülen buzağılarda en yüksek ookist sayısı 587 iken en düĢük ookist sayısı 2‘dir.
Ortalama ookist sayısı ise 75,78‘dir.
TartıĢma ve Sonuç
Cryptosporidium 3-4 günlük yaĢtan itibaren görülebilmekle birlikte en sık görüldüğü yaĢ aralığı 5-14
gündür. ÇalıĢmada Cryptosporidiosis en erken 4. Günde, en geç 17. Günde görülürken ortalama görülme yaĢı
9,80 olarak hesaplanmıĢtır. Sunulan bu çalıĢmada elde edilen en erken en geç hastalığa yakalanma yaĢları ile
ortalama hastalık görülme yaĢları literatür bilgisi ile uyum göstermektedir [22,36,37].
Neonatal buzağıların ishal olgularında Rota ve Corona etkenlerinin varlığı dünyanın farklı ülkelerinde
yapılan araĢtırmalarda da bildirilmiĢtir. Abraham ve ark. (1992) 108 ishalli buzağının; %38,9 unda Corona
virüs, %16,7 sinde Rotavirus, Bendali ve ark.(1999) Fransa‘da ishal semptomlu buzağılardan % 47,4'ünde
rotavirus, % 16,5'inde coronavirus, . Mayameei ve ark. (2010) Ġran‘da 126 ishalli buzağının % 26,98‘inde
rotavirus, % 3,17‘sinde coronavirus, Garcia ve ark. (2000) Ġspanya'da ishalli buzağılardan elde edilen gaitaların
% 41,9'unda rotavirus, % 10,7‘sinde Al ve Balıkçı (2012) 30 ishalli buzağıdan %30 Rota, %13 coronaviruse,
Küliğ ve CoĢkun (2019) Sivas ilinde 138 ishalli buzağıdan %22 Rotavirüs, %9 Coronavirüs saptamıĢlardır.
Aksoy ve ark. (2021) Kırıkkale ve çevresinde yaptıkları çalıĢmada 110 ishalli buzağının 41‘inde (%37,27)
Corona virüs, yine 41‘inde (%37,27) ise Rotavirus tespit etmiĢlerdir. Bu çalıĢmada Rotavirus oranı tek baĢına
%19 iken, mix enfeksiyonlarla oranı %31‘dir. Coronavirus etkenine ise hiç saptanmamıĢtır. Diğer çalıĢmalara
göre Rotavirus oranının az olması ve Corona virüs etkeninin hiç olmaması, iĢletmedeki gebe inek ve düvelerin
Rota ve Coronavirusa karĢı doğuma 1 ay kala iki defa aĢılanmıĢ olmalarıdır.
Cryptospordium dünya genelinde en önemli neonatal buzağı ishali etkenlerinden birisidir [52] Bu yüzden
Cryptosporidium tespiti ile ilgili bir çok çalıĢma yapılmıĢtır.Değerli ve ark.(2005) Sivas ilinde farklı çiftliklerde
bulunan 15-45 günlük 47 ishalli buzağıdan %61.7‘si, Küliğ ve CoĢkun (2019) Sivas ilinde 1-30 günlük 138
adet ishalli buzağıdan %7‘si, Al ve Balıkçı (2012) Elazığ ilinde bulunan 30 ishalli buzağıdan %0‘ı, Özer ve ark.
(1990) 139 buzağının %7‘sinde, ġimĢek ve ark. (2012) NevĢehirde bulunan 150 ishalli buzağıdan %20,7‘si,
AĢti ve ark. (2012) Türkiye‘nin farklı illerinde bulunan 267 ishalli buzağıdan %20,22‘si, Kozat ve ark. (2017)
Siirt ilinde 100 ishalli buzağının %14‘ünde Cryptosporidium tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada Cryptosporidium
mix enfeksiyon olarak %74, tek baĢına etken olarak %56 tespit edilmiĢtir. Diğer çalıĢmalara göre arasında bu
kadar fark olmasının esas sebebi, iĢletmede görülen en önemli ishal etkeninin uzun zamandır Cryptosporidium
olmasıdır. Cryptosporidium ookistleri çevre koĢullarına ve dezenfektanlara karĢı dirençli olduğu ve ookistler
uzun zamanlar çevrede enfektif olarak kalabildikleri için etkenle mücadele zordur. Bu yüzden bu çalıĢmada
Cryptosporidium görülme oranını ile diğer çalıĢmalarda Cryptosporidium görülme oranı arasında ciddi bir fark
vardır.
Küliğ ve CoĢkun (2019) 138 ishalli buzağının %26‘sında, Altuğ ve ark.(2013) 51 ishalli buzağının
%27.45‘inde, Pohjola ve ark. (1986) 68 buzağının %22‘sinde E.coli tespit etmiĢtir. Bu çalıĢmada E. Coli etkeni
hiç gözükmemiĢtir. E.coli ishalleri genelde buzağının yaĢamlarının ilk haftasında görülür ve çoğunlukla hijyen
problemi kaynaklıdır. Buzağılar bireysel kulübelerde kaldıkları, bireysel kovalarla beslendikleri ve kulübelerin
altlıkları düzenli olarak temizlenip dezenfekte edildiği için hijyen kaynaklı problemler ortadan kaldırılmıĢtır.
Buzağılara doğdukları ilk 24 saat içerisinde E.coli antijenleri içeren hiperimmun serum uygulaması
yapılmaktadır. Bunların yanı sıra gebe inek ve düvelere, doğumuna 1 ay kala içerisinde E.coli etkenininde
bulunduğu (Kolibin Rc Neo) aĢılama yapılmaktadır. Tüm bunlar ishalli buzağılarda E.coli etkeni
bulunmamasının nedenleridir.
Cryptosporidiumda alınan ookist sayısına göre hastalığın Ģiddeti ve klinik bulguları artabilmektedir. Sarı ve
ark.(2008) ishalli 38 buzağının dıĢkısında Cryptosporidium ookistini modifiye asit fast yöntemiyle 10 farklı
sahada saymıĢtır. 38 buzağının %23.3‘ünde 1, %23,3‘ünde 1-10 arası, %18,6‘sında 11-25, %18,6‘sında 25‘ten
fazla ookiste rastlanmıĢtır.Burgu (1984) 15‘i karbol fuksin, 13‘ü giemsa boyama yöntemiyle olmak üzere
toplamda 28 ishalli dıĢkıyı boyamıĢtır. Rastgele 20 farklı saha saymıĢ ve ookist sayılarının ortalamasını
almıĢtır. Buna göre; karbol fuksin boyama yapılan 15 dıĢkının %26,6‘sında 1, %60‘ında 1-5, %6,6‘sında6-20,
%6.6‘sında 20‘den fazla ookist ortalaması elde etmiĢtir. Giemsa boyama yapılan 13 dıĢkının %46,1‘inde 1,
%46,1‘inde 1-5, %7,6‘sında 6-20 ookist ortalaması elde etmiĢtir. Bu çalıĢmada Cryptosporidium tespit edilen
74 hayvanın dıĢkıları 20 farklı sahada inceleniğinde; sayılan toplam ookist sayısı en az 2, en çok 587 ve
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ortalama toplam ookist sayısı 75,78‘dir. Ortalama toplam ookist sayısı 20 sahanın ortalamasına bölündüğünde
yaklaĢık değer 3,79‘dur. Buna göre çalıĢmada tespit edilen ookist sayısının diğer çalıĢmalardaki ookist sayıları
arasında çok ciddi farklar yoktur.
Topal ve Batmaz (2020) 82 adet buzağının 24. saatteki IgG düzeylerine göre, 24 buzağıda PTY olduğunu (%29,26)
saptamıĢlardır. Kara ve Ceylan (2021) ise 400 buzağı üzerinde yaptıkları çalıĢmada PRT prevalansını % 17,25 olarak
bildirmiĢlerdir. Bu çalıĢmada bu oran % 43‘tür. Bunun sebebi; doğan buzağıların çoğunun annelerinin yurt dıĢından
getirilen gebe düve olmaları, iyi ve yeterli kalitede kolostrum elde edilememiĢ olmasıdır.
[Burgu (1984) Cryptosporidium pozitif olan 15 hayvandan 14‘ünün (%93,3) dıĢkısının sulu, 1‘inin (%6,6) dıĢkısının
normal kıvamda olduğunu tespit etmiĢtir. UlutaĢ ve ark.(2001) 8 ishalli buzağıdan 3‘ünün (%37,5) dıĢkısının pastöz,
5‘inin (%67,5) dıĢkısının sulu olduğunu tespit etmiĢtir. Bu çalıĢmaya alınan buzağıların %3‘ünün dıĢkısı sulu veya çok
suludur. Bu oranlar UlutaĢ ve ark.(2001) bulduğu oranlarla paralellik gösterirken, Burgu (1984) bulduğu oranlara göre
daha düĢüktür. UlutaĢ ve ark.(2001) ishalli 8 buzağıdan 7‘sinde (%87,5) deri elastikiyetini orta, 1‘inde (%12,5) kötü
olarak saptamıĢtır. Al ve Balıkçı (2012) 30 ishalli buzağıdan 5‘inde (%16,67) deri elastikiyetinde hafif azalma, 19‘unda
(%63,33) belirgin derecede azalma gözlemlemiĢtir. Literatürde verilen oranlar, sunulan bu çalıĢmada elde edilen oranlara
göre yüksektir. UlutaĢ ve ark.(2001) ishalli 8 buzağıdan 8‘ininde yavaĢ veya az emdiğini gözlemlemiĢtir. Al ve Balıkçı
(2012) 30 ishalli buzağının 6‘sının emme refleksinin hafif azaldığını, 5‘inin emme refleksinin belirgin derecede
azaldığını, 14‘ünün ise emme refleksi olmadığını gözlemlemiĢtir. Literatürlerde verilen oranlar, bu çalıĢmada tespit
edilen oranlara göre oldukça yüksektir. DıĢkı kıvamı, deri elastikiyeti, genel durum bozukluğu gibi tablolar ele
alındığında sunulan bu çalıĢmada elde edilen değerlerin karĢılaĢtırma yapılan literatür verilerinin altında olmasının
sebebinin; sunulan bu çalıĢmaya konu olan buzağıların sürekli olarak veteriner hekim gözetiminde olan, profesyonel bir
çiftlikte barındırılıyor olmaları, ishal durumlarında özellikle oral elektrolitler ile erken müdahale ediliyor olması ve sonuç
olarak buzağıların genel durumlarının bozulmasına fırsat verilmeden müdahale edilmesi olabileceği düĢünülmüĢtür.
UlutaĢ ve ark.(2001) ishalli 8 buzağıdan 6‘sının beden ısısında hafif derece artıĢ tespit etmiĢtir. Sunulan bu çalıĢmada ise
buzağıların % 90‘ının vücut ısılarının referans değerler içerisinde olduğu gözlenmiĢtir.
Sonuç olarak buzağılarda pasif transfer baĢarısının, Cryptosporidium ookist sayısı ile iliĢkisi tespit edilememiĢtir.
Yeterli IgG‘ ye sahip olan hayvanlarda klinik bulguların daha az Ģiddette olduğu ve ölüm oranını düĢürdüğü tespit
edilmiĢtir. O'connor ve ark.(2011), Stine ve ark.(1985) çalıĢmalarında da görüldüğü gibi Cryptosporidiosis ‗in; AIDS
hastaları, kemoterapi alan hastalar ve immunsupresyona uğramıĢ hastalarda görülme oranı daha yüksektir. Bu çalıĢmada
da immunsupresyon görülen hastalarda Cryptosporidiosis görülme oranı daha yüksek beklenmesine rağmen öyle

olmamıĢtır.
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ÖZET
Tarihsel süreç içerisinde devlet kavramının zuhuruna iliĢkin çeĢitli teoriler geliĢtirilmiĢtir. Bu teorilere bütünsel bir bakıĢ
ile bakıldığında devlet olgusunun sosyal bir ihtiyaçtan kaynaklandığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle insanlar
yaĢamlarını sürdürebilmek için birbirleriyle yardımlaĢmalı, dayanıĢmalı ve kolektif bir Ģuur çerçevesinde
örgütlenmelidirler. Bu minvalde iptidai hayat Ģartlarında varlıklarını sürdüren insanların, içsel ve dıĢsal Ģartların da
tazyikiyle asgari müĢterekler etrafında birleĢmeyi bir zaruret olarak kabul edip ve birtakım haklardan da feragat ederek bir
konsensüs geliĢtirmiĢledir. ĠĢte bu uzlaĢma, devletin bir nesne olarak tarih sahnesine çıkıĢını, örgütlenmesini ve geliĢimini
açıklar. Bu çalıĢmamızda devletin bir mülk olgusu etrafında geliĢimini ve devlet baĢkanı yani Riyaset kurumunu Orta çağ
Ġslam dünyası perspektifinde ele almaya çalıĢacağız.
Anahtar Kelimeler:

Orta çağ Ġslam Devleti, Mülk, Riyaset.

ABSTRACT
Various theories have been developed regarding the emergence of the concept of state in the historical process. When
these theories are viewed from a holistic perspective, it is seen that the state phenomenon stems from a Social need. In
order words, in order to survive, people should help each order, cooperate and organize in a collective conciounsness. In
this respect, people who survive in primitive living conditions have developed a concensus bay accepting that it is a
necessity to unite around the minimum common with the pressure of internal and external conditions and by waiving
some rights. This concensus explains the emergence, organization and development of the state as an object on the stage
of history. In this study, we will try to handle the development of the state around a property phenomenon and the head of
state, namely Presidency, in the perspective of the Medieval Islamic World.
Keywords: Medieval Islamic State, State, Presidency.
GĠRĠġ
Devletin muteber bir nesne olarak varlık bulması toplumsal düzenin sağlanması, sosyal ihtiyaçların karĢılanması ve
tehditlere karĢı ortak bir mücadelenin sonucudur. Bu kolektif Ģuur çerçevesinde varlık bulan devletin sevk ve idaresi ise
Riyaset kurumunu gerektirmiĢtir. Orta çağ Ġslam devletleri genel itibariyle bu anlayıĢ üzerine inĢa edilmiĢ MonarĢik bir
yapı sergilemektedir.
Ġslam anlayıĢında mülk, Allah‘ın bir emaneti olarak devlet baĢkanına tevdi edilmiĢtir. Tarihin çeĢitli devirlerinde Halife,
Ġmam, Sultan, Hükümdar, PadiĢah olarak isimlendirilen devlet baĢkanları ise Zıllullah yani Allah‘ın yeryüzündeki gölgesi
olarak bu mülkün emanetçileridirler. Dolayısıyla otoritenin ve iktidarın meĢruiyeti, mücadele ile elde etmenin yanı sıra
ilahi bir kaynağa da dayanmaktadır. Bu bağlamda devletin ve devlet baĢkanlığının istinadını araĢtıran ve devletin
nizamına iliĢkin eserler veren birçok Ġslam alimi yetiĢmiĢtir. Farabi Ġdeal Devlet, Maverdi El-Ahkamü‘s Sultaniyye,
Nizamülmülk Siyasetname, Gâzali Nesayihü‘l Mülk ve Ġbn Haldûn Mukaddime adlı eserlerinde devleti, devletin
kaynağını ve riyaset kurumunu analiz etmiĢlerdir. Ġslam siyasi düĢünce tarihinde çok önemli yer edinen söz konusu
alimler ve eserleri, devleti yalnızca pozitivist bir bakıĢ açısıyla değil aynı zamanda uhrevi saadeti de elde etmeye yönelik
fikir beyanında bulunmuĢlardır. Bunun için de adaleti temel ilke kabul etmiĢlerdir. Zira onlara göre devlet mücadele ve
tagallüp ile ve hatta küfür ile elde edilebilir; ancak devlet zulüm ile adaletsizlik ile payidar olmaz ilkesi esastır. KuĢkusuz
ki Ġslam dehalarının devlet ve devlet baĢkanlarına iliĢkin anlayıĢlarını çözümlemek için müelliflerin diğer eserleri de
ayrıntılı bir biçimde irdelenmesi gerekmektedir. Ancak biz bu çalıĢmamızda müelliflerin devletin kaynağı, yönetimi,
baĢkanı ve baĢkanda bulunması gereken özellikleri hususunda spesifik olarak yazılmıĢ eserleri ile iktifa edeceğiz.
MÜLK ve RĠYASET KAVRAMLARININ GELĠġĠMĠ
1.1. Mülk ve Riyaset
Mülk kelimesi me-le-ke fiil kökünden türetilmiĢ ve bir Ģeye sahip olma, ele geçirme, kontrolü altında tutma anlamlarını
taĢır (Sağlam, 2019: 96). Diğer bir ifadeyle malik olma, boyunduruğu altındaki Ģeye, nesneye, objeye hâkimiyeti,
egemenliği ifade eder. Bu bağlamda tarihsel süreç içerisinde mülk kavramı ―Devlet‖ ile aynı anlamı taĢıyacak olup, bir
hükümdar yönetiminde mutlak hâkimiyete evirilecektir ve söz konusu durum literatürde ―mülk devleti‖ olarak
tanımlanacaktır. Mülk devleti, genel itibariyle Orta çağ dünyasına ait bir yönetim modelidir (Yıldız, 2014: 213).
Dolayısıyla mülk devletinin neĢet ettiği zaman diliminin yani Orta çağ Ġslam dünyasının zihin kodlarının analizi bize bu
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kavramın muhtevasını daha belirgin bir Ģekilde sunacaktır. Orta çağ Ġslam dünyasında halk, tebaa olarak
nitelendirilmektedir. Dolayısıyla halk, mülkü yani egemenliği elinde bulunduran hükümdara tabii olmakta ve böylelikle
aidiyet duygusu çerçevesinde bir iliĢki geliĢtirilmektedir. Elbette ki bu durum kendiliğinden oluĢan bir olgu olmamıĢtır.
Ġleride ana hatlarıyla analiz edeceğimiz gibi söz konusu yöneten-yönetilen iliĢkisi bir ―güç‖ iliĢkisi çerçevesinde
geliĢmiĢtir. Ġbn-i Haldun bu durumu Asabiyet kavramı etrafında Ģekillendirerek mutlak anlamda ―Kahr ve Tagallüp‖ ile
açıklarken, Farabi durumu biraz daha yumuĢatarak toplumun müĢterek ihtiyaçlarını karĢılamak üzere birbirleriyle
yardımlaĢması neticesinde oluĢan bir olgu olarak, organizmacı bir görüĢ ele almaktadır. Mülk devletinde esas olan
hükümdardır. Sosyal, siyasal, idari, iktisadi, hukuki ve diğer her alanda yürütülen faaliyetler hükümdar çerçevesinde
Ģekillenmektedir. Peki, yöneten-yönetilen iliĢkisi etrafında Ģekillenen mülk devletinde yönetenin, yani baĢkanın(Reisin)
bir güç mekanizması olarak ortaya çıkıĢı neye bağlanmaktadır? Bu soruya verilecek yanıt elbette ki tek ve basit değildir.
Riyaset kurumunun bir olgu olarak ortaya çıkıĢını açıklayan teoriler söz konusu durumu genel itibariyle toplumsal bir
ihtiyacın karĢılığı olarak ele almaktadırlar. Yani sosyal bir varlık olan insanın toplumsal yaĢamlarını devam ettirmek
ve(veya) kolektif bir Ģuur çerçevesinde tehlikelere karĢı bir savunma mekanizması gerçekleĢtirmek adına, birbirleriyle
yardımlaĢmak durumundadırlar. ĠĢte bu noktada toplumun farklı kesimlerini oluĢturan katmanlar arasındaki iliĢkileri
düzenleyecek, onları organize ve motive edecek, gerektiğinde müeyyide uygulayabilecek bir ―kahir ele‖ yani ―BaĢkana‖
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Riyaset Kurumu devlet yönetiminde merkezi konumdadır. Hükümdar, dinin esasları
ve belli birtakım ananeler mahfuz kalmak Ģartıyla, sınırsız bir egemenliğe ve karar verme yetkisine sahiptir. Onu
sınırlayan belki de yegâne olgu din kurumu ve sahip olduğu adalet duygusudur.
Orta çağ Ġslam devletlerinde esas amaç Ġ‘lâ-yı Kelimetullah, yani Allah‘ın yüce adını yeryüzüne dağıtmak ve hâkim
kılmaktır. Bundan dolayı belli bir inanca sahip olan hükümdarın sınırsız yetkilerinin kontrolü yine kendi otokontrolü
etrafında gerçekleĢmektedir. Bununla beraber hükümdarın uhdesi altında geliĢen diğer bir kontrol mekanizması da Ġslami
ilimler çerçevesinde ona yol gösteren, risaleler, layihalar, siyasetnamelerle hüküm belirten ilim adamları olmuĢtur.
1.1.1. Farabi’ye göre Mülk ve Riyaset
Günümüz Kazakistan sınırları içerisinde yer alan Maveraünnehir bölgesinin Farab ilinin Vesiç kasabasında 870 yılında
dünyaya gelen Farabi‘nin asıl adı, Ebu Nasr Muhammed b. Turhan b. Uzluğ el-Farabi‘dir (Topdemir, 2017: 23). Büyük
Ġslam filozofu Farabi aynı zamanda bir gök bilimci ve bir müzisyendir. Kendisine (Aristo‘dan sonra gelmesi
münasebetiyle) ―Muallimi Sânî‖ lakabı takılmıĢtır.
Farabi, Ġslam'ın altın çağı olarak nitelenen bir yüzyıl dilimi içinde hayatını sürmüĢ ve bu çağın verdiği ilim zenginliğinden
istifade etmiĢtir. Bununla beraber Yunan felsefesinden, özellikle de Platon ve Aristo‘dan etkilenmiĢ, Yunan ve Ġslam
felsefesini harmanlayarak bir sentez oluĢturma gayretine giriĢmiĢtir. Yüzden fazla eseri olduğu bilinen Farabi'nin
günümüze ulaĢabilmiĢ en önemli eseri, ―Mebâdi Arâ Ehl el-Medine el-Fâdıla‖ yani, ―Ġdeal Devlet‖ adlı baĢyapıtıdır.
Farabi, bu eserinde idealize ettiği toplum ve devlet yapısı ile ideal devlet baĢkanının portresini çizmektedir. Bunu
yaparken de organizmacı bir yaklaĢım çerçevesinde analizini yürütmektedir. Farabi'ye göre insan sosyal bir varlıktır.
Bunun gereği olarak yaĢamlarını devam ettirebilmek için birbirleriyle yardımlaĢmalı ve dayanıĢmalıdırlar(Farabi, 2020:
97). Ġdeal toplumu ve onun devamında oluĢacak olan ideal devleti, tüm organlarıyla koordineli çalıĢan canlı bir
organizmaya benzetmektedir. Organizmaya hayat veren kalp organıdır. Kalp, tüm sistemi koordine eden, onlara yaĢam
pompalayan, birbirleriyle iletiĢimini sağlayan ve en önemlisi onlara emreden konumundadır. Farabi, erdemli Ģehrin
baĢkanını tarif ederken ―Kalp‖ metaforunu kullanmaktadır. Bu durumu Ģu Ģekilde özetler: “Nasıl ki bedende emredici
organ tabiatı gereği kendisi ve özel nitelikleri bakımından bütün organların en mükemmeli ve en tamı ise, aynı zamanda o
başka bir organla ortaklaşa sahip olduğu şeyde de (bedeni yönetmek) en üstün olan ise, onun altında kendi paylarına
kendilerinden daha aşağıda bulunan organları emreden başka organlar varsa… Nasıl ki kalp ilk olarak meydana gelirse
daha sonra bedenin diğer organlarının varlığının onların kuvvetlerini meydana gelişinin onların kendilerine has olan
varlık sırası içinde ortaya çıkışlarının nedeni olursa ve bu organlardan biri bozulduğunda bu bozukluğun giderilmesini
sağlayan kalbin(yine) kendisi ise aynı şekilde şehrin yöneticisinin de ilk olarak varlığa gelmesi sonra onun (şehrin)
kısımlarının bu kısımların irade melekelerinin meydana gelişinin, onların kendilerine has bir varlık sırası içinde ortaya
çıkışlarının nedeni olması gerekir. Şehrin herhangi bir parçası bozulduğunda bu bozukluğu gidermek vasıtalarını
sağlayan da odur” (Farabi, 2020: 102).
Farabi‘ye göre vücuttaki kalp gibi Ģehirdeki (ve dolayısıyla devletteki) baĢkan da ilk var olandır. Diğer her Ģey ise ondan
sonra gelir ve ona bağ(ım)lıdır.
Erdemli Ģehrin yöneticisi belli birtakım vasıflara, niteliklere sahip olmalıdır. Sıradan bir insan olamaz Farabi'ye
göre.
“Yöneticilik iki şeyle olur:
a) O insan, yaradılışı ve tabiatı bakımından yöneticiliğe istidatlı olmalıdır,
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b) O insan, yöneticilikle ilgili iradi meleke ve tutuları kazanmış olmalıdır.”
Bununla beraber Farabi, erdemli toplumun yöneticisinin özelliklerini Ģu Ģekilde sıralar: (Farabi, 2020: 107-109):
1) Onun organları bakımından tam ve eksiksiz olması bu organların kendisini kendilerine ait fiilleri
gerçekleştirmeye kabiliyeti kılmalıdır,
2) O kendisine söylenilen her şeyi anlama ve idrak etme yeteneğine tabiatı gereği sahip olmalı,
3) Anladığını gördüğü, duyduğu idrak ettiği şeyi zihninde saklama yeteneğine sahip olmalı, hemen hemen hiçbir şeyi
unutmamalı,
4) Uyanık ve çok zeki olmalı, bir şeyle ilgili en ufak bir delil gördüğünde bu delinin işaret ettiği yönde o şeyi
kavramalıdır,
5) Zihninde bulunan bir şeyi tam bir açıklıkla ifade edebilmesini sağlayabilecek güzel konuşma kabiliyetine sahip
olmalı,
6) Bilgi edinmeyi öğrenmeyi sevmeli ona kendini vermeli öğrenmenin zahmetlerini yenmeli,
7) Tabiatı gereği doğruluğu ve doğru insanları sevmeli, yalandan ve yalancılardan nefret etmeli,
8) Tabiatı gereği yemek içmek gibi cinsel zevklerin peşinde koşmayan onları arzulamayan biri olmalı, kumardan
kaçınmalı bu tür şeylerden doğan zevklerden nefret etmelidir,
9) Yüksek ruhlu olmalı şerefi ululuğu sevmeli, ruhu tabii olarak çirkin ve aşağılık şeylerin üstünde olmalı, şeyler
için en yüce olanlarına doğru yükselmelidir,
10) Gümüş altın ve benzeri cinsten dünyevi amaçlı şeyler onun nazarında değersiz olmalı,
11) Tabiatı gereği adaleti ve adil kişileri sevmeli, baskı ve zulümle bunları yapanlardan nefret etmeli,
12) Sonra yapılması gerekli gördüğü şey konusunda azimli kararlı olmalı, korku ve zaaf göstermeksizin cesurca onu
gerçekleştirmelidir.”
Farabi'ye göre amacı mutluluğa eriĢmek olan Ģehir(toplum-devlet) erdemli Ģehirdir. Bunun zıddı ise erdemsiz Ģehirlerdir.
Erdemsiz Ģehirleri de Ģu Ģekilde sınıflandırmaktadır:
• "Cahil Şehir,
• Bozuk Şehir,
• Karakteri Değişmiş Şehir ve
• Doğru Yolu Bulamamış Şehir."
Ġdeal devlet ve ideal baĢkan mefkûresiyle bir arayıĢ içerisinde olan Farabi, asıl amacının mutluluğa eriĢmek olduğunu
vurgular. Bunun gerçekleĢmesi ile Erdemli devletin geliĢebileceğini ifade eder. Söz konusu durumu idealize ederken bir
taraftan Ġslami zenginlikten istifade etmiĢ, öte yandan antik yunan felsefesinden esinlenmiĢtir.
1.1.2. Maverdi’ye göre Mülk ve Riyaset
974 yılında Basra‘da dünyaya gelen Maverdi'nin asıl adı Ali b. Muhammed b. Habib‘dir. Kendisine gülsuyu ticaretiyle
uğraĢtığından ―Maverdi‖(Arapça gülsuyu) lakabı takılmıĢtır. Çocukluğu ve gençliğinin büyük kısmı Basra‘da geçmiĢtir
(Çolak, 2016: 174). Maverdi, Ġslam dininde ġîa, Mutezile ve diğer mezheplerin fikirsel ayrılıklar yaĢadığı, Abbasi
hilafetinin zayıflamaya yüz tuttuğu ve siyasi çalkantıların yoğun olduğu bir dönemde yaĢamıĢtır (Harmancı, 1999: 37).
Maverdi özellikle ġâfiî mezhebinde içtihat sunabilecek yetkinlikte bir hukuk ilmine sahip idi (Çolak, 2016: 175).
Abbasi Halifesi Kaim Biemrillah döneminde BaĢkadılık görevini üstlenen Maverdi, arkasında bir çok eser bırakmıĢtır.
Özellikle din-devlet iliĢkisi üzerinde kafa yoran büyük âlim, devletin varoluĢuna, adil yönetimine ve nizamına iliĢkin
görüĢlerini El-Ahkamü‘s sultaniyye adlı eserinde yazıya dökmüĢtür. Söz konusu eserinde Maverdi, devletin varlığının
izahını Ģu Ģekilde açıklar: “Allah‟ın ihtilaf konusu meseleleri insanların gönüllerinde memnunluk verecek şekilde çözüme
kavuşturma, mahlûkat arasında adalet ve faziletin gereği gibi sağlanması için kanunları vardır. Allah, dünyanın idaresi
gereği gibi devam etmesi için mahlûkatın murakabesini çeşitli hükümetlere emanet etmiştir.” (Maverdi, 1985, s. 3).
Buradan hareketle Maverdi'nin, ilahi kanunların yeryüzünde realize edilmesi için devletin varlığının elzem olduğunu
vurguladığı görülmektedir. Bu kanunları tatbik edecek kiĢi de ―Ġmam(BaĢkan)‘dır. Bu konuda MenekĢe(2005) Ģu tespitte
bulunuyor: “Mâverdi, devletin varlık gayesini, imametin tanımını yaparken oldukça öz bir şekilde açıklamaktadır. Ona
göre imametin varlık gayesi, „dini korumak ve toplumu siyaset etmek‟(idaresini üstlenmek, kamu yararı)tir.” Maverdi'nin
Ġmam tabirini kullanması raslantısal veya geliĢigüzel değildir. Ġmam kavramı Halifeliğe ve dolayısıyla Hz.
Peygamber‘den(S.A.S.) sonraki Halifelere göndermede bulunmaktadır. ona göre imam, devlet gücünü kullanan en üst
yöneticidir(Çolak, 2016: 188).
Maverdi‘ye göre devlet üç amaç için kurulur:
 Dini amaç,
 Askeri amaç ve
 Mali amaç
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Bu amaçlardan en köklü ve devlet için en sağlam temeli oluĢturacak olan amacın dini amaç olduğunu ifade eder (Çiftçi,
2012: 86). Maverdi her ne kadar düĢüncelerini Hilafet kurumu çerçevesinde ĢekillendirmiĢse de güçlü bir hükümdarın ve
devlet yapısının elzem olduğu belirtmektedir.
1.1.3. Nizamülmülk’e göre Mülk ve Riyaset
Asıl adı el-Hasan Bin Ali b. Ġshak b. El- Abbas olan Nizamülmülk, 1018 yılı Ġran‘ın Horasan eyaletinin Tûs kentinde
dünyaya gelmiĢtir(Akdağ, 2020: 1025). Babasının sosyal statüsü ve zengin bir konumda olmasının sağladığı imkânlarla
dönemin ünlü âlimi Ebu‘l Kasım Abdullah‘ın yanında iyi bir eğitim görmüĢ ve yetiĢmiĢtir (Gökcan, 2018, s. 27). Büyük
Selçuklu Devletinin hüküm sürdüğü yıllarda Çağrı Bey ve Tuğrul Bey tarafından devletin çeĢitli idari makamlarında
görevlendirilmiĢtir. Ġzleyen yıllarda Sultan Alparslan ve Sultan MelikĢah yönetiminde vezirlik görevini üstlenecek ve
özellikle MelikĢah döneminin devlet yönetimine damgasını vuracaktır. Sultan MelikĢah'ın devlet ricaline tevdii ettiği
“Her biriniz memleketimiz hakkında düşününüz. Zamanımızda neyin iyi olduğuna, sarayımızda, meclisimizde ve
kapımızda onun yerine getirilmemesi veya bizden gizlenmesi sebeplerini, bizden önceki padişahların yapıp da bizim
yapmadığımız işleri araştırınız…” (Nizamülmülk, 2014, s. 19) emri ile Nizamülmülk, Siyasetname adlı eseri kaleme
almaya baĢlar. 51 fasıldan oluĢan bu eser din ve devlet iĢleri baĢta olmak üzere bilhassa Sultan MelikĢah‘a yöneticilik
sanatıyla ilgili konularda bilgiler sunmak adına yazılmıĢtır.
Nizamülmülk, yönetme kudretinin hükümdara bizzat Allah tarafından verildiğini ve bu görevi yerine getirmek adına
seçilmiĢ olan o kiĢiyi çeĢitli meziyetlerle donattığını ifade eder (Nizamülmülk, 2014: 21). Buradan hareketle otoriteye bir
kutsiyet atfedildiği görülmektedir. Yani otoriteye, devlet baĢkanına karĢı çıkmak bir yönüyle Ġlahi kanunlara karĢı
çıkmaktır. Nizamülmülk‘ün otoriteyi meĢru kılmak adına öne sürdüğü diğer bir argüman ise yönetme gücünün irsî olduğu
yani babadan oğula geçtiğini ve kılıçla elde edildiğidir (MenekĢe, 2005: 203). Nizamülmülk, Sultanın da
raiyetine(halkına) karĢı sorumlu olduğunu, dini emirlere bağlı kalmasını ve bilhassa adil olmasını öğütler. Çünkü ona göre
“Saltanat küfür ile kalıcı olabilir; ama zulüm ve gaddarlıkla kalıcı olmaz.” (Nizamülmülk, 2014: 25) Aksi halde Allah
tarafından kendisine bir emanet olarak verilen Mülk, kendisinden alınır ve kendisi azaba düçar olur. Adaleti mülkün
temeli olarak kabul eden Nizamülmülk, sultanın adaleti bizzat tesis etmesi gerektiğini belirtir. Bu bağlamda mazlumların
haklarını aramak, sorumluların cezalarını vermek üzere haftanın iki gününü “Divan-ı Mezalim‟e” oturmasını tavsiye eder.
Toparlayacak olursak Nizamülmülk, Sultana iktidarın(Riyasetin) bizzat Allah tarafından tevdi edildiği, Mülkün (Devletin)
ise bir emanet olarak sultana bahĢedildiğini ifade eder. Yönetme hususundaki en önemli kıstasın ise adalet olduğunu,
adaletin mülkün temeline yerleĢtirdiğini görmekteyiz.
1.1.4. Gazali, Mülk ve Riyaset
Gâzali, 1058 yılı Ġran‘ın Horasan bölgesinin Tûs kentinde dünyaya gelmiĢtir. 1071 yılında NiĢabur‘daki Nizamiye
Medresesine girerek ünlü âlim Cüveyni‘nin gözde talebelerinden biri olmuĢtur. Dönemin kudretli veziri Nizamülmülk
tarafından karargâha davet edilerek henüz genç bir yaĢta(28) olmasına rağmen kendisine danıĢmanlık görevi verilmiĢtir
(KarakaĢ, 2007: 12-13).
Gazalinin yaĢadığı dönemi iki açıdan ele almak gerekir. Bir yanda Ġslam coğrafyasında zengin bir ilim deryası
mevcut iken, diğer yandan aynı coğrafyada süren iktidar mücadelesi ve kargaĢalar söz konusu idi. Özellikle Nizamiye
medreseleri Sünni mezhebi kaim kılmak adına yoğun bir ilmi mücadele sergilemekteydi. Bu bağlamda özellikle ġiî
Fatımilerin propagandalarına ve Batınilerin zararlı düĢüncelerine engel olmak üzere Gâzali‘ye büyük bir yük
yüklenmekteydi. Ehli Sünnet anlayıĢı çerçevesinde bir metodoloji benimseyen Gâzali, Sultan(Selçuklu Sultanı) ile
Halife(Abbasi Halifesi) arasında iktidarın kaynağı ve meĢruiyeti bağlamında analizlerde bulunmuĢtur. Bu bağlamda bu iki
kurumsal kiĢilik arasında bir nevi uzlaĢmacı görevi üstlenerek insan yönetiminin iki yönüne dikkati çeker. Ona göre insan
yönetimi ruh ve beden iliĢkisi gibidir. Hilafet kurumu ruhların yönetiminden mes‘ul iken bedenlerin yönetiminden de
Sultan sorumludur. Devlet yöneticiliği hususunda ise asıl yöneticilerin peygamberler olduklarını ve bu hususiyetin onların
üstünlüğüne ve bilgeliğine bağlı olduğunu vurgular (Akbal & Küçükaslan, 2015: 201-203). Nesayihü‘l Mülk adlı eserinde
Gâzali Ģöyle der: “Peygamberlik bir bilgi aşamasıdır. Ve bu aşamaya yükselen birisi gayba dair olan ve aklın alanı
dışında kalan bazı bilgileri kavrayarak keskin bir görüşe sahip olur‖ (Gazali, 2009: 63).
Gâzali, Farabi ile benzer bir tutum sergileyerek organizmacı bir yaklaĢım ile toplumsal yapıyı analiz eder. Vücudun kalbi
hükümdarı temsil eder, sağduyusu ve aklı veziri, kol ve bacakları idare sanatını(memurları), öfkeyi de zabıta memuru
temsil eder (Gazali, 1964). Gâzali devlet baĢkanı konusunda oldukça radikal davranır. Ona göre bir devlet asla
yöneticiden yoksun olamaz. Ehven-i ġer bağlamında en kötü yönetici dahi yöneticisizlikten iyidir der. Bununla beraber
bir devlette çok baĢlılığın zararlı olduğunu, devletin tek bir yönetici tarafından sevk ve idare edilmesi gerektiğini vurgular
(Ak & Ak, 2015: 166). Devletin ve otoritesinin devamlılığını sağlamak adına Gâzali, Sultana Ģu taavsiyelerde bulunur:
1.” Fazla vergi almamalı,
2. Ölçülü davranmalı,
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3. Niyeti bozmamalı,
4. İşleri vaktinde yapmalı,
5. İyi yardımcıları olmalı,
6. İdarecilerin akrabaları ile olan ilişkilerini sınırlandırmalı,
7. Mahkeme önünde eşit davranmalı,
8. Zalim olmamalı
9.Makam ve itibar düşkünlüğü olmamalı, gerektiğinde hiç tereddüt etmeden görevi bırakabilmelidir” (Gazali,
2009:70-110). Gâzali din ve devlet iĢlerine yönelik söylemlerinde temel amacının ahiret saadeti olduğunu vurgular.
Devlet baĢkanı Allah‘ın Yer yüzündeki gölgesi(Zıllullah)dir. Sultan bu anlayıĢ çerçevesinde hareket etmeli adımlarını bu
ölçüde atmalıdır. Bundan dolayı devlet baĢkanı muhakkak dindar olmalı ve dinin esaslarını iyi bilmelidir.
1.1.5. Ġbn Haldûn, Mülk ve Riyaset
Tarih Felsefesi ve Sosyolojinin kurucusu kabul edilen Ġbn Haldûn, 27 Mayıs 1332‘de Tunus‘ta dünyaya geldi ve 14 Mart
1406 tarihinde Kahire‘de vefat etmiĢtir. Ġbn Haldûn‘un yaĢadığı dönem itibariyle Ġslam dünyasının ilmi açıdan üstünlüğü
Avrupa'ya kaptırdığı bir döneme denk gelmektedir. Bu açıdan ele alındığında Ġbn Haldûn‘un Ġslam medeniyeti semasının
parlayan son yıldızı olarak tanımlamak yerinde olacaktır. Ġbn Haldûn'a bu haklı övgüyü kazandıran eseri Ģüphesiz ki El
Ġber adlı eseridir. El Ġber, Ġbn Haldun'un yedi ciltten oluĢan ve onu ölümsüzleĢtiren en önemli eseridir. El Ġber eseri üç
bölüm ve yedi ciltten oluĢur. Günümüzde Mukaddime olarak elimize ulaĢan eseri El Ġber‘in birinci cildini oluĢturur.
Ġbn Haldûn, toplumsal yapıyı tarih ilmi bağlamında ele alarak analiz yapar. Ancak bilinen klasik anlamdaki tarih ile değil.
O, tarih ilmini salt kronolojik olaylar silsilesinden ziyade, neden-sonuç ve toplumsal realite bağlamında ele alır. Böylece
toplumsal olayları diyalektik bir süzgeçten geçirerek, bir illiyet bağı çerçevesinde ele alarak çözümleme yapar. Bunun
yanı sıra Asabiyet kavramı da bu çözümlemenin ve dahası devlete giden yolun anahtar kavramlarındandır. Zira ibn
Haldûn‘da Mülk‘ün yani devletin temelini Asabiyet oluĢturur. Asabiyet, aseb, asebe kelimelerinden türetimiĢtir. “Asebe,
bir kimsenin babası tarafından olan akrabalarıdır.” (Haldun, 2018: 94). Asabiyet ise Zeki Velidi Togan‘ın tarifiyle:
“asabiyet kavmi dayanışma, ideolojik ve dini tesanüd, kavmi ve birlik hissi, ictimai tesanüd, devlet kuran milletlerin
enerji kaynağı, devlet kuran irade ve kudret, sahibine heyecan veren ve müsbet ideolojilerle beslenen kitlelerin dünamik
kuvveti” Ģeklinde tanımlanmıĢtır. Peki, asabiyetin menba-ı nedir? Bu soruya verilebilecek en basit yanıt ―güvenlik
ihtiyacı‖ Ģeklindedir. Zira bağımsız bir yaĢantı sürdüren bir birey her türlü tehlikeye açıktır. ĠĢte bu teklikeleri bertaraf
etmek ve üstesinden gelmek ancak dayanıĢma ve kolektif Ģuurla mümkün olur. Ġbn Haldûn, “şüphe yok ki insani
ictima(insanların toplum halinde yaşamaları) zaruridir” (Haldun, 2018: 213) der. Böylece insanların hayatlarını
sürdürebilmeleri için bir dayanıĢma ve iĢbölümü gerçekleĢtirmeleri gerekmektedir. Yani bir insan aynı zamanda hem
çiftçi hem marangoz hem demirci v.b. olamaz. Bununla beraber eĢanlı olarak savunma ihtiyacını da karĢılayamaz. Diğer
bir ifadeyle bir insan yalnız baĢına hem ihtiyaçlarını karĢılamak hem de kendini müdafaa etmekten acizdir. Bu anlayıĢ
çerçevesinde insanlar arasında sosyal bir dayanıĢma hasıl olur. Ġptidai yaĢam sürecinde bireyler bedevi bir yaĢam
sürmektedirler. Nüfusun artması belli vazifelerde ihtisas sahibi olunması ile beraber insanlar bedevilikten(göçebelikten)
hadariliğe(yerleĢik yaĢama) geçerler. Bu iliĢki Umranı(dar anlamıyla medeniyeti) teĢkil eder. Söz konusu durum mülke,
diğer bir ifadeyle devlete giden yolun yapıtaĢlarını oluĢturmaktadır. Bu durumu Ģu Ģekilde Ģematize edebiliriz:

Şekil:1 İlkel yaşamdan Mülk olgusuna geçiş.
Ġnsanlar sosyal yaĢamlarında belli iĢ kollarında uzmanlaĢtılar, görev bölüĢümü yaptılar ve teklikelere karĢı silahlandılar;
peki bu silahları birbirlerine yöneltmeyeceklerini kim garanti edebilir? ĠĢte bu noktada Ġbn Haldûn, bir ―kahir ele‖ yani
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caydırı bir güce ihtiyaç olduğunu ifade eder. “Çünkü saldırmak ve haksızlık yapmak(udvan ve zulm) insanların hayvani
tabiatlarında var” (Haldun, 2018: 215). Dolayısıyla insanların yasakçı ve hakim bir otorite etrafında birleĢmeleri doğal
bir sonuçtur. Yani, hükümdarın ve onun etrafında oluĢacak mülkün(devletin) varlığı tabii bir vak‘adır. Mülkün varlığı da
asabiyete bağlıdır. Yani asabiyet sahibi olmayan bir cemiyetin mülke dönüĢmesi düĢünülemez. Zira devletin, iktidarın,
egemenliğin en önemli dinamiğini asabiyet olgusu oluĢturur(Bursalıoğlu, 2007: 47). Asabiyetin nihai amacı mülktür.
Asabiyet temeli üzerinde bina edilen devletin tıpkı insanlar gibi doğal bir ömrünün olduğunu ifade eder Ġbn Haldûn
(Haldun, 2018: 392). Bu bağlamda bir devletin beĢ ayrı dönemde beĢ ayrı tavır takındığını ifade eder:
Birinci Tavır: Zafer, galibiyet ve istila dönemi. Bu aĢama kuruluĢ ve fetih aĢamasıdır. Asabiyetin ortak gayret ve
heyecanı ile oluĢur.
Ġkinci Tavır: Ġstibdat ve infirad dönemi. Bu dönemde güç bireyselleĢir. Gücün dağılması ve paylaĢılması asla kabul
edilemez. Devlet gerçek anlamda bu döenmde tesis edilir.
Üçüncü Tavır: Dinlenme ve rahatlık devridir. Kemale eren devlet elde ettiği servetlerin semerelerinden faydalanır ve
gücünün doruğuna eriĢir. Ancak bu doruk aynı zamanda çoküĢe giden yolun da baĢlangıcıdır.
Dördüncü Tavır: Kanaat ve barıĢ safhasıdır. Taklid dönemidir ki bu dönemde hükümdarın amaca mevcudu muhafaza
etmektir. Devletin barıĢ içinde selamette kalması yegane amaçtır.
BeĢinci Tavır: Ġsraf, har vurup harman savurma dönemidir. Ġktidarı sağlayan asabiye yok olmaya yüz tutmuĢtur.
Muktedirler güçlerini keyfi kullanma yoluna tevessül ederler (Haldun, 2018: 399-401).
Ġbn Haldûn‘un analize tabi tuttuğu devlet Ģekli geleneksel MonarĢik devlet Ģeklidir. Dolayısıyla günümüz modern
anlamdaki devlet modelleriyle kıyaslamamak gerekir. Gerçekten de Ġbn Haldûn dönemine kadar tarih sahnesinde yer alan
devletler(birkaç istisna hariç) yukarıda sayılan bu aĢamalardan geçmiĢlerdir. Söz konusu bu durum Ġbn Haldun‘un fikri
derinliğinin, kavrayıĢının bir tezahürüdür.
SONUÇ
Devlet ve devleti sevk ve idare edecek idarecinin varlığı toplumsal bir ihtiyacın tezahürüdür. Sosyal hayatta insanların
yaĢamlarını sürdürebilmeleri, birbirlerinin yardımlaĢmasına ve dayanıĢmasına bağlıdır. Ġnsanın bir fert olarak yalnız
baĢına hem ihtiyaçlarını karĢılaması hem de tehlikelere karĢı kendini savunabilmesi mümkün değildir. ĠĢte bu nedenledir
ki toplumsal ihtiyaçların belli bir iĢbölümü çerçevesinde yürütülmesi ve dayanıĢmanın oluĢturulması gerekmektedir. Söz
konusu bu iliĢki devletin oluĢumunu açıklamaktadır. Bu bağlamda sosyal yaĢamdaki tüm bu iliĢkiler yumağını
çözebilecek, onları organize edebilecek ve gerektiğinde onları cezalandırabilecek ―Kahir ele‖ yani bir
yöneticiye(BaĢkana) ihtiyaç duyulmaktadır ki bu durum Riyaset kurumunun yani devlet baĢkanlığının oluĢumunu
açıklamaktadır. Orta çağ Ġslam devletlerinin ve Riyaset kurumunun ortaya çıkıĢları da bu minvalde gerçekleĢmiĢtir.
Ġslamda hâkim olan anlayıĢa göre dünya, ahiret yurdunun bir tarlası hükmündedir. Dolayısıyla bu dünyanın
yaĢanılır bir yurt olması gerekmektedir. Bundan dolayıdır ki toplumsal hayatta bir düzenin, emniyetin ve en önemlisi de
adaletin var olması elzemdir. Belli bir düzenin olmadığı, kaosun, kargaĢanın hüküm sürdüğü bir toplumda yaĢamın devam
etmesi mümkün değildir. Bununla beraber kiĢinin ve kurumların kendini güvende hissetmediği bir toplumun ayakta
kalması da mümkün değildir. En nihayetnde adalet olgusu tüm bu yapının temelini teĢkil etmektedir. Zira Ġslam
medeniyetinde devletin varlığı adalet mefhumu temeli üzerinde inĢa edilmiĢtir. Yazdıkları eserlerle ünleri yüzyılları aĢan
büyük Ġslam âlimeleri yukarıda zikredilen kavramlar çerçevesinde devletin ve devlet baĢkanlığının varlığını analize tabi
tutmuĢlardır. Küçük nüansların haricinde genel kanaat, devletin sosyal bir ihtiyaçtan hasıl olduğu, devlet baĢkanının da
bununla eĢanlı olarak sevk ve idare ihtiyacından kaynaklandığı yönündedir. Bu çalıĢmada Farabi, Maverdi, Nizamülmülk,
Gazali ve Ġbn Haldûn gibi Ġslam fikir dünyasının en önemli yıldızlarının görüĢleri ıĢığında mülk diğer ifadesiyle devlet ve
riyaset yani devlet baĢkanlığı analiz edilmeye çalıĢıldı.
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Özet
Tarihsel süreç içerisinde yerel yönetimlerin temelini oluĢturan köyler, Anayasa‘da sayılan üç mahalli idareden
birisidir. Ekonomisinin genel itibariyle tarım ve hayvancılığa dayalı olması, köylerin sosyo-ekonomik açıdan
kentlerden ayrılmasını sağlamaktadır. Nüfus yoğunluğu açısından bakıldığında Cumhuriyet‘in ilanından bu
güne kadar Türkiye‘de köy nüfusunun bir düĢüĢ trendine girdiği bariz bir Ģekilde görülmektedir. Söz konusu
durum orta ve uzun vadede ülke ekonomisine ciddi etkilerinin olacağı öngörülmektedir. Bu sebepten ötürü son
çeyrek asırda köye dönüĢleri teĢvik etmek amacıyla birtakım adımlar atılmaktadır. Ne var ki gerek merkezi
hükümetin bu kapsamda geliĢtirdiği politikaların istenilen baĢarıyı sağlayamaması gerekse kent yaĢamının
sunduğu konforun terk edilmemesi kentlerden köye dönüĢleri güçleĢtirmektedir. Bununla beraber 6360 sayılı
yasa ile büyükĢehir belediye sınırları dâhilindeki köylerin statüsü değiĢmiĢ ve birer mahalleye dönüĢmüĢlerdir.
Bu çalıĢmada köy yönetimi ve 2012 yılında yapılan 6360 sayılı yasa değiĢikliğiyle köylere yönelik yapılan
düzenlemeler hakkında bilgiler sunularak değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Köy, Köy Yönetimi, 6360 Sayılı Yasa
Evaluation of Village Administrators in Turkey and the Regulations Made for Villages After Law No.
6360
Abstract
Villages, which form the basis of local governments in the historical process, are one of the three local
governments listed in the Constitution. The fact that its economy is generally based on agriculture and animal
husbandry ensures that the villages are separated from the cities in socio-economic terms. In terms of
population density, it is clearly seen that the village population in Turkey has entered a downward trend since
the proclamation of the Republic. This situation is expected to have serious effects on the country's economy in
the medium and long term. For this reason, some steps have been taken in the last quarter century to encourage
the return to the village. However, the fact that the policies developed by the central government in this context
cannot achieve the desired success and that the comfort offered by the city life is not abandoned makes it
difficult to return from the cities to the villages. However, with the law numbered 6360, the status of the
villages within the boundaries of the metropolitan municipality has changed and they have turned into
neighborhoods.
In this study, evaluations will be made by presenting information about the village administration and the
regulations made for the villages with the law no. 6360 made in 2012.
Keywords: Village, Village Administration, Law No. 6360
GĠRĠġ
Türkiye‘de Mahalli idare birimleri ya da yerel yönetim birimleri içerisinde yer alan Köy yönetimi, en küçük
yerel yönetim birimi olmakla birlikte en eski mahalli idare birimleri arasında yer alma özelliğini taĢımaktadır.
Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte yeni bir devlet yapılanmasına gidilmiĢ ve birçok alanda yenilikler
yapılmıĢtır. Bu yenilikler arasında yer alan en önemli düzenlemelerden birisi hiç Ģüphesiz halka en yakın
mahalli idare birimi olan Köy yönetimi ile ilgili çıkarılan 1924 tarih ve 442 sayılı köy kanunudur. Daha önce
köyler ile ilgili çıkarılan 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi akabinde çıkarılan 1876 tarihli Ġdare-i Umumiye-i
Vilayet kanunu Cumhuriyetin ilan edilmesiyle yerini 1924 tarihli ve 442 sayılı kanuna bırakmıĢtır. En
demokratik mahalli idare birimleri arasından sayılan köy yönetimi dayanağını Anayasanın 127. Maddesinden
almaktadır. Köy yönetimi muhtar, köy derneği ve ihtiyar heyetinden oluĢmaktadır. Köy yönetimi köyün bütün
sorunlarını gidermek üzere oluĢturulmuĢtur. Ancak köy yönetiminin köyün bütün sorunlarını giderebilmesi için
yasal boyutta yeni düzenlemelere ihtiyacı bulunmaktadır. 1924 yılında çıkarılan ve halen yürürlükte olan 442
sayılı yasa yeterli düzeyde ihtiyaçlara cevap verememektedir. Bu nedenle de köylerde bulunan nüfus her geçen
yıl azalım göstermektedir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı ―On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi
Yedi Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ ile de
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 183 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
köylerdeki nüfus azalımı hızlanmıĢtır. Köye dönüĢlerin tekrardan sağlanabilmesi köylerin varlığı ve ülke
ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Bu bakımdan köylere yönelik insanları teĢvik edici yeni
düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalıĢmada; Türkiye‘de köy yönetimi ve 6360 sayılı yasa ile köylere yönelik yapılan düzenlemelerin yanında
köyün tarihsel süreci hakkında bilgiler sunularak önerilerde bulunulmuĢtur.
KÖY YÖNETĠMĠNĠN TARĠHSEL SÜRECĠ ÜZERĠNE
Köyler Osmanlı Ġmparatorluğu döneminden günümüze kadar varlığını sürdüren kent merkezinden uzak
yerleĢim alanlarıdır. Köylerin Osmanlı döneminden günümüze kadar görülen statüsünden pek fazla
değiĢiklikler olduğunu söylemek güçtür. Köylere yönelik yenilikçi reformların yapılmaması, köy kent
arasındaki farkın kent lehine açılması ile birlikte köylerin nüfusu azalmaya baĢlamıĢtır.
Osmanlı döneminde var olan yerel yönetim anlayıĢı, Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte herhangi bir
değiĢikliğe uğratılmadan benzer biçimde varlığını sürdürmüĢtür. Cumhuriyet dönemine geçildiğinde merkezi
yönetim yerel yönetimleri merkezi yönetimin politikalarına yardımcı ve destekleyici kuruluĢlar olarak
görmüĢtür. Cumhuriyetin ilanından itibaren ülkenin birliği, beraberliği ile bölünmez bütünlüğü tehlikeye
girebilir düĢüncesi ile yerel yönetimlere idari ve mali açıdan özerklik verilmesi konusunda tereddütle
yaklaĢılmıĢtır (Çiçek,2014:7).
1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra köylere yönelik yapılan ilk düzenlemeler köylerde
yaĢamlarını sürdüren köy halkının kalkınması, imar ve eğitim konuları üzerinde olmuĢtur. Köyler Osmanlı
döneminden beri bağımsız ve merkezi yönetimin uzağında yer alan yerleĢim alanlarıdır. Köyler 1924 yılında
çıkarılan 442 sayılı yasa ile tüzel kiĢilik kazanmıĢtır.
Cumhuriyetin ilan edilmesi sonrasında köylere yönelik yapılan ilk yasal düzenleme 18/03/1924 tarihinde 442
sayılı yasa ile yapılmıĢtır. Çıkarılan bu yasa ile nüfusu iki binden aĢağı olan yerleĢim alanlarına köy, nüfusu iki
binden fazla yirmi binden aĢağı olan yerleĢim alanlarına kasaba ve nüfusu yirmi binden yukarı olan yerleĢim
alanlarına ise Ģehir adı verilmiĢtir.
Köyler insanların yaĢamlarını birlikte devam ettirdikleri eski yerleĢim alanlarıdır. Cumhuriyetin ilan
edilmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yerleĢim dağılımına bakıldığında 1927 yılında yapılan ilk
nüfus sayımının sonucuna göre 13.648.000 olan toplam nüfusun sadece %24,2‘si, nüfusu 10.000‘i geçen
yerleĢim alanlarında yaĢamlarını sürdürüyordu. Elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye‘de yaĢayan her 4
kiĢiden 3 kiĢi yaĢamlarını köylerde sürmekteydi. Köylerin yönetimi 1944 tarih ve 4541 sayılı ġehir ve
Kasabalarda Mahalle Muhtar ve Ġhtiyar Heyetlerinin TeĢkiline dair Kanun ile Kanunun uygulama Ģekil ve
esaslarına iliĢkin 1945 tarihinde çıkarılan tüzük kapsamında köyün organları; muhtar, köy derneği ve köy
ihtiyar meclisinde oluĢmaktadır. Belirtilen organlar ile köyler yönetilmektedir. Köy muhtarı, köy idaresinin baĢı
olup, her 5 yılda bir köyde ikamet edenler tarafında seçilmektedir. Siyasi partiler muhtar seçiminde aday
gösteremez. (www.tbmm.gov.tr, 2022).
Tarihsel olarak Anayasalara bakıldığında; olağanüstü koĢulların bir ürünü olan 23 maddelik 1921 Anayasası
yerel yönetimlerle ilgili olarak Vilayet, Kaza ve Nahiye Ģeklinde düzenlenmiĢtir. 1924 yılında kabul edilen
1924 Anayasası‘ndan kısa bir süre önce Köy Kanunu 18 Mart 1924 tarihinde kabul edilmiĢ ve 7 Nisan 1924
tarihinde ise yayınlanmıĢtır. 1924 Anayasası‘nda köylerle ilgili olarak Türkiye‘nin coğrafik durumu ve
ekonomik iliĢkileri bakımından illere, iller ilçelere, ilçelerde bucaklara bölünmüĢtür. Bucaklar kasaba ve
köylerden oluĢmuĢtur. 1961 Anayasası köylerle ilgili olarak, mahalli idareleri il, belediye ve köy halkının yerel
ve müĢterek ihtiyaçlarını karĢılayan, genel karar organlarının halk tarafından seçildiği kamu tüzel kiĢileri olarak
ifade edilmiĢtir. Son olarak 1982 Anayasası mahalli idareler ile ilgili 1961 Anayasası‘na paralel bir düzenleme
yapmıĢtır. (Erat, 2016:4)
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluĢundan günümüze kadar geçen 99 yıllık sürede köylerin yönetiminde
1924 yılında çıkarılan ve 442 sayılı köy kanunu ile yönetilmektedir. Köyler merkezi yönetimlerin genelde
uzağında olması nedeniyle hizmet sunumu noktasında istenilen düzeyde hizmet alamamıĢlardır (Yılmaz ve
Mecek, 2019: 23).
2011 yılı itibariyle Türkiye‘deki köy sayısı 34396 iken 2021 yılı itibariyle Türkiye‘de bulunan köy sayısı
18.211‘dir ( https://www.icisleri.gov.tr, 2022; www.nufusune.com/ilceler, 2022). Türkiye‘de köy sayısının bu
kadar fazla düĢmesindeki en büyük etken 6360 sayılı yasa ile birlikte büyükĢehir belediyesi olan illerdeki
köylerin kapatılarak mahalleye dönüĢtürülmesidir. Türkiye‘de halen 51 ilde köy yönetimi varlığını devam
ettirmektedir.
TÜRKĠYE’DE KÖY YÖNETĠMĠ
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 184 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
Coğrafik yönden yerel yönetimleri oluĢturan il özel idaresi, belediye ve köy içerisinde en küçük yapı taĢını
köyler oluĢturmaktadır. Köy yönetimi, köyde yaĢayan insanların mahalli müĢterek ihtiyaçlarını karĢılamak
üzere kurulan karar organları köyde yaĢayan seçmenler tarafından oluĢturulan yerel yönetim birimidir. Köy
yönetimi üç organdan oluĢmaktadır. Bu organlar; muhtar, köy derneği ve ihtiyar heyetinden oluĢmaktadır. Köy
yönetimine seçilen muhtar aynı zamanda köy yönetimin baĢı olarak devleti temsil etmektedir. Muhtar köyde
ikamet eden halk tarafında beĢ yıllığına seçilmektedir. Siyasi partiler yasa gereği muhtar adayı gösteremezler.
Köy muhtarı devletin temsilcisi olması nedeniyle, köy halkına yapılması gereken hizmet sunumu
sorumluluklarını da üstlenmiĢtir. Muhtar köyün yapmakla zorunlu olduğu iĢlerin yaptırılması ile gelir gider
kalemlerini yerinde, etkili, hesap verilebilirlik ilkelerine göre sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir.
Köy yönetiminin baĢı olarak muhtar, köy halkını her konuda bilinçlendirmek, köyde düzen ve intizamı
sağlamak, suç ve suçlularla ilgili kuruluĢlara bilgi vermek, köy halkına yasalar hakkına bilgi vermek, köyde
hukuksuz bir eylem olması halinde ilgili emniyet birimlerine bildirimde bulunmak gibi görevleri vardır. Köy
muhtarı yerelde halkın devlete açılan kapısı olması nedeniyle kamu görevlisi sorumluluğunu taĢıdığından
köylüye rehberlik etme görevi vardır. Muhtar görevlerini yerine getirirken il ya da ilçe yönetim kadroları ile
birlikte sürekli iĢbirliği ve iletiĢim içerisinde olması gerekmektedir.
Köyün ikinci organı olan köy derneği köyde bulunan erkek ve kadın seçmenlerden oluĢmaktadır. Köy derneği
tarafından muhtar ve ihtiyar heyeti (meclisi) seçilmektedir. Köy derneği ile köy halkı doğrudan yönetime
katılmaktadır. Köy yönetiminin üçüncü organı olan ihtiyar meclisi ise yürütme, denetleme ve köyün karar
organıdır. Köy ihtiyar heyeti üyeleri, köy derneğince 5 yıl süreliğine görev yapmak üzere seçilmektedir. Köy
ihtiyar heyeti üye sayıları nüfusa orantılı olarak değiĢmektedir.
2012 yılında çıkarılan ve 28489 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6360 sayılı ―On Dört Ġlde BüyükĢehir
Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Kanun‖ sonrası diğer yerel yönetim birimlerinde olduğu gibi köy yönetimlerinde de yasal
düzenlemelere gidilmiĢtir.
6360 SAYILI YASA SONRASI KÖYLERE YÖNELĠK YAPILAN DÜZENLEMELER
BüyükĢehir kanunu tarihsel değiĢimi Anayasa‘nın 127. Maddesi‘ne dayanılarak, 1984 yılında 3030 sayılı
BüyükĢehir Belediye Kanunu, bu kanunun günün koĢullarına uyum sağlayamaması sonrası değiĢtirilerek yerine
2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı kanun çıkarılmıĢtır. Son olarak 5216 sayılı yasada değiĢiklik yapılarak
2012 yılında kabul edilen ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında uygulamaya konulan
6360 sayılı kanun yerel yönetimler üzerine radikal bir değiĢim getirmiĢtir.
Türkiye‘de yerel yönetimlerin yönetim yapısında son olarak yapılan ve önemli bir düzenleme olan 2012 tarihli
ve 6360 sayılı ―On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde
Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun‖ ile yapılmıĢtır. 5216 sayılı yasada yapılan 6360 sayılı
yasa değiĢikliğiyle daha önce büyükĢehir olan Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Antalya, Mersin,
Konya, EskiĢehir, Samsun, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Sakarya ile birlikte 16 olan büyükĢehir
belediye sayısı 6360 sayılı yasanın çıkarılması sonrasında; Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, KahramanmaraĢ,
Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, ġanlıurfa ve Van illerinin de büyükĢehir belediyesi
olmasıyla beraber Türkiye‘deki büyükĢehir belediye sayısı 30‘a yükselmiĢtir. Yeni bir büyükĢehir belediye
kurulmasında 750 bin nüfus koĢulu getirilmiĢtir. BüyükĢehir
belediyesi olan illerdeki il özel idareleri
kaldırılmıĢtır. Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı kurulmuĢtur. Nüfusu 100 bin ve üzerinde olan
belediyelere Kadın ve çocuklar için konuk evi açma zorunluluğu getirilmiĢtir. BüyükĢehirlerde Mahalli idare
Birlikleri kapatılmıĢtır. Yeni ilçeler kurulmuĢtur. BüyükĢehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak
güncellenmiĢtir. Yeni bir mahalle kurulması için 500 nüfus koĢulu getirilmiĢtir.
6360 sayılı yasa ile birlikte büyükĢehir belediyesi olan 30 ilde bulunan köyler mahalleye çevrilmiĢtir.
BüyükĢehirlerde köylerin tüzel kiĢiliği kaldırılmıĢ, köy muhtarlığı mahalle muhtarlığına dönüĢtürülmüĢtür.
Köyler 51 ilde tüzel kiĢilikleri ile birlikte varlıklarını devam ettirmektedir. Köylere yönelik çıkarılan yeni bir
yasa bulunmamaktadır. Halen 1924 yılında çıkarılmıĢ olan 442 sayılı yasa yürürlüktedir. 6360 sayılı yasa
sonrası sorumluluk alanı il mülki sınırları olarak geniĢleyen büyükĢehir belediyelerine eskiden köy olan
mahallelere hizmet sunma yükümlülüğü getirilmiĢtir. BüyükĢehir belediyeleri eskiden köy olan yerleĢim
yerlerine ilçe belediyeleri aracılığı ve doğrudan hizmet sunmaktadır. BüyükĢehir belediyeleri mahalleleri ilçe
merkezine bağlayan yol, meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yapımı ya da yaptırılması, bakım ve onarımı ile
yolların temizliği gibi hizmetleri sunmaktadır. 6360 sayılı yasa sonrası köye dönüĢen mahallelerde ulaĢım
hizmetlerinde artıĢ yaĢanmıĢ ve belediye araçları tarafından düzenli olarak il merkezi ile eskiden köy olan
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yerleĢim yerleri arasındaki ulaĢım belediye araçları tarafından sağlanmaktadır. Su depoları kurularak
yaĢayanların temiz su ihtiyaçlarının karĢılanması sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Çöp konteynerleri konularak
çöplerin düzenli olarak toplatılması sağlanmıĢtır. Yol ve alt yapı hizmetleri artmıĢtır. Ancak bu yapılanların
bütün eskiden köy olan mahallelerde yapıldığını söylemek güçtür. Bir kısım büyükĢehirlerde belirtilenlerden
daha fazla hizmet götürülürken bir kısım büyük Ģehirlerde kısmi, bir kısım Ģehirlerde ise büyükĢehir belediyesi
ile kırsal kesimde bulunan eskiden köy olan mahalleler arasında mesafenin fazla olmasında kaynaklı hizmet
sunumunda sorunlar yaĢanabildiği söylenebilir.
SONUÇ
Köyler insanların yaĢamlarını bir arada sürdükleri en eski yerel yönetim birimleri olarak ifade edilebilir. Türkiye‘de
köylerin tarihsel sürecine bakıldığında köylerde yaĢayan insanların yaĢam standartlarını artırmaya yönelik yasal
düzenlemelerin yeterli düzeyde yapıldığı söylenemez. Bu durumun sonucu olarak köylerin nüfusu önemli düzeyde
azalmıĢ hatta bazı köylerde yaĢayan insan kalmamıĢtır. Varlığını sürdüren köylerde çoğunlukla mevsimsel olarak
yaĢanılan yerleĢim yerleri olarak kullanılmaktadır. Köylerde yaĢayan insanların sayısının azalması sonucunda tarımsal ve
hayvansal ürünlerin üretiminde önemli düzeyde düĢüĢ olduğu açık bir Ģekilde görülmektedir.
Türkiye bir zamanlar tahıl ürünleri ihraç eden ülke iken günümüzde ithal eden bir ülkeye dönüĢmüĢtür. Bu durumun
yeniden tersine döndürebilmek için köyleri teĢvik edici, cazibesi olan yasal düzenlemelerin yapılması elzemdir. Son
zamanlarda yapılan 6360 sayılı yasa ile birlikte büyükĢehirlerde bulunan köylerin statüsü mahalleye dönüĢtürülmüĢ,
büyükĢehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarına kadar geniĢletilmiĢtir. BüyükĢehir belediyelerinin mali
imkânlarının daha fazla olması eskiden köy olan mahallelere daha fazla hizmet götürüleceği beklentisini artırmıĢtır.
Ancak 6360 sayılı yasa sonrasında da eskiden köy olan mahallelerden Ģehirlere göçün artıĢının engellendiği söylenemez,
aksine daha fazla artıĢ olduğu söylenebilir. 2019 yılında baĢlayan Covid 19 salgını sonrası Türkiye‘de özellikle yaĢlı
nüfusun köyleri tercih ederek köylerin nüfusunu kısmen artırdığı söylenebilir. Aslında istenilmeyen bu durumu fırsata
çevirerek köylerin cazip yaĢam alanlarına çevrilerek çekici hale getirilmesi noktasında düzenlemelerin yapılması ile
köylerin eski nüfusuna gelmesi beklenmese de en azında günümüze göre önemli düzeyde artıĢ sağlanabilirdi.
1924 yılından günümüze kadar köylerin iyileĢtirilmesine yönelik önemli düzeyde yasal düzenlemeler yapılmamıĢtır.
Köylerin nüfusunun az olması, coğrafik konumları ve Ģehirlere uzak olması köylerin hizmet alımı noktasında geri
kalmasına sebep olmaktadır. Bu durum sağlık, eğitim, ekonomi, alt yapı, sosyal olanaklar ve ulaĢım gibi birçok açıdan
köy ile Ģehir arasındaki farkı açmaktadır. Köylere yönelik çıkarılan ve yaklaĢık yüz yıl önce yapılmıĢ olan 442 sayılı
yasanın yerine, sivil toplum kuruluĢları ve üniversiteler gibi paydaĢların da görüĢleri alınarak köylerin cazip, yaĢanabilir,
çekici bir yaĢam alanına dönüĢtürülmesine yönelik yeni bir yasa çıkarılması gerekmektedir. Bu sayede köylerin nüfusu ile
birlikte tarımsal ve hayvansal ürünlerin artarak ülke ekonomisine katkı sunacağı düĢünülmektedir.

KAYNAKÇA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Çiçek,Yeter (2014), ‗GeçmiĢten Günümüze Türkiye‘de Yerel Yönetimler‘, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, ss.
53-64.
https://www.tbmm.gov.tr./tarihçe, Edinim Tarihi: 20.03.2022.
Erat, Veysel (2016), ‗Mahalli Ġdare Birimi Olarak Köyler Ve 6360 Sayılı Yasanın Etkileri‘, Bitlis Eren Üniversitesi
Akademik ĠzdüĢüm Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss. 87-98.
Yılmaz,Vedat ve Mecek, Mehmet, 2019, ‗Türkiye'de Mahalle Yönetimlerinin Tarihsel GeliĢimi ve Hukuki Statüsü‘, ideal
Kent Dergisi, Cilt:10, Sayı:27, ss. 769-799.
https://www.nufusune.com/ilceler, 10.07.2022.
https://www.icisleri.gov.tr/illeridaresi/koyler1#:~:text=Bu%20Kanunda%20k%C3%B6y%3B%20cami%2C%20mektep,olan
%20yerle%C5%9Fim%20birimi%20olarak%20tan%C4%B1mlanm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.
Edinim
Tarihi:
10.07.2022.
6360 sayılı On Dört Ġlde BüyükĢehir Belediyesi ve Yirmi Yedi Ġlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun (2012).

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 186 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI’NIN ÇEVRESEL KAMU POLĠTĠKALARINA ETKĠLERĠNĠ
BELĠRLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ
Seymur ABBASOV
Yüksek Lisans, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, ORCID ID: 0000-0003-2382-4646.
Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYHAN
Anadolu Üniversitesi, Ġktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ORCID ID: 0000-0001-6152-7509.

ÖZET
Bu çalıĢmada; küreselleĢme, yönetiĢim yaklaĢımı, demokratikleĢme, yeni toplumsal hareketler, iletiĢim
ve ulaĢım teknolojilerinin geliĢmesi gibi geliĢmeler sonucunda önemli aktörler olarak ortaya çıkan Sivil
Toplum KuruluĢlarının (STK‘lar) çevresel kamu politikalarına etki düzeyleri araĢtırılmaktadır. Bunun için
Türkiye örneklemi üzerinden STK‘ların geliĢimini ve etkinliğini etkileyen dört önemli faktör incelenmektedir.
Öncelikle, Türkiye‘de STK‘ların geliĢimi ve dolayısıyla kamu politikalarına etkilerini sınırlayan ―güçlü devletzayıf sivil toplum‖ siyasal kültürü faktörü incelenmiĢtir. Çünkü Türkiye‘de yerleĢik olan bu siyasal kültür
devlet karĢısında çevresel kamu politikalarına etki edebilecek güçlü bir sivil toplum oluĢmasını engellemiĢtir.
Ġkincisi, son 20 yıllık süreçte AB ile iliĢkiler kapsamında uygulamaya geçirilen çevrenin korunmasına ve sivil
toplumun geliĢtirilmesine yönelik mevzuat ve uygulamalardır. Özellikle, 2005 yılında AB ile üyelik
müzakerelerine baĢlanması nedeniyle Türkiye‘de çevreye (müzakere baĢlıklarından birisi) ve sivil topluma
yönelik önemli geliĢmeler yaĢandığı görülmüĢtür. Üçüncüsü, sivil toplumu ―üçüncü sektör‖ olarak gören
yönetiĢim yaklaĢımının Türkiye‘deki mevcut durumudur. Çünkü bu yaklaĢım karar alma süreçlerinde esas
olarak kamu-özel-sivil iĢbirliğini öngörmektedir. Bunun için Türkiye‘ye yönelik yönetiĢim endeksleri
araĢtırılarak, yıllara göre nasıl bir geliĢme gösterildiği ortaya koyulmuĢtur. Dördüncüsü, çevresel kamu
politikaları alanında faaliyet gösteren STK‘lardır. Bunun için Türkiye‘de de faaliyet gösteren Greenpeace
Akdeniz örneği incelenmektedir. Son 20 yıllık süreçte uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bu STK ile
Türkiye‘deki çevresel kamu politikalarındaki değiĢim karĢılıklı olarak incelenmektedir. AraĢtırmanın verileri
bilimsel yayınlar, resmi istatistikler ve raporlardan elde edilen ikincil kaynaklardan oluĢmaktadır. Bu veriler
içerik analiziyle incelenerek yukarıda sayılan dört faktörün Türkiye‘deki STK‘ların çevresel kamu
politikalarını önemli ölçüde etkilediği ortaya koyulmuĢtur. Bu nedenle, elde edilen araĢtırma bulguları ıĢığında
çevresel kamu politikalarının daha etkili hale getirilmesi için karar vericilere, STK yöneticilerine ve çevrenin
korunmasına ilgi duyan diğer kurum ve kuruluĢlara stratejik öneri ve hedefler belirtilmiĢtir. Ayrıca, gelecekte
sivil toplum alanında araĢtırma yapmak isteyen araĢtırmacılara çalıĢmadaki tartıĢmalar ıĢığında araĢtırma
önerilerinde bulunulmuĢtur. Böylece daha etkili çevresel kamu politikaları uygulanarak günümüzdeki ve
gelecekteki kuĢaklara daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre bırakılabilecektir.
Anahtar Kelimeler: STK‘lar, yönetiĢim, çevre politikaları, AB, Türkiye, siyasal kültür
Factors Determining the Effects of Civil Society Organizations on Environmental Public Policies: The
Case of Turkey
ABSTRACT
In this study; the impact levels of Civil Society Organizations (CSOs) on environmental public policies,
which emerged as important actors as a result of developments such as globalization, governance approach,
democratization, new social movements, and the development of communication and transportation
technologies, are evaluated. For this purpose, four important factors affecting the development and
effectiveness of CSOs are examined by the case of Turkey. First of all, the political culture factor of ―strong
state-weak civil society‖, which limits the development of CSOs and thus their impact on public policies, has
been examined. Because this political culture, which is settled in Turkey, has prevented the formation of a
strong civil society that can affect environmental public policies against the state. The second is the legislation
and practices aimed at protecting the environment and developing civil society, which have been implemented
within the scope of relations with the EU in the last 20 years. Particularly, due to the start of membership
negotiations with the EU in 2005, it has been observed that important developments have been experienced in
Turkey regarding the environment (which is one of the negotiation chapters) and civil society. Third, the
current situation of the governance approach in Turkey, which sees the civil society as the ―third sector‖.
Because this approach mainly envisages public-private-civil cooperation in decision-making processes. For
this, the governance indexes for Turkey have been researched, and the progress over the years has been
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revealed. The fourth is CSOs operating in the field of environmental public policies. For this, the example of
Greenpeace Mediterranean, which also operates in Turkey, is examined. In the last 20 years, this international
CSO and the change in environmental public policies in Turkey are examined mutually. The data of the study
were obtained from secondary sources such as scientific publications, official statistics and reports. These data
were analyzed by content analysis and it was revealed whether the four factors listed above significantly affect
the level of influence of CSOs on environmental public policies in Turkey. For this reason, in the light of the
research findings, strategic recommendations and aims have been stated to decision makers, CSO managers
and other institutions and organizations interested in environmental protection in order to make environmental
policies more effective. In addition, in the light of the discussions in the study, research suggestions were made
to researchers who want to conduct research in the field of civil society in the future. Thus, by applying more
effective environmental public policies, a cleaner and more sustainable environment will be left to current and
future generations.
Keywords: CSOs, governance, environment policies, EU, Turkey, political culture
1. GĠRĠġ
Günümüz dünyasında, kamu ve özel sektörden baĢka, üçüncü ve yeni bir sektör olarak anılan, bireysel
ve toplumsal hayatta giderek daha da etkili olmaya baĢlayan STK‘lar (Sivil Toplum KuruluĢları) büyük öneme
sahiptirler. Özellikle, dünya genelinde STK faaliyetleri hükümetlerden, siyasi partilerden, kamu kurumlarından
ve özel sektör kuruluĢlarından bağımsız bir Ģekilde yürütülmektedir (Kamiloğlu, 2020: 36). Buna karĢın
STK‘lar bu kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliğine gidebilmekte, finansal ve teknik destekler alarak toplum yararına
faaliyetler yürütmektedirler (Canbolat, 2002). STK‘ların diğer farklı özelliği ise kâr amacı gütmeden gönüllük
ve hayırseverlik gibi değerler üzerinden faaliyetlerde bulunmalarıdır.
STK‘lar gönüllü kiĢilerin bir araya gelerek oluĢturduğu kuruluĢlar olarak yalnızca sosyal meseleleri
değil aynı zamanda politika, eğitim, sağlık, yasal haklar ve çevrenin korunması gibi birçok alanda faaliyet
göstermektedirler (Yılmaz, 2018: 255). Bunun için bazen ulusal hükümetlerle iĢbirliği yaparak bazen de
hükümetlere baskı yaparak faaliyet gösterdikleri alanlarda daha etkili kamu politikaları oluĢturulmasına katkı
sunmaktadırlar. Bu nedenle, özellikle liberalizmin etkili olduğu ülkelerde en etkili aktörlerden biri olarak kabul
edilen STK‘lar, devletler ve uluslararası örgütler tarafından dikkate alınması gereken önemli kuruluĢlardır
(Talas, 2011: 388).
STK‘lar, herhangi bir resmi hükümete bağlı olmayan, ama hükümetin uyguladığı politikaları
denetleyen ve bu politikalara gerekli olduğunda baskı kuran, kamu ile çoğu zaman iĢbirliği yapmaya çalıĢan
veya hükümet ile birlikte etkileĢimde bulunan hem ulusal hem de uluslararası grupları içermektedir. STK‘lar
genel olarak insan hakları mücadelesinde ve heterojen topluluk yapısına sahip ülkelerdeki azınlıklara yönelik
önemli siyasal ve sosyal sorunlarının çözülmesinde ön saflarda yer alırlar (Usanmaz, 2009: 42). Bu nedenle
STK‘lar; yerel, bölgesel ve küresel ölçeklerdeki güncel olayların bilinmesinde, araĢtırmasında, anlaĢılmasında
ve ortaya çıkan farklı nitelikteki sorunların çözümünde önemli rol oynamaktadırlar. Kaynakçada yok.
Türkiye‘de kar amacı gütmeyen gönüllü kuruluĢlar ―STK‖ (Sivil Toplum KuruluĢları) olarak bilinmektedir. Bu
Bu STK‘lar daha çok dernekler ve vakıflar olarak bilinse de derneklerden ve vakıflardan baĢka, birlikler,
sendikalar, kooperatifler ve meslek kuruluĢları gibi farklı STK türleri vardır (Ayhan, 2020). Diğer taraftan bu
kuruluĢlar Amerika‘da ―Kâr Amacı Gütmeyen Sektör― (Non-Profit Sector-NPS) (Özdemir vd., 2009: 151),
Avrupa‘da ise Hükümet DıĢı KuruluĢlar (Nongovernmental Organizations-NGOs) olarak bilinmektedirler
(Özer, 2000: 132-133). STK‘lar gönüllüler tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen kuruluĢlar olarak farklı
Ģekilde adlandırılsalar da dünyanın birçok yerinde benzer faaliyetlerde bulunmaktadırlar.
Son yıllarda, küreselleĢmenin ve geliĢen ulaĢım ve iletiĢim teknolojilerinin de etkisiyle uluslararası
STK‘ların faaliyetleri de önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Çünkü artık STK‘lar ulusal sınırları aĢarak tüm
dünyada destekçiler bulabilmekte ve farklı ülkelerde insani yardım, çevrenin korunması, dil ve kültür, evrensel
insan hakları gibi faaliyetlerde bulunmakta ve ulusal hükümet politikalarını etkilemektedirler (Bekmezci vd.,
2004: 203). Örneğin Greenpeace örgütü, özellikle sosyal medya üzerinden destekçiler bulabilmekte ve farklı
ülkelerdeki ulusal hükümetlerin çevre politikalarına çeĢitli yöntemlerle baskı uygulamaya ve bu politikaları
çevrenin yararına değiĢtirmeye çalıĢmaktadır (Saatçioğlu, 2017: 161). Bu kuruluĢ, 15 Eylül 1971 yılında
ABD‘de kurulmuĢ olan çevreci barıĢ örgütüdür. Greenpeace‘in, küresel ve bölgesel ölçekte tanınmasına neden
olan en önemli eylemlerinden birisi Phyllis Cormack önderliğinde ABD‘nin Alaska yarımadasında bulunan
Amçitka adasında nükleer denemelerin durdurulması için hayata geçirdiği eylemidir (Brown ve May, 1992:
19). Bu eylem sonrasında Greenpeace örgütü tüm dünyada bir çok uluslararası örgüt ve devlet tarafından
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tanınmaya baĢlamıĢtır. Böylece Greenpeace daha geniĢ kesimlere ulaĢarak tabanını geniĢletmiĢtir. Günümüzde
dünyanın birçok ülkesinde Greenpeace‘in ofis ve Ģubeleri bulunmaktadır. Toplam 101 ülkede 2,8 milyona
yakın destekçisi olan bu örgütün baĢ ofisi Hollanda‘nın baĢkenti olan Amsterdam Ģehrinde bulunmaktadır
(Açıkgöz, 2019: 113-114).
Greenpeace örgütü, giderek artmakta olan çevre sorunlarının çözümü için, farklı çözüm önerileri
üretmektedir. Örgüt üyeleri, bireylerin çevreye olan duyarlılığını artırarak, güçlü bir kamuoyu oluĢturabilmek
için iki önemli stratejik adımı takip etmektedirler (Merchant, 2012). Ġlk olarak, küresel ölçekte oluĢan tüm
çevresel sorunların ve suistimallerin dünya genelinde geniĢ kitlelere aktarılmasıdır. Ġkinci adım ise çevresel
sorunların oluĢmasına neden olan insan, Ģirket, fabrika ve kamu kurumları gibi aktörlerin yaĢanan çevresel
krizle ilgili açıklama yapmalarının ve hesap vermelerinin sağlanmasıdır.
Greenpeace‘e göre doğru ve duyarlı bir kamuoyu oluĢturmak çevresel sorunların çözümünde önemlidir.
Bununla birlikte toplumdaki bireylere çevre bilinci aĢılanmalıdır. Böylece, kirlilikten arınmıĢ bir ekolojik
çevreye önem veren ve çevreye karĢı duyarlı olan bir topluluk oluĢabilir (Can vd., 2018: 287).
Greenpeace‘i baĢarılı kılan bazı önemli faktörler bulunmaktadır. Öncelikle, diğer STK‘lar gibi
Greenpeace hiç bir kurum, kuruluĢ veya Ģahıslardan kâr amacı gütmeden, kendine özgün bir Ģekilde protesto ve
eylem yapmakta ve sadece çevresel sorunların çözümü için faaliyet yürütmektedir. Dahası, Greenpeace
çevresel sorunların çözümünde ve sorunların daha geniĢ kitlelere ulaĢmasında medya ve basını çok aktif bir
Ģekilde kullanmaktadır (Carmin ve Balser, 2002). Greenpeace‘in medyayı bu kadar aktif ve profesyonel bir
Ģekilde kullanması, bu örgütün eylemlerinin etkinliğinin armasına neden olmaktadır. Bu sayede örgüt hem
gönüllü sayısını arttırmakta hem de çeĢitli bağıĢçı, kurum ve kuruluĢlardan önemli maddi ve manevi destekler
almaktadır (Susanto, 2017: 7-8). Bununla birlikte, Greenpeace sorunların çözümü için etkili bir iletiĢim ve
koordinasyon yürüterek örgütün uluslararası düzeyde tanınmasına ve daha geniĢ kitleler tarafından
desteklenmesini sağlamaktadır.
Bu çalıĢmada, küresel düzeyde etkili olan STK‘ların en bilinenlerinden olan Greenpeace Akdeniz‘in
Türkiye‘deki çevre politikaları üzerinde etkisi olup olmadığı araĢtırılmaktadır. Bunun için özellikle STK‘ların
önemli geliĢmeler gösterdiği, Avrupa Birliği ile (AB) müzakerelerin baĢladığı, demokratikleĢme ve
sivilleĢmenin arttığı 2000‘li yılların baĢından günümüze kadar yürütülen çevre politikaları incelenmiĢtir.
Greenpeace‘in bu politikalar üzerindeki etkisini anlamak için yapılan çevreci faaliyetlere yönelik ikincil
kaynaklar incelenmiĢtir. Buna göre, özellikle AB politikalarının da etkisiyle Türkiye‘de çevrenin korunmasına
yönelik çeĢitli yasal geliĢmeler de araĢtırılmıĢtır.
ÇalıĢmanın ilk bölümünde, STK‘ları diğer kurum ve kuruluĢlardan ayıran temel özellikler anlatıĢmıĢtır.
Daha sonra, STK‘ların Türkiye‘deki kamusal çevre politikalarına etki düzeyini belirleyen dört faktör
incelenmiĢtir. Bunlardan ilki STK‘ların geliĢimi etkileyen siyasal kültür (güçlü devlet-zayıf sivil toplum)
faktörüdür. Ġkincisi, özellikle 2000 yılında hızlanan AB ile iliĢkiler çerçevesinde Türkiye‘de yaĢanan
demokratikleĢme sürecidir. Çünkü otoriter ve totaliter ülkelere nazaran, demokratik ülkelerde STK‘lar daha
geniĢ bir faaliyet alanına sahip olmakta ve kamu politikalarına daha fazla etki etmektedirler. Üçüncüsü,
STK‘ları bir alternatif olarak değil kamu ve özel sektörlere ortak olan üçüncü bir aktör olarak gören yönetiĢim
yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢım sayesinde STK‘lar karar alma süreçlerine daha çok katıldıkları için kamu
politikalarına daha fazla etki etmeye baĢlamıĢlardır. Dördüncüsü ise çevresel kamu politikaları alanında
faaliyet gösteren STK‘lardır. Ancak, çalıĢmanın odak noktası Greepeace örgütü olduğu için genelde
Türkiye‘deki çevre politikaları Greenpeace faaliyetleriyle karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. Sonuç
bölümünde ise çevre politikalarının daha etkili hale getirilmesi için karar vericilere, STK yöneticilerine ve
çevrenin korunmasına ilgi duyan diğer kurum ve kuruluĢlara yönelik stratejik hedefler ve öneriler tartıĢılmıĢtır.
Ayrıca, gelecekte sivil toplum alanında araĢtırma yapmak isteyen araĢtırmacılara araĢtırmanın bulguları
ıĢığında araĢtırma önerilerinde bulunulmuĢtur.
2. STK’LARIN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ
Farklı ülkelerde farklı Ģekilleri olup farklı adlandırılan ve yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde sağlık,
insani yardım, eğitim, kültür, politika ve çevre gibi birçok alanda faaliyet gösteren STK‘ların birçok temel
özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerin bazıları kamu ve özel sektörlerdeki kurum ve kuruluĢlarla çakıĢsa da
STK‘ların kendilerine özgü bazı özellikleri onları eĢsiz kılmaktadır (Yıkılmaz, 2003). Nitekim eğitim
sektöründe hem kamu kurumları, hem özel sektör kuruluĢları hem de STK‘lar faaliyet göstermektedir (Saran
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vd., 2011). Diğer taraftan, ―kâr amacı gütmeme‖ düĢüncesi hem kamu kurumları hem de STK‘lar için önemli
olsa da STK‘lar gönüllü bağıĢ ve faaliyetlerle kendilerini finanse ederlerken kamu kurumları vergilerle finanse
edilir. Özel sektör ise zaten kâr amacı güttüğü için bu noktada ayrı bir yerde durmaktadır (Tosun, 2007).
Üçüncü bir sektör olarak kimi zaman kamu ve özel sektör kuruluĢlarıyla iĢbirliği yapan, kimi zaman da
bireylerin hak ve özgürlüklerini korumak için bu kurum ve kuruluĢların karĢısında duran STK‘ların 5 temel
özelliği vardır: a) Örgütlenme, b) Özerklik, c) Gönüllülük, d) FarklılaĢma, e) Baskı mekanizması (Erdoğan,
2011).
―EESC‖ (Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi), uluslararası alanda faaliyetlerini sürdüren STK‘ların,
hayata geçirmesi gereken faaliyetleri Ģu Ģekilde açıklamaktadır (Demir ve Sever, 2008; Yıldırım, 2004):
 Kamu kurum ve kuruluĢlarından kâr amacı gütmemeleri,
 Toplumsal yararı sağlamaları ve topluma hizmet sunmaları,
 Kaynakları verimli ve etkin bir Ģekilde kullanmaları,
 Görev ve hizmetleri doğrultusunda doğru plan ve projeler yapmaları,
 Hükümetten bağımsız bir Ģekilde hareket etmeleri,
 Gönüllü faaliyetlerde bulunmaları,
 Birey ve toplumun talepleri ile sorunlarının aydınlatılmasına yardımcı olmak ve bu doğrultuda
kamuoyu oluĢturmaları.
Siyasal alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluĢları, bireyin ve toplumun istek ve taleplerini
hükümete ileten, toplum ile hükümet arasında köprü rolünü üstlenen, bireyin en temel hakları olan özgürlük,
insan hakları, demokratikleĢme gibi haklarını destekleyen ve siyasal katılımı arttıran kuruluĢlardır (ErdoğmuĢ,
2017).
STK‘lar, kâr amacı gütmeden, kendi faaliyetlerini sürdüren kuruluĢlar oldukları için STK çalıĢanları
genelde yardımlaĢma, gönüllülük ve hayırseverlik gibi değerler üzerinden hareket ederler (Seyyar ve Adalı,
2003). STK‘lar için önem arz eden ―özerklik‖ ilkesi STK‘ların kendi faaliyetlerini siyasal iktidara yani
hükümete bağımlı olmadan faaliyet göstermelerini ifade eder.
Günümüz dünyasında, giderek artmakta olan küreselleĢme ile birlikte, STK‘ların artan rolüne paralel
olarak birçok araĢtırmacı bu STK‘lara yönelik çeĢitli teoriler geliĢtirmiĢlerdir. Özellikle, Hansmann (1987),
Weisbrod (1975) ve Rose-Ackerman (1986) gibi araĢtırmacıların dile getirdiği ―kamu malları teorisine‖ göre,
piyasa ve devlet baĢarısızlığı nedeniyle çeĢitlenen arzu ve isteklere cevap veremeyen kamu ve özel sektör
kuruluĢlarına alternatif olarak STK‘lar ortaya çıkmıĢtır. Salamon (1987) ile Malatesta ve Smith (2014),
karĢılıklı bağımlılık ve kaynak teorilerine odaklanarak STK‘ların sadece boĢluk dolduran aktörler
olmadıklarını, tam tersine yeni bir üçüncü taraf (third-party government) olduklarını söylemektedirler.
KarĢılıklı bağımlılık teorisi, liberalleĢme ile birlikte, küreselleĢmenin dünya çapında giderek artması
nedeniyle, farklı aktörler arasında güç dengesinin sağlanması için, bu aktörlerin siyasi, ekonomik, sosyal, ve
kültürel alanları dikkate alarak, hareket etmesinin önemi belirtmektedir (Nye vd., 2012). Bu teoriye göre kamu
kurumlarından gelen gelirler nedeniyle STK-Devlet iĢbirliği artsa da bu kaynaklara fazla bağımlılık STK‘ların
özerkliklerine zarar veren kaynak bağımlılığına dönüĢebilir (Banks ve Hulme, 2012; Hudock, 1995).
KüreselleĢmenin artması ve farklı aktörlerin ortaya çıkması, kaynak bağımlığı teorisinin önemini artırmaktadır.
Hem kamu-özel-sivil sektör kurum ve kuruluĢlarının belli kaynaklara ulaĢmaları için bu kurum ve kuruluĢlar
arasındaki iĢbirliği önem arz etmektedir (Doğan vd., 2008). Örneğin, Bük ve Akboğa‘ya (2020) göre bazı özel
sektör kuruluĢları ihtiyaç duydukları kaynaklara tam ve zamanında ulaĢabilmek için, STK‘lar ile güçlü bir
iĢbirliği kurmaktadırlar. Çünkü bu kaynakların sağlanmasında STK‘lar özel sektör kuruluĢları için önemli
katkılar vermektedirler (Bük ve Akboğa, 2020).
Üçüncü olarak, STK‘ları diğer sektörlerdeki kurum ve kuruluĢlardan ayıran en önemli özellikleri
gönüllülük, hayırseverlik, yardım ve dayanıĢma gibi değerlerdir (Ataman vd., 2021). Bu kuruluĢlara üye olan
bireyler, istedikleri zaman bu kuruluĢlardan kendi istekleri doğrultusunda ayrılabilirler (Kurt ve TaĢ, 2015:
202-203). STK‘lar, toplumsal sorunların çözümüne yönelik politika yürütüp ve çeĢitli sosyal faaliyetlerde
bulunarak kamu kurum ve kuruluĢlarının yetersiz kaldığı noktalarda, kamu ile güçlü bir iĢbirliği kurarak bu
sorunların çözülmesinde önemli roller oynamaktadırlar (ġahin ve Akboğa, 2019: 409). Çünkü bu kuruluĢlar
toplumsal alanlarda devlete destek olarak, insanların sosyal refahının iyileĢtirilmesi için önemli katkılar
sağlarlar. Ayrıca STK‘lar, bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması için kamuoyu oluĢturarak kamu
politikalarını denetlerler (Arslan, 2001). STK‘lar, vatandaĢların aktif katılımı sağlamak için, hangi köy veya
Ģehirde yaĢadığına bakılmaksızın vatandaĢlarla birebir iletiĢime geçerek, her bir vatandaĢın yönetime aktif
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katılımını teĢvik etmektedir (Mikail, 2007: 340). Özellikle, iletiĢim ve ulaĢım teknolojilerinin geliĢmesiyle
birlikte coğrafi mesafeler ortadan kalkmakta ve zaman kısalmaktadır. Bu durum STK‘ların daha geniĢ kitlelere
ulaĢmasına imkân vermektedir.
3. STK’LARIN KAMU POLĠTĠKALARINA ETKĠ DÜZEYLERĠNĠ BELĠRLEYEN FAKTÖRLER
Bu bölümde, literatürdeki teorik ve uygulamalı çalıĢmalardan elde edilen bilgiler ıĢığında STK‘ların
kamu politikalarına etki düzeylerini belirlediği düĢünülen dört faktör incelenmektedir: siyasal kültür, TürkiyeAB iliĢkileri, yönetiĢim yaklaĢımı ve çevresel kamu politikaları alanında faaliyet gösteren STK‘lar
(Greenpeace Akdeniz Örneği).
3.1. Siyasal Kültür
Günümüz dünyasında, kamu politikalarının uygulanmasında ve denetlenmesinde STK‘ların önemli
ölçüde etkileri vardır (Arts, 2002). 1990‘lı yılların baĢlarından itibaren, küresel ölçekte yönetim, ekonomi ve
teknoloji gibi birçok alanda yaĢanan dönüĢüm ve değiĢimler yönetiĢim olgusunun ve dolayısıyla kamu
politikalarına etki eden, hükümet dıĢı aktörlerin önemini artırmıĢtır (Babaoğlu, 2013). Türkiye‘de tarihsel
olarak Osmanlı Ġmparatorluğundan günümüze kadar hükümet ile vatandaĢlar arasındaki iliĢkilerde STK‘ların
büyük rol oynamıĢlardır (Akçadağ, 2011). Ancak, Osmanlı hem de Türkiye Cumhuriyeti‘nde güçlü bir devlet
geleneğinin oluĢması güçlü devlet-zayıf sivil toplum siyasal kültürünün tartıĢılmasına neden olmuĢtur (Sarıbay,
1994).
Osmanlı Ġmparatorluğunun merkeziyetçi ve katı bürokratik bir yönetim biçimine sahip olması, batı
toplumlarında bulunan merkez ile çevre arasında iliĢkilerden farklı olarak, hükümet ile toplum arasında farklı
nitelikte ayrıĢmaları oluĢturmaktadır (Mardin, 1973). Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde siyasal, ekonomik,
sosyal alanlardaki merkeziyetçi ve güçlü devlete dayalı siyasal kültür yani hükümdara ve merkezi otoriteye
bağlı olunması, Türkiye‘deki sivil toplumun devlet karĢısında zayıf kalmasına neden olmaktadır (Heper, 2000).
STK‘ların ilk olarak ne zaman ortaya çıktıklarına dair tam bir somut bilgiye sahip olmayan
araĢtırmacılar, bu kuruluĢun ilk olarak Avrupa‘da oluĢtuğunu ve daha sonra Ġslam topraklarına geldiğini
belirtmektedirler (Tosun, 1998). Buna karĢın, STK‘lar faklı toplumlarda farklı Ģekillerde faaliyet
göstermiĢlerdir. Örneğin, Selçuklu döneminden itibaren Türk toplumunda mevcut olan ―vakıf medeniyetinin‖
daha Ġslamiyet‘in yayılmasından önce, eski uygarlıklar döneminden oluĢtuğunu düĢünülmektedir (Akyıldız ve
Abay, 2017). Vakıf kavramı ve anlayıĢı, Türk ve Müslüman toplumlarına ait olan bir kavram ve anlayıĢ olarak
görülse de benzer kuruluĢlar batılı toplumlarda da görülmektedir (Akgündüz, 2014). Özellikle Osmanlı
Ġmparatorluğu ile Antik Roma‘da vakıf kültürü, çok geliĢmiĢtir. Osmanlı padiĢahı Orhan Gazi döneminde,
Osmanlı topraklarında inĢa edilen cami, medrese, misafirhane ve imaret gibi birçok yapılanma Osmanlı‘nın ilk
vakıfları olarak bilinmektedir (Berki, 1962). Osmanlı padiĢahı Orhan Gazi‘den sonra, birçok Osmanlı padiĢahı,
önemli devlet adamı ve sadrazamın desteğiyle birçok vakıf kurulmuĢtur (Bayartan, 2008). 19. Yüzyılda
Osmanlı modernleĢmesinin yaygınlaĢması ile birlikte sivil toplum sistemi değiĢerek, daha modern bir sivil
toplum oluĢmaya baĢlamıĢtır (Acun, 2005).
Vakıf medeniyetinin ortaya çıkması ile bağlı olarak Roma Hukukunda, farklı görüĢlere yer verilmiĢtir.
Roma Hukuku‘nda vakıf medeniyetinin, Müslüman toplumlarından öncede var olduğunu ve Müslümanların bu
medeniyeti, Roma halkından görerek, kendi toprakları içerisinde geliĢtirdiklerini tartıĢılmaktadır (Köprülü,
1942). Ancak Osmanlı Ġmparatorluğu gibi doğu toplumlarında vakfedilen mülk önemli olurken, batı
toplumlarında özellikle Antik Roma‘da vakfı eden birey veya gruplar önemli görülmektedir (Sağlam, 1996).
Antik Roma‘da, Osmanlı‘dan farklı olarak, vâkıfın esas koĢullarından biri, Tanrılara bağıĢlar ve mabetlere
harcamalardan oluĢmaktaydı (Dupont, 1994).
Müslüman toplumlarda, adaleti sağlayan kiĢi olarak bilinen hükümdarın otoritesi çok geniĢ olmakla
birlikte bu otorite hukukun üzerinde durmaktaydı (Çaha, 1994: 88). Ama günümüz Avrupa ülkelerinde
hukukun üstünlüğü ilkesi gereğince vatandaĢların hak ve özgürlükleri anayasalarla korunmaktadır. Bu
anayasalar devletin vatandaĢlar üzerindeki baskı ve Ģiddet eğilimlerini engellemektedir. Ancak tarihsel olarak,
Osmanlı döneminde geliĢen ―güçlü devlet - zayıf sivil toplum‖ geleneği günümüze kadar etkilerini
sürdürmüĢtür (Özalp, 2008: 11).
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, 1960 yılına kadar devam eden tek parti
döneminde birçok STK kapatılmıĢtır (Aslan, 2010: 267-268). Bu dönemde Osmanlı döneminde olduğu gibi,
katı bürokrasi ve merkeziyetçiliğin yaygın olması ve özellikle askeri darbeler ve belirgin olmayan bir durumun
hâkim olması, STK‘ların daha özgür faaliyet göstermesine engel olurken, yeniden güçlü devlet-zayıf sivil
toplum kavramı etkili olmuĢtur (Çakı, 2020: 19).
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Türkiye, 1960‘ların baĢlarından itibaren, nihai hedefleri içerisinde olan AB üyelik sürecini baĢlatmak ve
tam üyelik hakkı elde etmek istemiĢ fakat bu durum askeri darbeler nedeniyle ilerletilememiĢtir. Ancak,
2000‘li yılların baĢlarından itibaren, özellikle 3 Ekim 2005 yılında Türkiye ile AB arasında tam üyelik
müzakerelerinin baĢlamasıyla birlikte STK‘ların faaliyet alanı geniĢlemiĢtir.
3.2.Türkiye-AB ĠliĢkileri
Türkiye Cumhuriyeti, Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra, AB üyesi olabilmek için, AET (Avrupa
Ekonomik Topluluğu) ile 1963 yılında Ortaklık AnlaĢması imzalamıĢtır. Türkiye bu süreç dâhilinde, AB
üyeliğine tam baĢvuru yapabilmek için, 1996 yılında, Gümrük Birliği süreci ve 1999 yılında Finlandiya‘nın
baĢkenti Helsinki‘de düzenlenen, Helsinki Zirvesinde AB‘ye üye olabilmek için fiilen müzakerelere katılmıĢtır
(ÖniĢ, 2003). 3 Ekim 2005 yılında, AB tarafından kabul edilen ―Müzakere Çerçeve Belgesi‖, Türkiye ile AB
arasında üyelik müzakerelerinin fiilen baĢlamasına neden olurken, bu süreç doğrultusunda imzalanan anlaĢma
ile birlikte Türkiye‘nin iç politikalarının ve hukuk sisteminin en kısa zamanda AB standartlarıyla
uyumlulaĢtırılması zorunlu kılınmıĢtır (Arat ve Baykal, 2001). Türkiye ile AB arasında imzalanan Müzakere
Çerçeve Belgesi, Türkiye‘nin AB üyesi olabilmesi için 3 temel unsur öne çıkarmaktadır: 1) Ġç siyasette
reformların artırılması, 2) AB müktesebatının uygulanması ve son olarak 3) Hükümet ile STK iĢbirliğinin ve
diyaloğunun güçlendirmesi Ģart koĢulmuĢtur (Erhan ve Akdemir, 2016).
Avrupa Komisyonu tarafından, 1998 yılından günümüze kadar her yıl yayınlanan Türkiye Raporları,
Türkiye‘nin Kopenhag kriterlerine uyum sağlama konusunda kaydettiği geliĢmeler değerlendirmektedir.
AraĢtırmanın konusu çevresel kamu politikaları olduğu için, 2005-2021 yılları arasındaki Türkiye ilerleme
raporlarındaki çevre müktesebatı ve STK‘lar ile ilgili konulara bakmakta fayda bulunmaktadır (Avrupa Birliği
BaĢkanlığı, 2020).
2005 Ġlerleme Raporu: Türkiye‘de atık yönetimi ile doğa alanın korunması gibi alanlarda önemli
ilerlemeler kaydedilse de çevre ile ilgili diğer sektörlerde sınırlı bir geliĢme sağlanmıĢtır. Türkiye bu dönemde
Kyoto Protokolünü hala onaylamamıĢ olduğu için mevzuat açısından Türkiye çevre ile ilgili çok önemli bir
ilerleme gösterememiĢtir (AB Komisyonu, 2005: 138).
2006 Ġlerleme Raporu: Türkiye, 2005 yılında olduğu gibi, Kyoto Protokolü ile, Espoo ve Aarhus
SözleĢmelerini onaylamadığı için Emisyon Ticaret Direktifi kararını hukuk sistemine aktarmamıĢtır. Bununlar
birlikte toplumun çevre ile iliĢkili bilgilere eriĢiminin kısıtlı olması nedeniyle çevre mevzuatlarında bir geliĢme
gösterilememiĢtir (AB Komisyonu, 2006: 66).
2007 Ġlerleme Raporu: Çevre alanında, 2005-2006 yıllarından farklı olarak, bir takım ilerlemeler olduğu
bildirilmektedir. Ulusal Çevre Uyum Stratejisi planının, Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmesi ile
birlikte çevre mevzuatlarında, önemli bir adım atılsa da, Türkiye‘nin hala Kyoto Protokolü, Espoo ve Aarhus
SözleĢmelerine onaylamaması ve Emisyon Ticaret Direktifini iç hukuka aktarılmaması, çevre müktesebatına
uyum konusunda eksikliklere neden olmuĢtur (AB Komisyonu, 2007: 69-71).
2008 Ġlerleme Raporu: Türkiye 2005 – 2007 yılları arasında olduğu gibi, yine Kyoto Protokolü, Espoo
ve Aarhus SözleĢmelerini ve Emisyon Ticaret Direktifini kabul etmemiĢtir. Ama 2008 yılında hava kalitesinin
iyileĢtirilmesinde ve kamu çalıĢanlarının çevresel açıdan bilinçlendirilmesinde önemli adımlar atılmıĢtır.
Ayrıca, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü doğrudan Çevre ve Orman Bakanlığı‘na bağlanmıĢtır. Dolayısıyla,
Türkiye, hava kalitesinin iyileĢtirilmesi ve idari kapasitenin güçlendirilmesi konularında önemli ilerlemeler
kaydetmiĢtir (AB Komisyonu, 2008: 78-80).
2009 Ġlerleme Raporu: Kyoto Protokolü hala onaylanmamıĢ olsa da hava kirliliği, endüstriyel kirlilik,
zehirli kimyasalların temizlenmesi konusunda bir takım kararlar alınarak uygulamaya konulmuĢtur. Genel
olarak, Türkiye‘nin çevre mevzuatında 2009 yılında önemli ilerleme gösterdiği belirtilmiĢtir (AB Komisyonu,
2009: 80-82).
2010 Ġlerleme Raporu: 2009 yılında Türkiye‘de Çevresel Etik Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği‘nin
kapsamı artırılmıĢtır. Türkiye, hava kalitesinin yeniden iyileĢtirilmesi için, AB mevzuatları çerçevesinde, akıt
yakma yönetmeliğini yürürlüğe koymuĢtur. Su yönetiminde, Meriç Nehir havzasının korunması ile ilgili olarak
Türkiye ile Yunanistan arasında ortak bildirge imzalanmıĢtır. Dolayısıyla, Türkiye hava, su ve atık yönetimi
gibi alanlarda, önemli ilerlemeler kaydetmiĢtir (AB Komisyonu, 2010: 89-91).
2011 Ġlerleme Raporu: Türkiye hava kalitesi, su kalitesi ve endüstriyel kirlilikten doğan sorunların
çözümünde sınırlı bir geliĢim sağladığını belirtilirken, doğanın korunmasında ise önemli geliĢmeler yaĢandığı
belirtilmektedir. Ancak, Türkiye‘nin atık yönetiminde çok ileri düzeyde baĢarı ve geliĢim sağladığı
açıklanmıĢtır. Özellikle AB‘nin önemli bir sorun olarak nitelendirdiği iklim değiĢikliği sorununa karĢı, Türkiye
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 192 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
tarafından 2010-2020 yılları arasını kapsayacak olan Ulusal Ġklim DeğiĢikliği Stratejisi kabul edilmiĢtir.
Türkiye‘nin hava, su, endüstriyel atıklar ve iklim gibi konularda sınırlı bir ilerleme ve geliĢim sağladığı
belirtilse de, atık yönetimi konusunda önemli bir geliĢme sağlandığı belirtilmiĢtir (AB Komisyonu, 2012: 99101).
2012 Ġlerleme Raporu: Türkiye‘de yeni kurulmuĢ olan Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından,
çevresel sorunların çözümü için geliĢtirilen altyapı projelerinde, büyük eksikler olduğu ve bununla birlikte
çevresel STK‘ların da bu eksiklerin ve sorunların giderilmesinde istekli olmadığı belirtilmiĢtir. Su kalitesinin
yükseltilmesi amacıyla kabul edilen yeni su mevzuatı konusunda ve 2011 yılında olduğu gibi, atık yönetiminde
önemli ilerlemeler kaydetmiĢtir (AB Komisyonu, 2013: 104-106).
2013 Ġlerleme Raporu: Türkiye ÇED raporları doğrultusunda, Ġstanbul‘da yapılmakta olan havalimanı
ile köprü inĢaatlarını ve Akdeniz ile Karadeniz bölgelerinde kurulması planlanan nükleer ve hidroelektrik
santrallerini ekolojik sisteme zarar verecek alanlardan uzakta yapmaya karar vermiĢtir. Bununla birlitke, geçen
yıllarda olduğu gibi, su, hava kalitesi ve atık yönetimi konularında önemli ilerlemeler kaydedilmiĢtir. Ancak,
endüstriyel kirlenmenin önlenmesi ve iklim değiĢikliği ile iliĢkili kararlarda, AB müktesebatı ile uyum
sağlanamamıĢtır. Türkiye 2013 yılında AB müktesebatı doğrultusunda sınırlı bir geliĢme göstermiĢtir (AB
Komisyonu, 2013: 71-72).
2014 Ġlerleme Raporu: Türkiye‘de çevrenin korunması ve iklim değiĢikliği ile ilgili planlamalarının
giderek arttığı fakat bunların yeterince uygulanamadığı bildirilmiĢtir. Merkezi ve idari kapasite bakımından,
Çevre ve ġehircilik Bakanlığına bağlı olarak kurulmuĢ olan Ġklim DeğiĢikliği Dairesi, iklim değiĢikliği ve
çevrenin korunması konularında farkındalık oluĢturulması açısından önemlidir. Buna rağmen Türkiye‘nin sera
gazını azaltmasına dair ulusal bir stratejisi olmadığı için herhangi bir ilerleme sağlanamamıĢtır (AB
Komisyonu, 2015: 68-69).
2015 Ġlerleme Raporu: Türkiye 2015 yılında, AB müktesebatına uyumlu olarak Paris Ġklim
AnlaĢması‘na uygun olarak kendi ulusal izleme, doğrulama ve raporlama sistemini kurmayı hedeflemiĢtir.
Ancak Türkiye‘de endüstriyel kirlilik sorunun çözümünde uygulamaların yetersiz kalması ve çevresel
sorunların çözümünde mahkeme kararlarının doğrudan uygulanmaması önemli bir sorun olarak ortaya
çıkmaktadır. Türkiye iklim değiĢikliği ve çevresel sorunların çözümü için, AB müktesebatı ile uyum açısından
sınırlı ilerlemeler kaydetmiĢtir. Bu raporda, Türkiye‘de çevreci STK‘larla hükümet arasında iĢbirliğinin
kurulması, koordineli hareket edilmesi, halkın çevresel sorunlarla iliĢkili bilgilendirilmesi, sera gazı
emisyonlarının azaltılması ve Türkiye‘nin 2015 Paris Ġklim AnlaĢması‘na daha hazırlıklı olması gerektiği gibi
konular vurgulanmaktadır (AB Komisyonu, 2015: 83).
2016 Ġlerleme Raporu: AB mevzuatı gereğince Türkiye‘de, çevresel sorunların çözümü için mahkeme
kararlarının uygulanmaması, çevresel konularda toplumun katılımının ve kamuoyunun oluĢturulmasında bir
takım sorunlara neden olmuĢtur. Türkiye ayrıca Aarhus sözleĢmesine ve Stratejik Çevresel Değerlendirme
planına uyum sağlayamamıĢtır. Ancak, Türkiye atık yönetiminde diğer yıllarda olduğu gibi, önemli bir ilerleme
kaydetse de iklim değiĢikliği, kimyasallar, doğa durumu, endüstriyel kirlenme ve risk yönetimi gibi konularda
ilerleme sağlayamamıĢtır (AB Komisyonu, 2016: 86-87).
Avrupa Komisyonu Tarafından Hazırlanan Türkiye Raporları listesinde, 2017 Ġrelleme raporuna dair,
bir bulgu ve veri bulunmamıĢtır.
2018 Ġlerleme Raporu: Türkiye genelinde kimyasallar ve gürültü konusudaki mevzuat, AB
müktesebatıyla uyumlu olsa da diğer alanlarda ilerleme kaydedilmemiĢtir. Kimyasallar alanında,
değerlendirme ve kısıtlanma ile ilgili Tüzük (REACH) kabul edilmiĢtir. Özellikle endüstriyel kirlenme
konusunda uygulamalar hala sınırlı ve zayıftır. Halkın katılımı ile birlikte çevresel sorunlara dair halkın
bilgilendirilmesine ve hükümetin çevre ile iklim politikalarını gözden geçirmesine ihtiyaç duyulduğu
belirtilmektedir. Ayrıca, Türkiye‘nin iklim değiĢikliğine iliĢkin AB müktesebatına uyması ve Paris Ġklim
AnlaĢması‘nı onaylaması gerektiği belirtilmiĢtir (AB Komisyonu, 2018: 91-92).
2019 Ġlerleme Raporu: Türkiye‘nin doğa durumu, endüstriyel kirlilik ve iklim değiĢikliği konularından
baĢka hava ve su kalitesi, atık yönetimi, kimyasallar ve gürültü konularında, AB mevzuatlarına uygun
geliĢmeler gösterdiği belirtilmiĢtir. Özellikle atık yönetiminde, yasal çerçeveye uygun bir Ģekilde, doğal
kaynakların verimli kullanılması, sıfır atık, geri dönüĢüm ve atık artırma tesislerinin artırılarak AB
müktesebatına uyumlu olması önemlidir. Buna karĢın, Paris Ġklim AnlaĢması‘nın onaylanmaması, toplumun
katılımı ve bilinçlendirilmesindeki eksiklikler devam etmektedir (AB Komisyonu, 2019: 104-106).
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2020 Ġlerleme Raporu: Türkiye 2019 yılından olduğu gibi, 2020 yılında da su kalitesi, atık yönetimi,
kimyasallar, gürültü ve doğa durumu konularında, AB müktesebatı ile uyumlu politikalar izlemiĢtir. Ancak
iklim değiĢikliği, endüstriyel kirlilik ve hava kalitesi bakımından AB müktesebatı ile uyum sağlanamamıĢtır.
Türkiye‘de, Covid-19 salgını ile mücadele çerçevesinde, mali ve insan kaynaklarının etkili kullanımının ve
kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin önemi vurgulanmıĢtır. Ancak, çevrenin korunması için oluĢturulan
politikaların ve hayata geçirilen uygulamaların zayıf ve yetersiz kalması, stratejik ve koordineli planlamanın ve
projenin önemini artırmaktadır (AB Komisyonu, 2020: 105-107).
2021 Ġlerleme Raporu: 2021 yılında, Paris Ġklim AnlaĢması‘nın TBMM tarafından onaylanması büyük
önem arz etmektedir. Türkiye‘de 2053 yılına kadar, sıfır emisyon miktarına ulaĢılması için stratejik hedefler
belirlenmiĢtir. Türkiye doğanın korunması, kimyasallar, su kalitesi ve atık yönetimi gibi konularında geliĢim
göstermiĢ fakat bunun baĢarılması için gereken ulusal stratejiler hazırlanmamıĢtır. Ayrıca, hava kalitesi ve
endüstriyel kirlilik konularında, AB mevzuatına uyum sağlanamamıĢtır (AB Komisyonu, 2021: 108-110).
Türkiye ile AB arasındaki müzakere süreçlerinde, en çok üstünde durulan konu, STK‘ların
geliĢtirilmesi, çevresel mevzuatın AB ile uyumlu hale getirilmesi, halkın katılımının, iĢbirliğinin ve diyaloğun
artırılmasıdır. Türkiye‘de AB üyeliği için, hükümetin her alanda STK‘larla iĢbirliği içinde olması ve farklı
alanlarda proje ve planlar yapılması önem arz etmektedir.
ġekil 1: 2005-2022 Yılları Arasında Türkiye‘deki STK Sayıları
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Series 1 70.908 72.709 76.326 76.698 81.884 84.951 87.953 91.831 96.667 102.56 106.30 108.04 110.61 113.83 117.89 121.10 121.06 121.69

Kaynak: Sivil Toplumla ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü. https://www.siviltoplum.gov.tr/yillara-gore-faal-dernek-sayilari (EriĢim:
29.06.2022)

ġekil 1‘de, 2005-2022 yılları arasında, Türkiye‘de bulunan STK sayısı oranı gösterilmektedir. Tablo
üzerinde bulunan STK sayılarına bakıldığında, 2005 yılından 2022 yılına kadar, Türkiye genelinde STK‘ların
sayısı 70.908‘den – 121.694‘e kadar yükseldiği görülmektedir. Özellikle, 2000‘li yılların baĢından itibaren yeni
yasal düzenlemelerin kabul edilmesinden sonra özgürlüğün, demokrasinin, siyasal katılımın artmasına paralel
olarak STK sayıları da artmıĢtır.
Sivil Toplumla ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye‘de 2022 yılı itibariyle, çevre‘nin
korunması yönünde faaliyet gösteren 2.633 dernek bulunmaktadır. Bu kapsamda, ulusal STK‘lar da çevresel
sorunların çözümü ve çevreyi korumak için faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu STK‘lardan en çok bilinenleri
aĢağıdaki Tablo‘da gösterilmektedir.
Tablo 1: Türkiye‘de Faaliyet Gösteren Çevreci STK‘ların En Bilinenleri
TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal
Varlıkları Koruma Vakfı)
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)
ÇEVKO Vakfı (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme
Vakfı)
Doğa Derneği
TÜRÇEK (Türkiye Çevre Koruma ve YeĢillendirme Kurumu)
ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı)
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)
WWF-Türkiye
Greenpeace (YeĢilbarıĢ)
Greenpeace-Akdeniz
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Deniztemiz / Turmepa Derneği

http://www.turmepa.org.tr/

Kaynak: Yazarlar tarafından oluĢturulmuĢtur.

2000‘li yılların baĢından itibaren STK‘ların daha özgür ve yaygın bir Ģekilde faaliyet gösterebilmesini
sağlayan somut adımlar sayesinde Türkiye‘de STK‘ların önemli geliĢme göstermiĢlerdir. Özellikle, 1980
darbesinden sonra kapatılan birçok STK, yeniden açılmıĢ ve bunun sonucunda derneklerin sayı zamanla
70.000‘den 110.000‘e kadar artmıĢtır (KeleĢ ve Özkan, 2018: 129-130). 2005 yılında, AB üyelik müzakerelerin
baĢlaması ile birlikte bu STK‘lar daha etkili olmaya baĢlamıĢlardır. Günümüzde, STK‘lar a) Sosyal haklar, b)
Çevre hakları, c) Ġnsan hakları, d) Kadın hakları ve e) Gençlik politikası gibi alanlarda önemli faaliyetlerde
bulunmaktadırlar (Keyman, 2006: 51-52).
3.3. YönetiĢim YaklaĢımı (Kamu-Özel-Sivil ĠĢbirliği)
YönetiĢim yaklaĢımının bilimsel bir alan olarak geliĢmesinde Sanayi Devrimi‘nin büyük rolü vardır. Bu
devrim, küresel ölçekte fabrikaların çoğalmasına ve üretimin artmasına olanak sağlamakla birlikte, iki önemli
yönetici kimliği olan ―yönetsel devrim‖ ve ―profesyonel yöneticilik‖ biçimlerini ortaya çıkarmıĢtır (Baransel,
1979). YönetiĢim kavramının küresel ölçekte giderek artmasına neden olan bir diğer önemli etken, Ġkinci
Dünya SavaĢı‘ndan sonra, Avrupa ülkelerinin ekonomik yönden kalkınması için ―Keynesyen‖ ve ―Refah
Devlet‖ politikalarının uygulanmasıdır. 1970‘lere kadar, kamu genelinde etkin olan bu politik ekonomi modeli,
daha sonra kamu genelinde istikrarsızlığa neden olmuĢ ve küreselleĢme ile birlikte ―özelleĢtirme‖, ―piyasa
ekonomisi‖ ile ―serbestleĢme‖ kuramları giderek artmıĢ ve özel sektör ile birlikte STK‘lar da ön plana çıkmıĢtır
(Eser vd., 2011). Bu yüzden yönetiĢim kavramı yalnızca siyasal değil, ekonomik geliĢmelerinin artmasıyla
oluĢan bir kavramdır.
Yönetim ve yönetiĢim yaklaĢımının geliĢmesinde ABD‘li siyaset bilimciler olan Woodrow Wilson
(1887), Frederic Taylor (1911), Henry Fayol (1916) ve Max Weber‘in (1926) çalıĢmaları önemli yer
tutmaktadır (Türengül, 2005: 108-110). Günümüz dünyasında, özellikle 1990‘lardan sonra, ülkelerin siyasal,
ekonomik ve sosyal alanlarında hayata geçirdikleri yönetiĢim biçimi, hiyerarĢik bir iliĢki yerine, heterarĢik bir
iliĢki biçimine dönüĢmektedir (Budak, 2000). YönetiĢim yaklaĢımının 1990‘lardan sonra, daha da geliĢerek
farklı bir ölçeğe dönüĢmesinin ardından, artık küresel ölçekte, yalnızca ―devlet ve özel sektör‖ değil, yeni bir
―üçüncü sektör‖ olarak anılan, sivil toplumun önemi artırmıĢtır. Özellikle, yalnızca devlet ile özel sektör
arasında iĢbirliğinin yerine, devlet-özel sektör-sivil toplum iliĢkisi çok önemlidir. Üçüncü sektör olarak anılan
STK‘lar, bireylerin ve toplumun karar alma süreçlerine ve bu kararların uygulanmasına aktif olarak
katılmalarına imkân vermektedir (Ayhan ve Önder, 2017).
Bilhassa kamu ve özel sektörde vatandaĢlara farklı ürün ve hizmet sunarak onlarla farklı etkileĢim ve
iletiĢim içinde olan görevlilerin Ģeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinlik açılarından denetlenmesinde STK‘lar
önemli roller üstlenmektedirler. STK‘lar kamu ve özel sektör kurum ve kuruluĢlarını Ģeffaflık ve hukuka dayalı
bir sistem içerisinde hareket edip etmediklerini denetlerken devlet de STK‘ları kendi amaçları ve hedefleri
doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediklerini denetlemektedir (Sobacı, 2007).
ġekil 2: Türkiye‘nin 2006-2020 Yılları Arasındaki Yerel Demokrasi YönetiĢim Endeksi Puanları
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ġekil 2‘de, The Economist Intelligence Unit‘s tarafından yayınlanan rapordaki Türkiye‘nin 2006 ile
2020 yılları arasında yerel demokrasi yönetiĢim endeksi puanları görülmektedir. 2006 ile 2020 yılları arasında,
yerel demokrasinin hala tam olarak sağlanamadığı ve yerel demokrasi yönetiĢim endeksinde düĢüĢ yaĢandığı
tespit edilmiĢtir. Bu durumda, Türkiye‘deki STK‘lara yerel kamu politikalarında ne kadar aktif rol oynadıkları
tartıĢma konusudur. Çünkü yönetiĢim endeksinin düĢük olması, özellikle STK‘ların karar alma süreçlerinde
yeteri kadar katılamadıklarını göstermektedir.
Tablo 2: Türkiye‘nin 2019 yılı Yerel Demokrasi Endeksleri 2019
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(EriĢim: 29.06.2022)

Kamu ve özel sektör genelinde, yönetiĢim kavramı için çok önemli olan Ģeffaflık, denetim, hukukun
üstünlüğü, katılımcılık, verimlilik, eĢitlik ve etkinlik gibi ilkeler açısından devlet ile STK‘lar arasındaki
iĢbirliğinin güçlü olması, yönetiĢimin daha sağlam ve doğru bir iĢleyiĢ sistemine sahip olmasına olanak
sağlamaktadır (Kuzgun, 2013: 6-10). Ancak Türkiye örneğinde, STK‘ların kamu politikalarına etki düzeyi hala
istenen düzeyde değildir. Bu nedenle, STK‘ların karar alma süreçlerine daha fazla dâhil olabilmeleri ve çevre
politikalarına etki edebilmeleri için yönetiĢim düzeyinin arttırılması gerekmektedir.
3.4. Çevresel Kamu Politikaları Alanında Faaliyet Gösteren STK’lar: Greenpeace Akdeniz
Örneği
Uluslararası ve bölgesel düzeylerde faaliyet gösteren STK‘lar sahip oldukları etkinlik alanları sayesinde
ulusal politikalara önemli derecede etki edebilmektedirler. Bilhassa, yeni demokratik yönetiĢim
mekanizmalarının uygulanması ile birlikte STK‘ların ulusal ve uluslararası ölçeklerde üçüncü bir sektör olarak
görülmesi önem arz etmektedir. STK‘ların artan etkisi bazı alanlarda egemen devletin kendi ulusal
politikalarındaki etkisinde değiĢime neden olmuĢtur. Sending ve Neumann‘a göre (2006: 651) STK‘larla
egemen devlet arasında iki önemli temel aĢama mevcuttur: STK‘lar ile devletin anlaĢarak uzlaĢması ve
STK‘lar ile devletin birbirini tamamlaması. Bu iki önemli ilke, uluslararası STK‘ların kamu üzerinde artan
baskısından kaynaklanmaktadır. Özellikle bu bağlamda, uluslararası ölçekteki STK‘ların devlet politikalarının
oluĢturulmasında ve uygulanmasında destekleyici ve denetleyici bir rol üstlendiği söylenebilir. Genel olarak,
STK‘lar hükümet tarafından belirlenen politik karar verme prosedürleri, seçimlerin denetlenmesi, Ģeffaflık,
hesap verebilirlik gibi önemli ilkelerin doğru bir Ģekilde uygulanması açısından gözlemci rolü oynamaktadırlar
(Lage ve Brant, 2008: 80).
STK‘lar uluslararası hukuk bağlamında, evrensel bir yasal bir statüye sahip olmasalar da uluslararası
ölçekte vatandaĢların çıkarlarını savunmakta ve bunu doğrudan kamoyu oluĢturarak farklı basın, medya,
eylemler vasıtasıyla hayata geçirerek ulusal ve uluslararası politikada etkin bir rol oynamaktadırlar. BM‘nin
STK‘lara uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine resmi olarak katılmalarına olanak sağlaması ve STK‘ların
ECOSOC‘ta (Economic and Social Council) danıĢma statüsüne sahip olmaları STK‘ların kamu politikalarında
rol oynamalarına katkı sunmaktadır. STK‘lar, genel itibariyle yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde faaliyet
göstermektedirler. Bu STK‘lar yalnızca insan hakları, sosyal, kültürel, sağlık, eğitim gibi alanlarda değil
küresel ve bölgesel ölçekte giderek artmakta olan çevre sorunlarının çözümü için de önemli faaliyetlerde
bulunmaktadırlar (Macarchuk, 2018: 9-10).
Küresel anlamda, günümüz dünyasında giderek artmakta olan çevre sorunları, uluslararası STK‘ları
harekete geçirmiĢtir. Bilhassa, çevre sorunları nedeniyle ozon tabakasının giderek incelmesi, suların
kirletilmesi, havaya içeriği belli olmayan gazların verilmesi, ekolojik çeĢitliliğinin yok edilmesi gibi sorunların
çözülmesi için çevreci STK‘lar önemli roller üstlenmektedirler. Çevresel sorunların ve doğanın koruması için
önemli ve somut adımlar atan, uluslararası çevreci STK‘lardan biri olarak, 1971 yılında kurulan ―Greenpeace‖
(YeĢil BarıĢ) örgütü önem arz etmektedir (GüneĢ ve GüneĢ, 2013: 300-301).
Greenpeace gibi, çevreci örgütlerin baĢarılı olmasına ve dünya genelinde tanınmasına neden olan en
önemli etkenlerden birisi çevrenin korunması için hayata geçirdikleri eylem ve protestolardır. Greenpeace
örgütü, özerkliğini ve kamu ve özel sektör üzerindeki baskısını sürdürmek için devletlerden ve uluslararası
örgütlerden maddi yardım almayı reddederek bağımsız bir Ģekilde kendi faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu
örgüt, ilk kurulduğu zamandan itibaren, kendine has bir Ģekilde çevrenin korunması için, bağımsız bir faaliyet
yürütse de etkin çevre politikaları oluĢturulması için hükümetlerle ve uluslararası örgütlerle olan iliĢkilerini ve
iletiĢimlerini her zaman yüksek seviyede tutmaktadır. Greenpeace örgütünün uluslararası baĢ ofisi,
Hollanda‘nın baĢkenti Amsterdam‘da olsa da bu örgüt dünyanın diğer bölgelerinde önemli faaliyetler
yürütmektedir (Baysoyu, 2018: 123-124).
Greenpeace Akdeniz, Türkiye‘nin de dâhil olduğu bir bölgede çevrenin korunmasına yönelik faaliyetler
yürütmekte ve çok büyük kitle tarafından desteklenmektedir. Greenpeace Akdeniz, Türkiye‘deki faaliyetlerine
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1992 yılından baĢlamıĢtır (Arslan, 2011: 256). Akdeniz coğrafyası, siyasi gerginliklerin sürekli devam ettiği,
bazı bölgelerinde istikrarsızlığın devam ettiği ve bu sorunların içerisinde Akdeniz coğrafyasına tehdit eden
kirliliğin arttığı bir bölgedir. Greenpeace Akdeniz‘in bölgede yürüttüğü projeler, diğer bölge devletleri için
örnek oluĢturmaktadır. Greenpeace Akdeniz‘in yürüttüğü amaç ve çalıĢmalar Ģu Ģekilde sıralanabilir
(Greenpeace Akdeniz, 2022):
 Artan fosil tüketiminin azaltılması,
 Nükleer enerjiye karĢı çıkarak, temiz enerjinin desteklenmesi,
 Artan küresel ısınma ve iklim değiĢikliğine karĢı, birlikte mücadele edilmesi ve yenilenebilir enerji
kaynaklarına öncelik verilmesi,
 Akdeniz‘de deniz rezervleri ağını oluĢturarak mavi yüzgeçli orkinosların korunması,
Greenpeace örgütü‘nün Türkiye‘de, binlerce destekçisi ve üyesi bulunmaktadır. Bu destek grubu
içerisinde öğrenci, öğretmen, doktor ve avukat gibi farklı meslek gruplarından birçok insan yer almaktadır.
Greenpeace örgütünün, Türkiye‘deki eylemlerine ve protestolarına, Ankara, Ġstanbul, EskiĢehir ve Ġzmir gibi
büyük Ģehirlerden birçok insan katılmaktadır (Arslan, 2011: 256). Örneğin, Greenpeace örgütü tarafından,
Türkiye genelinde 1993 – 2001 yılları arasında 36 önemli çevre eylemi hayata geçirilmiĢtir. Örneğin,
Greenpeace örgütü tarafından, 1992 yılında Ġstanbul‘a gemi ile ilk ziyaretin yapılmasından sonra, aynı yılın
Eylül ayında Ġzmir‘de nükleer tehlikenin yayılmasına karĢı afiĢler vasıtasıyla protestolar düzenlenmiĢtir (Çalı,
2006: 125).
Greenpeace örgütü, Türkiye genelinde 2000‘li yılların baĢlarından itibaren, bir takım önemli çevre
politikaları yürütmüĢtür. Özellikle Türkiye‘nin, Akdeniz coğrafyasındaki kirliliği azaltmak için 2003 yılında
Basel anlaĢması olan ―Tehlikeli Atık Ticaretini‖ onaylaması ile birlikte, 2005 yılında ―Rüzgâr Enerjisi
Raporunu‖ yayınlayarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını onaylaması, Greenpeace örgütü ile
Türkiye arasında çevrenin korunması ile iliĢkili önemli bir iliĢkinin olduğu görülmektedir (Çalı, 2006: 126).
Greenpeace üyeleri tarafından, Türkiye genelinde yapılmıĢ olan tüm eylemler genel olarak nükleer enerji
kullanımı ile birlikte kömürlü termik santrali planlarının durdurulması, biyolojik çeĢitliliği korunması, havaya
ve suya zehirli atıkların gönderilmesinin yasaklanması ve diğer önemli konular dâhildir (Greenpeace, 2022).
Özellikle, Greenpeace‘in Türkiye‘de hayata geçirdiği eylemler sayesinde çevre sorunlarının çözümü için
hükümet tarafından kabul edilen politikalar ve sürdürülebilir çevre kalkınma projeleri yaĢanan aksaklıklara
rağmen Greenpeace Akdeniz‘in hükümet politikalarına sınırlı da olsa etki ettiğin ortaya koymaktadır.
4. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Dünya‘da yaĢanan küresel değiĢim ve dönüĢümlerden sonra STK‘lar daha çok ön plana çıkmıĢ ve
vatandaĢların siyasal, sosyal ve ekonomik politikaları katılımı daha önemli hale gelmiĢtir. Özellikle,
endüstrileĢme sonrasında çevresel konular daha çok gündeme gelerek STK‘ların sürdürülebilir çevre
politikalarındaki rolü daha çok tartıĢılmaya baĢlamıĢtır. Küresel ölçekte siyasetten – ekonomiye, çevreden –
sağlığa, eğitimden – hukuka ve bunun gibi birçok alanda, kamu ve özel sektörün ortaya çıkan bazı sorunlar
çerçevesinde yetersiz olması ve etkinlik kabiliyetinin giderek azalması, bu yönde STK‘ların önemini
artırmaktadır. STK‘ların birçok devlet politikalarının doğru bir Ģekilde Günümüzde STK‘lar kamu politikaları
uygulanmasında önemli roller üstlenmektedirler. STK‘ların batı ülkelerinde etkili ve faaliyetlerinin daha
yaygın olması, burada STK‘ların önemini göstermekle birlikte, demokrasinin ve insan haklarının STK‘lara
daha geniĢ faaliyet alanı sunduğunu göstermektedir. Bilhassa Müslüman ve doğu toplumlarında STK‘ların sayı
ve faaliyetlerinin batılı ülkelerdeki kadar geniĢ olmaması, bu toplumlardaki demokrasi ve insan hakları düzeyi
ve siyasal kültürüyle ilgilidir. Bu açıdan, Türkiye‘de bulunan STK‘ların 2000 yılı sonrasında faaliyet
alanlarının ve sayılarının giderek artması, Müslüman bir ülke olan Türkiye için önemli bir geliĢmedir.
AraĢtırmanın bulgularında göre, Türkiye‘deki STK‘ların geliĢmesine ve dolayısıyla bu STK‘ların
çevresel kamu politikalarına etki düzeylerini belirleyen dört faktör tespit edilmiĢtir: Türkiye‘deki mevcut
siyasal kültür (güçlü devlet-zayıf sivil toplum), AB ile üyelik müzakereleri (AB müktesebatına uyum),
yönetiĢim yaklaĢımı ve son olarak Greenpeace Akdeniz gibi uluslararası düzeyde faaliyet gösteren STK‘ların
aktif rolü. Bu faktörler, STK‘ların çevre politikalarına katılımlarını etkileyen önemli unsurlardır.
Günümüzde, çevresel sorunlar artmaya devam etmektedir. Bu nedenle, artık kamu politikalarının
oluĢturulmasında ve denetlenmesinde önemli roller oynayan çevreci STK‘lara da büyük sorumluluklar
düĢmektedir. Çevresel sorunların çözümü için önemli çalıĢma ve araĢtırmalar yürüten STK‘lardan en önemlisi
hiç kuĢkusuz uluslararası düzeyde faaliyet gösteren ve 1971 yılında Kanada‘da kurulmuĢ olan Greenpeace
(YeĢil BarıĢ) örgütüdür. Bu örgütün küresel ve bölgesel çevre sorunlarının çözümü için hayata geçirdiği eylem
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ve protestoları, farklı medya kuruluĢları aracılığıyla geniĢ kitlelere ulaĢtırılarak vatandaĢları mevcut sorunlar
hakkında bilinçlendirmektedir. Bu örgüt, kurulduğu günden itibaren çevrenin korunması hedefinden dıĢarı
çıkmayarak faaliyetlerini sürdürerek biyoçeĢitliliğin, ormanların ve ekolojik dengenin korunması, artan iklim
değiĢikliği ve küresel ısınma ile mücadele edilmesi, nükleer enerji ve santrallerinin azaltılması, ĢehirleĢmenin
durdurulması gibi, çevresel konular üzerinde farklı çalıĢmalar ve araĢtırmalar yürütmektedir. Greenpeace
Akdeniz, Türkiye‘nin de içinde bulunduğu coğrafyada faaliyet göstermektedir. Türkiye Greenpeace Akdeniz
örgütüne 1992 yılında karılarak Greenpeace‘in Akdeniz coğrafyasındaki faaliyetlerine büyük destek
vermektedir.
Greenpeace Akdeniz örgütü, uluslararası Greenpeace örgütü tarafından belirlenen yasalar çerçevesinde
kendine has bir faaliyet planı hayata geçirmektedir. Greenpeace Akdeniz, Türkiye genelinde son dönemlerde
artmakta olan çevresel sorunların çözümüne yönelik, Türkiye‘nin büyük Ģehirlerinden olan Ġstanbul, Ankara,
Ġzmir, Bursa, Konya ve EskiĢehir‘de, öğrenci, öğretmen, mühendis, doktor ve baĢka mesleklere sahip olan
insanlar tarafından destekçileri ve üyeleri bulunmaktadır. Greenpeace, Türkiye‘nin son dönem karĢılaĢtığı en
önemli sorunların baĢında fabrika ve sanayi atıkları sonucu oluĢan hava kirliliği ve artmakta olan
ĢehirleĢmeden kaynaklandığını kendi bağımsız araĢtırma raporlarında belirtmektedir. Türkiye genelinde,
STK‘ların daha geniĢ kitlelere ulaĢabilmesi için kamu kurumları bu örgütle daha sıkı bir iĢbirliğinde
bulunmalıdır. Hükümet ve özel sektör kuruluĢlarından bağımsız hareket eden bu örgüt çok sayıda destekçisi
sayesinde faaliyetlerine bağımsız bir Ģekilde toplum sağlığı ve çevrenin korunması alanlarında faaliyetlerine
devam etmektedir. Medya ve iletiĢim araçlarını etkin olarak kullanan bu örgüt kamuoyu oluĢturarak ulusal
hükümetlere baskı yapmakta ve çeĢitli eylemlerde bulunmaktadır.
Sonuç olarak, STK‘ların çevresel kamu politikalarına etki düzeylerini belirleyen faktörler göz önüne
alındığında aĢağıdaki stratejik hedef ve öneriler sıralanabilir:
 Türkiye‘deki güçlü devlet-zayıf sivil toplum siyasal kültürü 2000‘li yılların baĢından itibaren etkisini
yitirmeye baĢlasa da hala önemli bir faktördür. Bu nedenle, hem yönetici düzeyinde hem de vatandaĢ
düzeyinde sivil toplum bilinci geliĢtirilmeli ve STK‘ların faaliyet alanları geniĢletilmelidir.
 AB üyelik müzakere sürecinin baĢlamasıyla uygulanmaya baĢlayan çevreye ve STK‘ların geliĢimine
yönelin uygulanan yasal düzenlemelerin güncellenmesi gerekmektedir. Her ne kadar sivil toplum ve
çevre politikalarındaki olumlu hava daha az görünür hale gelse de yeni politika ve yasal düzenlemelerle
çevre ve sibil toplum alanında yeni geliĢmeler yaĢanabilir.
 YönetiĢim yaklaĢımı, vatandaĢların STK‘lar üzerinden karar alma süreçlerine katılımını ve demokratik
süreçleri öngörmektedir. Bu nedenle, bu yaklaĢımın kamu kurumları ve vatandaĢlar tarafından daha
fazla benimsenmesi gerekmektedir. Böylece, çevreni korunması ve sivil toplum alanını geniĢletilmesine
yönelik alınan kararlar ortak bir Ģekilde alınacağı için sorumluluk sadece kamu kurumlarında değil
diğer ilgili taraflarla da (özel sektör, STK‘lar, bağımsız uzmanlar vb.) paylaĢılacaktır. Böylece alınan
kararlar daha sağlam temeller üzerine kurulacaktır.
 Greenpeace Akdeniz gibi asli amacı çevrenin ve insan sağlığının korunması olan ulusal ve uluslararası
STK‘larla kamu kurumları daha fazla iĢbirliğine gitmelidirler. Böylece daha etkin ve sürdürülebilir
çevresel kamu politikaları uygulanabilir.
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AMDAL DOCUMENT AS AN INSTRUMENT IN THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT AND MONITORING IN KATIBUNG DISTRICT, LAMPUNG PROVINCE,
INDONESIA
Harry Fajar Insyana, Agus Setiawan, Tugiyono, Fransiscus Xaverius Sumarja
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Univeristas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro,
ABSTRACT

The Katibung district is one of the largest districts in South Lampung regencies with an area of 218,88 km2 of
12 wards. The economy in Katibung district is supported by various sectors with one of its flagship sectors
being the industrial sector. One of the possible impacts of industrial activities will cause negative externalities
for the environment in the form of pollution and environmental damage. Environmental Documents (Amdal)
are needed as a basis for management and monitoring guidelines for environmental activities, especially on
environmental impacts that may occur so that environmental pollution and environmental damage can be
prevented/minimized. (Jayakusuma, 2015). In practice, environmental feasibility studies by entrepreneurs in the
form of an AMDAL do not always get good results. One of them is environmental pollution in the Way Semen
river, Katibung District by a company engaged in fish feed, the waste makes the river water yellow and oily, it
also causes an unpleasant odor. (Lampost.co, 2018). Based on this, a more in-depth study is needed to
determine the effectiveness of implementing environmental documents for companies in Katibung District. The
research was carried out using a descriptive method with a quantitative approach to several selected samples.
The sampling technique was purposive sampling which was limited to 7 samples, namely the selected industry
that had the potential to cause an impact on the environment. The research data was obtained from 3 (three)
groups of respondents, namely the initiator, the Department/Agency and the community around the activity
location. The results of this study indicate that the level of effectiveness of business actors/companies in South
Lampung Regency is 69.2% (good) based on the results of the accumulation of the influence of variables on the
effectiveness of companies in environmental management, both in the implementation of RKL-RPL (80%),
supervision reports ( 60%) and public perception (67.6%)
Keywords: AMDAL, Effectiveness, Environment
RESEARCH BACKGROUND AND PURPOSES
The Katibung area is one of the largest sub-districts in South Lampung Regency with an area of 218.88
2
km of 12 urban villages (BPS, 2021). The economy in Katibung District is supported by various sectors, one
of which is the industrial sector. One of the possible impacts of industrial activities will cause negative
externalities for the environment in the form of pollution and environmental damage.
The local government through its environmental institutions has an obligation to account for the
implementation of this authority to the delegate. The implementation of delegated environmental affairs will
provide optimal efficiency and results, if carried out by regional environmental institutions that are
independent and have strong duties and functions towards ecosystem sustainability (Akib, 2012). One of the
efforts made by the government in the context of environmental protection and management as stated in Law
Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law Number 11 of 2020
concerning Work Creation, is to require employers to prepare Environmental Documents (DLH) which can be
in the form of Amdal (Environmental Impact Analysis) or UKL UPL (Environmental Management Efforts
and Environmental Monitoring Efforts) for business initiators. This is in accordance with Sari's statement
(2014) that one of the preventive measures taken to avoid environmental damage is to require every industry
player to have an Environmental Approval by including an Environmental Impact Analysis (AMDAL).
According to government regulation Number 22 of 2021 concerning the implementation of Environmental
Protection and Management, environmental approval is an Environmental Feasibility Decree or a statement of
Environmental Management Ability that has obtained approval from the central government or regional
government. The AMDAL study is an environmental feasibility study that must be made by the initiator of
new or not yet operating business activities, so that through this document it can be estimated the
environmental impacts that will arise from an activity, and how these impacts are managed. Environmental
documents are needed as a basis for guidelines for managing and monitoring environmental activities,
especially on environmental impacts that may occur so that environmental pollution and environmental
damage can be prevented (Jayakusuma, 2015). In practice, environmental feasibility studies by entrepreneurs
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 202 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
do not always get good results. One of them is environmental pollution in the Way Semen river, Katibung
District by a company engaged in fish feed, the waste makes the river water yellow and oily, it also causes an
unpleasant odor. (Lampost.co, 2018). So far, no tools have been foundto measure the effectiveness of
environmental documents on the level of environmental pollution. Based on this, a more in-depth study is
needed to determine the effectiveness of implementing environmental documents for companies in Katibung
District by analyzing the effectiveness of environmental management for companies in Katibung District.
1. METHODS AND MATERIALS
Materials and Tools
The equipment used in this study included a computer, MS Excel 2007 software, SPSS software version 26,
stationery, questionnaire (question list), recording device and camera.
Sampling Methods
The population of this research is business actors who have AMDAL documents in Katibung District.
According to Arikunto (2006), the determination of sampling for a population of less than 100 is 100%.
Therefore, the sample in this study is business actors who have AMDAL documents in Katibung District,
namely 7 companies/industry. This research was conducted using a descriptive method with a quantitative
approach (Cresswell, 2010). In this study, data collection was carried out by in-depth interviews with
informants using an interview guide that had been prepared previously. The informants were selected by
purposive sampling technique with the consideration that the informants had extensive knowledge related to
environmental management in the company. (Sugiyono, 2018)
Research Variables
The variables of this study consisted of 2 (two) types, namely the independent variable (government agencies,
business actors and the community) and the dependent variable (Effectiveness of environmental documents.).
data sources and data collection techniques in this study can be seen in table 1
Table 1. Variable, Data Source and Sampling Methods
No
Variable
Data Source
Sampling Methods
Gover
nment Supervising
1
Literature Study
Agenc Reports
ies,
Busi
ness
2
RKL-RPL Reports
Literature Study
Acto
rs
Com
3
mun
Community
Questionnaire
ity
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Variable Measurement Scale
This study uses a questionnaire with a Likert scale. The Likert scale used is as follows:
Strongly Agree is given a score of 4
Agree
is given a score of 3
Disagree
is given a score of 2
Strongly
is given a score of 1
Disagree
Source : (Sugiyono, 2018)
The assessment criteria for each variable are determined by determining the normative class interval or the
predetermined expectation interval with the class interval formula as follows:
Current Score
I= Maximum Score x 100
Source : (Sugiyono, 2018)
So, for example, the assessment of variables with the number of questions on each questionnaire and
classified into 5 categories will result in a class interval of each category as follows: :
0% - 20% Ineffective
21% - 40% Less Effective
41% - 60% Fairly Effective
61% - 80% Effective
81% - 100% Very Effective
1.1. Analysis Methods
1.1.1. Qualitative Analysis
Qualitative analysis was carried out using descriptive narrative to determine and explain the level of
compliance of companies in Katibung District. The criteria for the effectiveness aspect include government
oversight, corporate reporting and public perception. The analysis technique is done through scoring
(scoring value 0-1) for different aspect criteria.

Table 2. Effectivity Level Criteria
Quantitative Analysis
Criteria
Government
Supervision
Company reporting
Public perception

Sub Criteria
In accordance with environmental documents
Not in accordance with environmental documents
In accordance with environmental documents
Not in accordance with environmental documents
Not polluting the environment
Polluting the environment

Score
1
0
1
0
1
0

t Test
The t test is used
to partially test
the significance of
the independent
variables (P, IP,
and M) on the
dependent

variable
(Y) (Ghozali, 2018). To partially test the
hypothesis, the t-test is used with the formula:
tvalue =

√
√

Description:
t value
= Score of t
r
= Correlation Coefficient
n
= Number of Respondents
The criteria for acceptance and rejection of a hypothesis are
1. If the value of tvalue> ttable then (Ho) is accepted and (Ha) is rejected.
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2. If the value of tvalue > ttable then (Ho) is rejected and (Ha) is accepted.
What is meant by the null hypothesis (Ho) and the alternative hypothesis (Ha) are:
Hypothesis zero (Ho) and alternative hypothesis (Ha) are as follows:
Ho = r1 > 0 = there is an influence
between the
independent variable
on the dependent
variable.
Ha = r1 ≤ 0 = there is no effect
between the
independent on the
dependent

F test

The F-test was used to test the significance of simultaneously (simultaneously) the effect of the independent
variables (P, IP, and M) on the dependent variable (K) (Kuncoro, 2009). To find out whether the independent
variables together have an influence on the dependent variable, the formula is as follows: (Sugiyono, 2018)
Fh =

⁄
⁄

Description:
Fh : F Value
R : Double Correlation Coefficient
k : Number of Independent Variables
n : Number of Samples
In this case, the F-count is compared with the F-table with the following conditions:
1. If Fcount > Ftable then Ho is accepted.
2. If Fcount < Ftable then Ho is rejected and Ha is accepted.
2. RESULT AND DISCUSSIONS
3.1.RKL-RPL Variable effect on Effectiveness
The sample in this study were 7 companies that have environmental AMDAL documents in Katibung District.
Researchers looked at forms of environmental management based on RKL-RPL and direct visits to waste
treatment sites in the company. The calculation of the company's influence on the effectiveness of
environmental documents in Katibung District will use the results of the calculation through the SPSS version
26 program which can be seen in table 4
Table 3. Distribution of Company Variable Data as a Whole

Score

Category

Frequency

%

1

Appropriate

5

71,42%

0

Inappropriate

2

28,58%

TOTAL

7

100,00%

Of the 7 companies in Katibung District as research respondents, 5 companies have conformity
between environmental documents with their RKL-RPL (71.42%), while 2 other companies do
not have compliance with RKL-RPL (28.58%)
Table 4 Company Hypothesis Testing on Effectiveness
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Constant

B
0,210

t
10,773

Sig
.000

Company

0,690

29,915

.000

Based on the results of the t-test, the value of tcount = 29.915. When compared with ttable at a significant level
of 3.182, tcount > ttable so that it can be concluded that there is an influence between the Company's variables
on the effectiveness of companies in Katibung District on environmental documents. So the company variable
has an effect on the effectiveness variable. Based on the results of the calculation of the level of correlation
between variables through the SPSS version 26 program, the magnitude of the correlation level between
company variables on the effectiveness of environmental documents is 0.997. then the correlation level of the
company to the environmental document effectiveness variable in the category of ―very strong‖ correlation
which lies at (0.800-1,000).
Based on observations in the field, where in this case the indicators in the assessment of the company profile
are the distance to the location of activities, ownership of environmental management facilities, the existence of
environmental fields and others. Several companies have provided supporting facilities in environmental
management, one of which is the provision of waste water management installations (WWTP) and temporary
shelters for hazardous and toxic waste (B3) as well as providing sub-divisions that deal with the environment.
Water quality can indicate the condition of these waters and fluctuates depending on the materials and residual
waste substances that enter the waters2). The liquid waste causes the solubility of oxygen in the waters of the
treatment pond to have a low value. The BOD value showed a significant decrease. DO, which is the solubility
of oxygen in waters which is the primary need of organisms, has a value correlation that is inversely
proportional to BOD. So a high BOD value indicates that these waters have a low DO (Tugiyono, 2009).
High/good company compliance in environmental management because it is supported by environmental
management facilities provided by the company.
According to Oktarinda (2017), the effectiveness of EIA implementation also needs to be improved because
several facts show that in reality:
a. The initiator only prepares the Amdal after the permit for the start of the activity is issued, meaning that the
Amdal does not act as a decision-making aid tool.
b. The proponent still views EIA as an additional cost rather than an environmental management tool.
Environmental management contained in the RKL-RPL has not been oriented to steps to reduce production
costs.
c. Amdal planning as a feasibility study material is still weak because it is often carried out too late after the
economic and technical aspects are declared feasible. Thus, the possibility of sharing the results of the
Amdal study is very low to provide input for improvement and alternative inputs for activities.
d. Amdal is prepared with low quality and tends to be out of focus.
3.1. Supervising Variable Effect on Effectiveness

The calculation of the effect of supervision on the effectiveness of environmental documents in Katibung
District will use the results of the calculation through the SPSS version 26 program as follows:
Tabel 5. Distribution of Supervising data as a Whole
Score Category Frequency
1
Appropriate
5

%
71,42%

0

Inappropriate

2

28,58%

TOTAL

7

100,00%

Tabel 6. Supervising Hypothesis Testing on Effeciveness
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Constant
Supervision

B
0,210
0,690

t
10,773
29,915

Sig
.000
.000

Based on the results of the t-test, the value of tcount = 29.915. When compared with ttable at a significant level
of 3.182, then tcount > ttable so that it can be concluded that there is an influence between the Supervision
variables on the effectiveness of environmental documents. So the control variable has an effect on the
effectiveness variable. Based on the results of the calculation of the level of correlation between variables
through the SPSS version 26 program, the magnitude of the correlation level between company variables on the
effectiveness of environmental documents is 0.997. When consulted with the interpretation table of the
correlation coefficient (Arikunto, 2006) then the level of supervisory correlation on the environmental
document effectiveness variable is in the "very strong" correlation category, which is (0.800-1,000). Of the 7
companies as research respondents, supervision of companies in Katibung District in the "appropriate" category
was stated by 5 people (71.42%) and 2 people stated "not appropriate" (28.58%). This is in accordance with
Hunter's research (2017) which says that the supervision of the implementation of environmental documents
carried out by agencies through the Environmental Agency is carried out systematically and has been effective.
According to Harjiyatni (2009) environmental management can only succeed in supporting sustainable
development if the government functions effectively and in an integrated manner by controlling the licensing
system. Malik (2012) said that supervision is basically directed entirely to avoid possible deviations or
deviations from the goals to be achieved. Through supervision is expected to help implement the policies that
have been set to achieve the planned goals effectively and efficiently. In fact, through supervision, an activity is
created that is closely related to the determination or evaluation of the extent to which the implementation of
management and monitoring of the environment has been implemented. Supervision can also detect the extent
of deviations that occur in the implementation of the permit. In addition to supervision, there are several
statutory orders to the government which are also a factor to prevent contamination of an environment. These
orders together with supervision and law enforcement are a series of instruments in environmental management
and environmental pollution control. If these orders are carried out, supervision can significantly reduce the
level of pollution due to disobedience to activities and/or businesses. In the event that the problem lies in
planning and utilization, or in the case of a polluted environment, supervision must still be carried out
according to norms, procedures, standards and criteria.
According to Sabaruddin (2007), the agency responsible for the environment has the authority to control
environmental impacts, pollution, and environmental damage as well as to supervise the implementation of
AMDAL in their area. An effective role of government is needed in environmental documents, in order to
further improve the quality and integrity of environmental documents (Ross, et. al., 2006).
Coordination/relationships and work mechanisms between the center, provinces, and districts/cities are very
necessary, so that there is a clear mandate, to avoid confusion and overlapping authorities and responsibilities in
the field of natural resource management and the environment. Socialization and communication are important
keys for the implementation of environmentally sound development (Sarbi, 2006).
3.2. Effect of Community Variables on Effectiveness

The calculation of the effect of supervision on the effectiveness of environmental documents in Katibung
District will use the results of the calculation through the SPSS version 26 program as follows:
Table 7. Distribution of Community Perception Data as a whole
Score

Category Frequency %

40 – 60

Moderate 1

14,28%-

61 – 80

Good

71,42%
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81-100

Very Good1

Total

14,28

7

100,00%

Table 8. Community Hypothesis Testing on Effectiveness
B
t
Sig
Constant
0.694
0,625 0.559
Community
2,020
1,266 0.261
Based on the results of the t-test, the value of tcount = 1,266. When compared with ttable at a significant level
of 3.182, then tcount < ttable so that it can be concluded that there is no influence between community
variables on the effectiveness of environmental documents. So the community variable has no effect on the
effectiveness variable. Based on the results of the calculation of the level of correlation between variables
through the SPSS version 26 program, the magnitude of the correlation level between community variables on
the effectiveness of environmental documents is 0.493. When consulted with the interpretation table of the
correlation coefficient (Arikunto, 2006), the level of supervisory correlation on the environmental document
effectiveness variable is in the "low" correlation category, which is (0.200-0.399). Of the 7 companies as
research respondents, the community around the Katibung Subdistrict companies who said that the company's
environmental management was in the "moderate" category was stated by the community in 1 location
(14.28%), stating "good" there were 5 locations ( 71.42%) and very good in 1 location (14.28%) environmental
management by the surrounding community.
According to Tias (2009) in his research, the involvement and concern of the community around the activity
location for the implementation of environmental management and monitoring is still relatively low, the
community still thinks that business activities that provide a lot of assistance and absorb a lot of local workers
are business activities that have cared about to the environment. The community does not care whether the
industry pollutes the environment or not. Some communities who wish to be involved in environmental
management and monitoring do not have access to be able to be involved in the implementation of
environmental management and monitoring
One of the theories of the model for the diagnosis of health status and the occurrence of disease is the theory of
The Environment of Health or also known as The Force Field and Well-being Paradigms of Health proposed
by Hendrik L. Blum in 1997. This model suggests that health status is determined by heredity, health care
factors, lifestyle, and environmental factors. In accordance with this phenomenon, environmental factors are
considered as the main determinants of public health status. (Setiawan, 2017)
3.3. Effectivity Level of Environmental Documents as a Whole

Of the 7 companies in the Katibung sub-district that were used as research samples, the company's effectiveness
value was 70.66% which was included in the "good" category. The effectiveness value of 70.66% is obtained
from the cumulative value of the RKL-RPL implementation of 71.42%, from the supervision report of 71.42%,
and public perception of 69.14%
Table 9. Effectivity Level as a Whole
Criteria
Government
Supervision
Company
reporting

Result

Max
Score

Effectivity
(%)

5

7

71.42

5

7

71.42
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Public
perception

4,84

7

69,14

The effectiveness of the RKL-RPL implementation is 71.42% indicates that most of the companies sampled for
this study have implemented environmental management based on RKL-RPL and routinely send them to the
environmental service. The level of effectiveness of the supervisory report of 71.42% indicates that many
companies have carried out environmental management as stated in environmental documents.% indicates that
more than half of the companies that have carried out environmental management and implementation of CSR
programs contained in environmental documents.
Table 10. Distribution of Effectivity as a Whole
No
1

Score Category Frequency
2

28,58%

0

10%

3

Less
Effective
41-60
Quite
Effective
61 - 80 Effective

0

0%

4

81 - 100

5

71,42%

7

100%

2

21 - 40

%

Very
Effective

TOTAL

Based on Table 10, Out of 7 respondents, statement ―effective‖ was stated by 5 respondents (71.42%) and ―less
effective‖ by 2 respondents (28.58%). From the ANOVA test or Ftest, Fcount is 302.176 with a significant
level of 0.000 because the probability is much less than 0.05, then the Ftable value is 4.35; This means that
Fcount > Ftable, the variables of supervision, company and public perception simultaneously (simultaneously)
affect the effectiveness of environmental documents in South Lampung Regency. Based on the results of the
calculation of the level of correlation between variables through the SPSS version 26 program, it was obtained
that the magnitude of the correlation between the variables of supervision, company and public perception of
the variable effectiveness of environmental documents in South Lampung Regency was 1.00. When consulted
with the interpretation table of the correlation coefficient (Arikunto, 2006) then the correlation level of
supervision, company and public perception in the environmental document effectiveness variable in South
Lampung Regency is categorized in a "strong" correlation which is located at (0.800-1,000). Thus, there is a
joint influence between supervision, company and community perception on the effectiveness of environmental
documents in South Lampung Regency which can be proven or accepted based on the results of the analysis
carried out above. This is much better when compared to Wahyono's research (2012) where the effectiveness of
AMDAL implementation in selected companies is in the middle group with a value of 34-66%. Which means
that the implementation of the AMDAL is categorized as quite effective. In principle, supervision, reporting of
RKL-RPL and public perception have a very large influence on the level of effectiveness of a company in
carrying out environmental management and monitoring contained in its Environmental Documents. However,
these three things must be supported by adequate resources and infrastructure so that the implementation of
supervision and policies can be carried out optimally.
Several cases of environmental pollution/damage that occurred in Indonesia, most of them were carried out by
several companies in Indonesia that did not properly implement their Corporate Social Responsibility (CSR)
program and did not properly implement the Company Performance Rating Rating Program in Environmental
Management (PROPER). ) in the company's environmental performance. Of the 7 companies studied, many
CSR actions have been promoted for the surrounding community, including providing public facilities such as
drilled wells, hand washing facilities etc.
According to Wicaksono (2012), the factor that has a positive effect on environmental performance is
profitability, because if the company experiences high profits, the company has capital that is used to finance its
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environmental performance. In addition, share ownership by the public also has a significant positive effect on
environmental performance, because the more shares owned by the public, the more parties who need
information about the company, the more details of items that are required to be disclosed and thus the
disclosure of the company will increase largely.
4. CONSLUSIONS AND SUGGESTIONS
4.1. Conclusions
Based on the research that has been done, it can be concluded that the level of effectiveness of business
actors/companies in Katibung District is 70.66% (good) based on the results of the accumulation of the influence
of variables on the effectiveness of companies in environmental management, both in the implementation of
RKL-RPL (71.42%), supervision report (71.42%) and public perception (69.14%)
4.2. Suggestions
Based on the results of this study, the researchers provided input to the South Lampung Regency
Environmental Service so that:
1. Involving representatives from each company in Katibung District to take part in training on environmental
management so that they can be awarded awards from both local and central governments.
2. Provide sanctions to companies that do not send environmental management and monitoring reports per
semester to the South Lampung Regency Environmental Service in accordance with applicable law.
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ÖZET
YurttaĢların refah seviyelerini en üst düzeye çıkararak bireylerin iyilik hallerini arttırma düĢüncesinde sosyal

devlet, adil gelir dağılımının, sosyal güvenliğin, adaletin ve barıĢın tesisinin sağlanması düĢüncesi ile hareket
etmektedir. Bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik sınıf farklılıkların minimize edilmesine, toplumsal dengenin
sağlanmasına ve fırsat eĢitliğine de olanak sağlamaktadır. Birçok ülke sosyal devlet anlayıĢı ile belirlenen
hedeflere ulaĢılabilmesi noktasında politikalar geliĢtirmektedir.
Ülkemizde de bu bağlamda dezavantajlı grup ve bireylerin sosyal ve ekonomik yaĢamlarını düzenleyerek
iyilik hallerini arttırmak adına mikro, mezzo ve makro boyutlu uygulamalar bulunmaktadır. Aile yapısında
meydana gelen tahribatla çocuğun yaĢayabileceği dezavantajı ortadan kaldırılması düĢüncesi ile Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı‘nın taĢra teĢkilatlarınca uygulanan Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti de bu çalıĢmalardan
bir tanesidir. Bireylerin kendi iradeleri ve iradeleri dıĢında geliĢen toplumsal ve ekonomik çalkantılara bağlı
olarak ortaya çıkan olumsuzluklarla baĢ edilebilmesi adına dezavantajlı gruplara yönelik sunulan Sosyal
Ekonomik Destek Hizmeti bu çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır.
Nitel araĢtırma yönteminin kullanıldığı bu çalıĢmanın amacı, Sosyal Ekonomik Destek Hizmetinin etkili
bir Ģekilde uygulanmasının önündeki engellerin tespit edilmesi ve tespit edilen sorunlara yönelik çözüm
önerilerinin sunulmasıdır.
Bireyler mensup oldukları köken ailenin tahribatı ile birlikte ekonomik ve sosyal bağlamda zorluklar
yaĢayabilmektedir. Bu konuda ebeveynlerden biri veya her ikisinin vefatı, suça bulaĢması ile birlikte cezaevine
girmesi ve gerçekleĢebilecek olan boĢanma sonucunda müĢterek çocuğun yaĢadığı ebeveyn kaybı ile birlikte
korunma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Söz konusu korunma ihtiyacı olan çocuğun bakım ve sorumluluklarının
uzman gözetiminde bir kurumda karĢılanmaya çalıĢıldığı bilinmektedir. Fakat sağlıklı sosyal aktivasyonlarının
geliĢimi için çocuğun kurum bakımından ziyade olabildiğince aile yanında yaĢam sürdürmesinin uygun olacağı
görüĢü hâkimdir. Bu görüĢ neticesinde çocukların, ailelere sunulacak ekonomik ve sosyal bağlamda
destekleyici çalıĢmalarla köken aile yanında yaĢamlarını sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesi sağlanmaya
çalıĢılmaktadır. Sonuç olarak; bu hizmet modeli ile hane halkının birden çok bağlamda desteklenmesi
öngörülmüĢ olsa da uygulama safhasında hane halkının sadece nakdi yardımlarla ekonomik olarak
desteklendiği, problem çözme, sosyal aktivasyon geliĢtirme, yaĢam becerisi için strateji kazanma ve çocuğun
hayata hazırlanması hususunda efektif bir çalıĢmanın yapılamadığı tespit edilmiĢtir.
Tespit edilen bu sorunların giderilmesi noktasında Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti‘nin temel
amaçlarına uygunluğu, uygulama safhasında görev alan personelin niteliği ve söz konusu programın
etkinliğinin denetlenebilmesi noktasında pragmatik çalıĢmaların yapılması önem arz etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Aile, Sosyal Ekonomik Destek, Sosyal Refah, Sosyal Devlet, Çocuk, Nakdi Yardım
EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE SOCIAL ECONOMIC SUPPORT SERVICE
IMPLEMENTED WITHIN THE SCOPE OF SOCIAL POLICY
ABSTRACT
In the idea of increasing the well-being of individuals by maximizing the welfare of the citizens, the
social state acts with the idea of ensuring fair income distribution, social security, justice and peace. In addition,
it also provides opportunities for minimizing social and economic class differences, ensuring social balance and
equality of opportunity. Many countries develop policies to achieve the goals set with the understanding of the
social state.
In this context, in our country, there are micro, mezzo and macro-dimensional applications in order to
increase the well-being of disadvantaged groups and individuals by regulating their social and economic lives.
Social Economic Support Service, which is implemented by the provincial organizations of the Ministry of
Family and Social Services, with the idea of eliminating the disadvantage that the child may experience with
the destruction of the family structure, is one of these studies. The subject of this study is the Social Economic
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Support Service, which is offered to disadvantaged groups in order to cope with the negativities that arise due
to the social and economic turmoil that develops outside the will and will of the individuals.
The aim of this study, in which the qualitative research method is used, is to identify the obstacles to the
effective implementation of the Social Economic Support Service and to propose solutions for the identified
problems.
Individuals may experience difficulties in the economic and social context with the destruction of their
family of origin. In this regard, the need for protection arises with the death of one or both of the parents, being
imprisoned together with the involvement in crime, and the loss of the parent of the joint child as a result of the
divorce
that
may
occur.
It is known that the care and responsibilities of the child in need of protection are tried to be met in an
institution under the supervision of experts. However, there is a prevailing opinion that for the development of
healthy social activations, it would be appropriate for the child to live with the family as much as possible
rather than institutional care. As a result of this view, it is tried to ensure that children continue their lives in a
healthy way with the family of origin, with supportive studies in the economic and social context to be
presented to the families. As a result; Although it was foreseen to support the household in more than one
context with this service model, it was determined that the households were supported economically only with
cash aids during the implementation phase, and an effective study could not be carried out in terms of problem
solving, developing social activation, acquiring a strategy for life skills and preparing the child for life.
At the point of eliminating these identified problems, it is important to carry out pragmatic studies in
terms of compliance with the basic objectives of the Social Economic Support Service, the quality of the
personnel involved in the implementation phase and the auditing of the effectiveness of the said program.
Keywords: Family, Social Economic Support, Social Welfare, Social State, Children, Cash Assistance
GĠRĠġ
YurttaĢların refah seviyelerini en üst düzeye çıkararak bireylerin iyilik hallerini arttırma mottosunu
benimseyen sosyal devlet; adil gelir dağılımının, sosyal güvenliğin, adaletin ve barıĢın tesisinin sağlanması
düĢüncesi ile hareket etmektedir. Bunun yanı sıra sosyal ve ekonomik sınıf farklılıkların minimize edilmesine,
toplumsal dengenin sağlanmasına ve fırsat eĢitliğine de olanak sağlamaktadır. Birçok ülke sosyal devlet anlayıĢı
ile belirlenen hedeflere ulaĢılabilmesi noktasında politikalar geliĢtirmektedir. Tarihsel süreçler toplumların
içerisinde bulunduğu coğrafya ve bu coğrafya temelli olan kültürel kodlar söz konusu politikaların
Ģekillenmesinde büyük rol oynamaktadır.
Sosyal politika, refahın oluĢumu ve etkin dağılımı için alınan tedbirlerin tamamını bünyesinde
barındırır. Refah kavramı, içerisinde barındırdığı bileĢenleri ile oldukça geniĢ bir alana hükmeder. Söz konusu
durumda sosyal politikanın refahı ona eĢ değerde bir bakıĢ açısına sahip olmasını gerektirmektedir. Dar bir
bağlamda gerçekleĢtirilen sosyo politik tedbir ve uygulamalar sosyal politikanın geniĢ bir bağlamla bütün
yurttaĢların kullanıma sunulması önünde engel teĢkil etmektedir. Bu durum sosyal politikanın toplumun her
kesimine fayda sunma ereğinden uzaklaĢtırarak belirli bir kitle veya grubun hizmetine girmesinde sebep
olmaktadır. Bahsi geçen durumun aksine sosyal politika temelde dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına cevap
vermek üzere toplumun genel iyilik halinin yükseltilmesini amaçlayarak mikro, mezzo ve makro boyutta
uygulama ve tedbirleri bünyesinde barındırmaktadır.
Bireyler ve gruplar kendi bünye ve çevre Ģartlarından doğan veya kontrolleri dıĢında oluĢan maddi,
manevi ve sosyal yoksunluklar yaĢayabilmekte, yaĢamıĢ oldukları bu yoksunluk hali fertlerin toplumsal
katılımlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu olumsuzluklarla kendi problem çözme becerileri ile
baĢ edemeyen birey ve aileler dezavantajlı ya da risk altındaki gruplar olarak isimlendirilebilmektedir.
Sosyal Hizmet; birey, grup ve toplumların yaĢam kalitesini arttırmak için destekleyici çalıĢmaları
bünyesinde barındıran uygulama temelli bir meslektir. Bu sebeple öncelikli olarak toplum içerisinde
savunmasız, yoksul, kendini güçsüz hisseden kesimlere yönelik çalıĢmaları barındırmaktadır. Bu gruplara
yönelik sosyal devlet bağlamında sosyal eĢitliği sağlayıcı mekanizmaların oluĢturulması, sosyal refahın
sağlanmasında da büyük öneme sahiptir.
Bu çalıĢmada sosyal politika ve bileĢenleri, dezavantajlı gruplar, sosyal ekonomik destek hizmetleri
baĢlıklarının literatür taraması yapılacak ardından sosyal ekonomik destek hizmetinin uygulanması esnasında
karĢılaĢılan güçlükler tespit edilerek bu sorunların giderilmesi noktasında çözüm önerileri sunulacaktır.
SOSYAL POLĠTĠKA
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Sosyal politika genel anlamıyla; bulundukları ülkenin sınırları içerisinde yaĢamlarını sürdüren
yurttaĢların mutluluk ve refahı hedeflenerek ülke insanının sağlığı, güvenliği, eğitimi, korunması, barınması ve
istihdam edilmesi yönünde alacağı kararlar ve sürdüreceği uygulamaların tamamı olarak nitelendirilebilir.
Dar anlamda sosyal politika, bilim dalı olarak ortaya çıktığı dönemden itibaren dönem koĢulları ve ele
aldığı konular çerçevesinde açıklanmaya çalıĢılmıĢ bir kavram olduğu bilinmektedir. Bu tanıma göre sosyal
politika, iĢçi statüsünde istihdam edilen bireylerin iĢ iliĢkileri ve çalıĢma yaĢamlarında korunması amacıyla,
devletçe alınmıĢ olan karar ve sürdürülmeye çalıĢılan uygulamaları inceleyen bir bilim dalı olarak göze
çarpmaktadır. (BEDĠR, 2014)
Sosyal politika genel manada bu tanımdan sıyrılarak refahın sağlanması hedefleyen, sosyal sorunların
giderilmesine amaçlayarak çözüm arayan bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda sosyal
politika çalıĢmalarının, sosyal sorunlara müdahale etme nedeninin halkın yüksek yararı gözetilerek refahın
arttırılma çabası güttüğü, ortaya çıkıĢındaki gerekliliğin ise toplumsal mekanizmaları, sosyal sorunların ortadan
kalkması hususunda yetersiz kalması olduğu söylenebilir. (BEDĠR, 2014)
Sosyal politikanın kiĢi bakımından kapsamı bütün toplumun kesimleridir. Ancak sosyal politikanın özel
olarak ilgi alanını oluĢturan toplum kesimleri de söz konusudur. Bağımlı çalıĢanlar, bağımlı çalıĢmaları
hasebiyle karĢılaĢabilecekleri risklere karĢı korumaktır. Ekonomik yönden güçsüz kesimler, ekonomik hayatta
karĢılaĢtıkları tüm sorunlara karĢı ve genellikler gelirden yoksun olma riskine karĢı korunmalıdır. Özel olarak
korunma gereksinimi duyan kesimler ise bu özel durumları doğrultusunda karĢılaĢtıkları sosyal ve ekonomik
risklere karĢı korunurlar. Genel anlamda ise sosyal devlet ilkesi çerçevesinde bütün toplum, sosyal ve ekonomik
risklere karĢı sosyal politikanın kapsamı içerisindedir. (BEDĠR, 2014)
Genel Tedbirleri Ġçeren Sosyal Politika BileĢenleri
Sosyal politikanın toplumun geneli için istihdam, sağlık, konut, eğitim, sosyal güvenlik, ulaĢım, suçla
mücadele ve çevre konuları gibi sosyo-politik tedbirler bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu bu bileĢenler
sosyal politikayı oluĢturan, büyük beĢli olarak adlandırılan temel alanlardır.
 Ġstihdam
 Sosyal güvenlik
 Konut,
 Sağlık
 Eğitim
 Çevre
 Suçla Mücadele
Genel tedbirleri içeren sosyal politika bileĢenlerinin toplumsal refahın arttırılması için bir bütün olarak ele
alınması gerekmektedir. Bu bileĢenlerden herhangi birinde meydana gelen aksaklı diğerlerini etkilemekte ve
genel olarak toplum refahına zarar verebilmektedir. (ÖZDEMĠR, 2017)
Özel Gruplar Ġçin Tedbirleri Ġçeren Sosyal Politika BileĢenleri
Sosyal politika geniĢ kapsamlı refah tedbirlerini içerse de belirli bir alan içerisinde yer alan mikro boyutlu
çalıĢmaları da bünyesinde barındırmaktadır. Bu uygulamalar genel olan yargıya göre sosyal politika olarak
algılanmaktadır. Birçoğu sosyal hizmet alanına giren uygulamalar aile, çocuk, kadın, dezavantajlı ve marjinal
gruplara odaklanmıĢtır. Söz konusu bu uygulamalar ve tedbirler sosyal politikaları açısından oldukça geniĢ ve
önem arz eden bir alan olarak göze çarpmaktadır.
Aile Politikaları
Genel tanımla aile toplumların ek küçük yapı birimi olan birliktelik olarak öne çıkmaktadır. Sağlıklı bir
toplum yapısının göstergesi olan bu birliktelik toplum devamlılığının yanı sıra ekonomik sürdürülebilirliğin
güvencesi olacaktır. Sağlıklı ve üretken bir ailenin varlığı için uygulamaya konulacak olan sosyal politika
çalıĢmaları Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
Çocuk Politikaları
Bebeklik döneminin son bulmasıyla baĢlayıp ergenlik ve ilk gençlik ile son bulan 18 yaĢın altındaki
bireyleri kapsayan yaĢ grubu çocukluk dönemi olarak nitelendirilmektedir. Bu dönemde bireylerin yaĢlarından
kaynaklanan yeti eksikliği hasebiyle ortaya çıkan olumsuz yaĢam koĢullarının giderilmesi için ülkemizde Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘nın taĢra teĢkilatlarınca çeĢitli politika uygulamaları ile çocukların iyilik halleri
yükseltilmeye çalıĢılmaktadır.
Kadın Politikaları
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Hemen hemen her toplumda kadınlar genel cinsiyet yargısı gereği ayrımcılığa maruz kalmakta ve bu
ayrımcılık neticesinde hak mahrumiyeti yaĢamaktadır. Sosyal politikalarla çalıĢma hayatında cam tavanları
kaldırmak, aile içi Ģiddeti önlemek ve eĢit fırsatlar oluĢturmak amaçlanmaktadır. Sosyo-politik refahın
oluĢumunda cinsiyet eĢitliği belirgin bir öneme sahiptir. (ÖZDEMĠR, 2017)
Dezavantajlı Gruplar
Engelliler, yaĢlılar, bakıma muhtaç olanlar, Ģehit yakınları ve gaziler dezavantajlı grup içinde yer
almaktadır. Bu tür özellikli gruplara iliĢkin yapılan politikalar, toplumun refah seviyesinin net göstergeleridir.
Dezavantajlı grupların iĢgücü piyasasına ve topluma katılımlarının sağlanması önemli bir konudur. Dezavantajlı
gruplar toplumun vicdanını oluĢturur. Türkiye‘de Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Engelli ve YaĢlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ile ġehit Yakınları ve Gaziler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde bahsi geçen dezavantajlı
gruplara iliĢkin faaliyetler yürütülmektedir. (ÖZDEMĠR, 2017)
Marjinal Gruplar
Toplumca kabul edilen yargılardan farklı olarak yaĢamları sürdüren, farklı yönelim ve yaĢam tarzlarına
sahip gruplara yönelik uygulamalarda sosyal politikalar bünyesinde yer almaktadır.
Sosyal politika amacı ve ortaya çıkıĢı itibari ile toplumun her kesiminde sosyal bağlamda; ekonomik,
tıbbi, güvenlik, sosyal adaptasyon, ulaĢım, gibi bütün alanlarda toplum refahı gayesi ile devler eli ile bayındırlık
çalıĢmalarının yürütülmesine gerekli kılmaktadır. Bu hususta yürütülecek olan çalıĢmalar temelde toplum
genelinin yararına olacak Ģekilde yürütülmektedir.
Sosyal politika çalıĢmaları bireylerin bağlılığını ortadan kaldırmak ve asgari yaĢam koĢulları
kazandırabilmek adına toplum içerisinde yer alan dezavantajlı grupların iyilik hallerini üst seviyeye çıkartmak
için bu grupların doğrudan faydalanabileceği uygulamaların birçoğunu bünyesinde barındırmaktadır. Söz
konusu bu uygulamalar devletin taĢra teĢkilatlarınca dezavantajlı gruplara ulaĢtırılmaktadır.
Ülkemizde de bu bağlamda dezavantajlı grup ve bireylerin sosyal ve ekonomik yaĢamlarını
düzenleyerek iyilik hallerini arttırmak adına mikro, mezzo ve makro boyutlu uygulamalar bulunmaktadır.
Aile yapısında meydana gelen tahribatla çocuğun yaĢayabileceği dezavantajı ortadan kaldırılması
düĢüncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘nın taĢra teĢkilatlarınca uygulanan Sosyal Ekonomik Destek
Hizmeti de bu çalıĢmalardan bir tanesidir.
DEZAVANTAJLI GRUPLAR
Bireylerin kendi iradeleri ya da iradeleri dıĢında meydana gelen olumsuz koĢullar neticesinde fertler sosyal
yaĢamlarını sürdürmek hususunda aksaklıklar yaĢayabilmektedir. Bu aksaklık toplumun her kesiminin
iĢlevselliğini kısıtlayarak sosyal politika geliĢtirme ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.
Bireyler bu dezavantajlılık hali ile sosyal katılım, gelir elde etme ve kaynaklara ulaĢım gibi birçok
bağlamda kısıtlılık hali yaĢayabilmektedirler. Bu kısıtlılıkları ortadan kaldırmak amaçlanarak sağlık, sosyal
yardımlar, ulaĢım ve güvenlik konularında sosyal politika çalıĢmaları gerçekleĢtirilmektedir. Bahsi geçen bu
dezavantajlı gruplar;
 Korunmaya Muhtaç Çocuk
 Engelli Bireyler
 Ġhtiyaç Sahibi YaĢlılar
 ġiddet Mağduru Kadınlar
 Yoksullar
 Göçmenler
 Bağımlılar
 Afetzedeler
 Evsizler olarak sıralanabilmektedir.
Ayrıca 2828 Sayılı Sosyal Hizmet Kanunu‘na göre Korunmaya Muhtaç Çocuk; beden, ruh ve ahlak
geliĢimleri veya Ģahsi güvenlikleri tehlikede olup;
 Ana veya babasız, ana ve babasız,
 Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
 Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
 Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuĢ, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuĢturucu maddeleri
kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alıĢkanlıklara karĢı savunmasız bırakılan ve
baĢıboĢluğa sürüklenen olarak nitelendirilmektedir. (SOSYAL HĠZMETLER KANUNU, 1983)
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Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan Korunmaya Muhtaç Çocukların yaĢamsal gereksinimlerinin asgari
düzeyde karĢılayarak iyilik hallerinin yükseltilmesi amacıyla gerek kurum bünyesinde gerekse çocuğun aile
yanında bakımı anlayıĢı ile mikro ve mezzo boyutta politika uygulamaları mevcuttur. Bu sosyal politika
uygulamalarından bir tanesi de Sosyal Ekonomik Destek Hizmetidir. Bireyler mensup oldukları köken ailenin
tahribatı ile birlikte ekonomik ve sosyal bağlamda zorluklar yaĢayabilmektedir. Bu konuda ebeveynlerden biri
veya her ikisinin vefatı, suça bulaĢması ile birlikte cezaevine girmesi ve gerçekleĢebilecek olan boĢanma
sonucunda müĢterek çocuğun yaĢadığı ebeveyn kaybı ile birlikte korunma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Söz
konusu korunma ihtiyacı olan çocuğun bakım ve sorumluluklarının uzman gözetiminde bir kurumda
karĢılanmaya çalıĢıldığı bilinmektedir. Fakat sağlıklı sosyal aktivasyonlarının geliĢimi için çocuğun kurum
bakımından ziyade olabildiğince aile yanında yaĢam sürdürmesinin uygun olacağı görüĢü hâkimdir. Bu görüĢ
neticesinde çocukların, ailelere sunulacak ekonomik ve sosyal bağlamda destekleyici çalıĢmalarla köken
yanında yaĢamlarını sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesi sağlanmaya çalıĢılmaktadır.
SOSYAL EKONOMĠK DESTEK HĠZMETĠ
Ekonomik yoksulluk, birey üzerinde stres yaratan ve bireyin sosyal iĢlevselliğini engelleyen en büyük
faktörlerden birisidir. Birey, kimi zaman sosyal çevresinden kimi zaman da sosyal refah kurumlarından destek
alarak içinde bulunduğu kriz durumlarını aĢmaktadır. (BĠLGĠN, 2019)
Yoksulluk, ebeveynlerin çocuklarının temel yaĢam gereksinimlerini karĢılayamamasına, ebeveyn olarak rol
ve sorumluluklarını yerine getirememesine neden olmaktadır. Böyle bir durum içinde bulunan ebeveynler,
çocuklarının bakımı için gerek duyduğu ihtiyaçları karĢılamakta zorlanmaktadır. Bu durumdaki birçok ebeveyn
için en son tercih edilen Ģey çocuklarını kurum bakımına vermek ve koruma altına alınmasını talep etmektir.
Yoksulluk içinde bulunan birçok ebeveyne uygun sosyal ve ekonomik destek hizmeti sunulduğunda ise
çocuklarının bakımını sağlayabileceği görülmektedir. Bu nedenle Türkiye‘de sosyal hizmet alanında bir
uygulama biçimi olan sosyal ve ekonomik destek hizmeti ebeveynler ve çocukları için hayati önem
taĢımaktadır. (BĠLGĠN, 2019)
Ülkemizde de bu bağlamda dezavantajlı grup ve bireylerin sosyal ve ekonomik yaĢamlarını düzenleyerek
iyilik hallerini arttırmak adına mikro, mezzo ve makro boyutlu uygulamalar bulunmaktadır. Aile yapısında
meydana gelen tahribatla çocuğun yaĢayabileceği dezavantajı ortadan kaldırılması düĢüncesi Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı‘nın taĢra teĢkilatlarınca uygulanan Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti de bu çalıĢmalardan
bir tanesidir. Bireylerin kendi iradeleri ve iradeleri dıĢında geliĢen toplumsal ve ekonomik çalkantılara bağlı
olarak ortaya çıkan olumsuzluklarla baĢ edilebilmesi adına dezavantajlı gruplara yönelik sunulan Sosyal
Ekonomik Destek Hizmeti bu çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır.
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik‘ te belirtildiği üzere Sosyal ve Ekonomik
Destek (SED) uygulaması; çocuk, genç, kadın, yaĢlı, aile ve engelli bireylere sunulan diğer tüm hizmetlerde
olduğu gibi bireylerin iyilik halini sağlamaya yönelik sosyal hizmet faaliyetidir. Bireyin sosyal ve ekonomik
yönden iyi oluĢuna destek sağlamayı ve var olan sorunlarını çözmeyi amaçlayan Sosyal Ekonomik Destek
uygulaması, ailede bulunan tüm bireylerin sosyal, duygusal, davranıĢsal ve ekonomik sorunlarının çözülmesini
amaçlamaktadır. (Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 2015)
Bireyler mensup oldukları köken ailenin tahribatı ile birlikte ekonomik ve sosyal bağlamda zorluklar
yaĢayabilmektedir. Bu konuda ebeveynlerden biri veya her ikisinin vefatı, suça bulaĢması ile birlikte cezaevine
girmesi ve gerçekleĢebilecek olan boĢanma sonucunda müĢterek çocuğun yaĢadığı ebeveyn kaybı ile birlikte
korunma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Söz konusu korunma ihtiyacı olan çocuğun bakım ve sorumluluklarının
uzman gözetiminde bir kurumda karĢılanmaya çalıĢıldığı bilinmektedir. Fakat sağlıklı sosyal aktivasyonlarının
geliĢimi için çocuğun kurum bakımından ziyade olabildiğince aile yanında yaĢam sürdürmesinin uygun olacağı
görüĢü hâkimdir. Bu görüĢ neticesinde çocukların, ailelere sunulacak ekonomik ve sosyal bağlamda
destekleyici çalıĢmalarla köken yanında yaĢamlarını sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesi sağlanmaya
çalıĢılmaktadır. (ERSOY & HURASAN, 2017)
Sonuç olarak; bu hizmet modeli ile hane halkının birden çok bağlamda desteklenmesi öngörülmüĢ olsa da
uygulamam safhasında hane halkının sadece nakdi yardımlarla ekonomik olarak desteklendiği, problem çözme,
sosyal aktivasyon geliĢtirme, yaĢam becerisi için strateji kazanma ve çocuğun hayata hazırlanması hususunda
çalıĢmaların yürütülmeye çalıĢıldığı bilinmektedir. (AYTĠġ & ÖZGÜÇ, 2019)
Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile aile bütünlüğü zarar görmüĢ, kaza ve doğal afet gibi kriz dönemlerine
maruz kalarak ihmal ve istismara açık hale gelebilecek olan çocuk ve gençlerin yaĢamıĢ oldukları olumsuz
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yaĢam koĢullarını ekonomik anlamda desteklemeyi ve yürütülecek olan rehberlik ve mesleki çalıĢmalarla sosyal
aktivasyonlarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Çocuk, genç ve mensubu oldukları köken ailenin yaĢamıĢ olduğu olumsuz koĢulların kaynağı göz önünde
bulundurularak sunulacak hizmetin miktarı ve sıklığı hakkında bir yöntem belirlenmektedir. Belirlenen bu
yöntemle müracaatçı kitlesine; kaza ve doğal afet gibi dönemlerde tek sefere mahsus yüklü miktarda ekonomik
destek sunulmaktadır. Bu durum Sosyal Ekonomik Destek Yönetmeliğinde katı yardımlar olarak
adlandırılmaktadır. Bunun yanı sıra eĢlerin boĢanması, ebeveyn kaybı ve ebeveynlerin biri veya her ikisinin
cezaevine girmesi sonucunda uygun aile ortamı sağlandığı koĢullarda çocuğun ve gencin uzun soluklu olarak
desteklenmesine; bu sürecin hem ekonomik güç hem de sosyal beceri kazandırma amacıyla yürütüldüğü
bilinmektedir. (Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 2015)
Değerlendirme
Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karĢılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk
ve gençlerin bakımı konusunda ailelerin desteklenmesi amacıyla bir sosyal politika uygulaması olarak ortaya
çıkmıĢ olan Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti; çocuk ve gençlerin kendi iradeleri veya iradeleri dıĢında
meydana gelen ve onların ihmal ve istismara açık hale gelmesine sebep olan durumların en aza indirgenmesini
hedeflemektedir. Bu doğrultuda korunma ihtiyacı doğan çocuk sunulacak olan Sosyal Ekonomik Destek
Hizmeti ile köken aile yanında ekonomik ve sosyal bağlamda desteklenerek korunma ihtiyacı giderilmeye
çalıĢılmaktadır.
Ġdealde, bahsi geçen çocukların bir sosyal yardım kanalı ile ekonomik olarak desteklenmesinin yanı sıra
akademik baĢarı, istihdam, sosyal aktivasyon ve yaĢam becerisi kazanmak gibi konularda da rehberlik
faaliyetleri ile toplumsal ve ruhsal bağlamda da desteklenerek korunma ihtiyacının en aza indirgenmesi
gerekmektedir. Bu sayede ihmal ve istismar edilen, suça sürüklenen ve aile tahribatı sonrasında olumsuz yaĢam
koĢullarına maruz kalan çocuk ve gençlerin iyilik hallerinin en azından asgari düzeye getirilmesi
gerekmektedir.
Her ne kadar bu hizmet modeli ile hane halkının birden çok bağlamda desteklenmesi öngörülmüĢ olsa
da uygulamam safhasında hane halkının sadece nakdi yardımlarla ekonomik olarak desteklendiği, problem
çözme, sosyal aktivasyon geliĢtirme, yaĢam becerisi için strateji kazanma ve çocuğun hayata hazırlanması
hususunda efektif bir çalıĢmanın yapılamadığı gözlemlenmiĢtir.
Sosyal politika uygulaması olan söz konusu Sosyal Ekonomik Destek hedef müracaatçı kitlenin
demografik yapısı, hayat görüĢü, eğitim durumu, yaĢadıkları ekonomik yoksunluk gibi içinde bulundukları
sosyoekonomik girdinin etkisi ile sadece ekonomik bir gelir kaynağı olarak görülmektedir. Bu durum hane
halkının çocuk, genç ve ailenin geri kalanının uygun olabilecek sosyal hizmet müdahaleleri ile
desteklenmesinin önünde engel teĢkil etmektedir. Bunun yanı sıra uzun vadeli olarak hizmetten faydalanmıĢ
olan aileler sunulan sosyal yardıma bağımlı hale gelmektedirler. Tüm bu durumlar hasebiyle Sosyal Ekonomik
Destek Hizmeti müracaatçılar tarafından bir maaĢ olarak algılanmaktadır.
Yoksulluk ülkelerin ve toplumların gelir elde edebilme yetilerinin yetersiz olması sebebiyle günlük
yaĢam için gerekli olan temel ihtiyaçların karĢılanamaması olarak tanımlanabilmektedir. Son zamanlarda
yaĢanmakta olan salgın süreci ve buna bağlı geliĢen ekonomik çalkantı sonrasında hem dünya hem de
ülkemizde bu durumun etkileri derinlemesine görülmektedir. YaĢanmaya baĢlayan yoksullukla birlikte sosyal
yardımlara olan ihtiyaçta her geçen gün artıĢ göstermektedir. Sosyal yardımlar, yaĢamsal gereksinimlerin
karĢılanmasında güçlük yaĢayan ve topluma dâhil olabilmek hususunda risk altında bulunan, ekonomik
bağlamda yoksul ve toplumun geneline kıyasla daha düĢük gelir elde eden kiĢilerin veya sosyal grupların yaĢam
kalitelerini attırarak onları güvence altına alan, sosyal devlet anlayıĢının bir gerekliliği olarak yapılan ve sosyal
politikalarla halka yurttaĢlara sunulmakta olan yardımlardır. Ülkemizde söz konusu bu salgın ve sonrasında
gelen ekonomik bunalımdan payına düĢeni almıĢtır. Bu durum doğrultusunda sosyal yardım ihtiyacı ve talebi
artmıĢ, buna bağlı olarak hizmet sunan meslek elemanının müracaatçı sayısı da artıĢ göstermiĢtir. Artan bu
müracaatçı sayısına bağlı olarak efektif bir hizmet sunumu gerçekleĢtirilememektedir.
Tüm bunların yanı sıra sunulan hizmetin baĢlangıç safhasında müracaatçıya yapılan yetersiz rehberlik
çalıĢmaları hasebiyle sadece nakdi yardım olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Bu durum hizmetin bir diğer
boyutu olan sosyal iĢlevselliğin arttırılmasının önünde engel teĢkil etmektedir.
Aynı zamanda hizmetin yurttaĢlara iletilmesinde ve uygulama basamağında yer alan meslek
elemanlarının ve uygulama kıstaslarını belirleyen yönetmeliklerin geliĢmelere kapalı olması sunulan hizmetin
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yeni yaĢam koĢullarına uyum sağlamasını engellemekte ve bütüncül çalıĢmalardan uzak kalmasına sebep
olmaktadır.
Tespit edilen bu sorunların giderilmesi noktasında Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti‘nin temel
amaçlarına uygunluğu, uygulama safhasında görev alan personelin niteliği ve söz konusu programın
etkinliğinin denetlenebilmesi noktasında pragmatik çalıĢmaların yapılması önem arz etmektedir.
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Abstract:
International relations consist of many intricacies and continuous developments. There is consensus regarding this, but
there has been a vibrant debate concerning the actors participating in international relations and why they behave as they
do. Since the origins of the academic field, states were initially regarded as the only actors. Whilst that view has changed
considerably, the importance of states cannot be denied, although they are not the only actors. Given their vitality in
international relations, there has been understandable interest in trying to comprehend their international actions. Within
foreign policy, any action begets a reaction followed by another, and so it continues. This paper aims to contribute to the
field by setting out the main features of a Foreign Policy Systems Approach toward a better understanding of the actions
of states.
Keywords:Foreign Policy, Systems Approach, International Relations, States
DıĢ Politika Sistemleri YaklaĢımı: Uluslararası ĠliĢkileri Daha Ġyi Anlamak?
Özet:
Uluslararası iliĢkiler birçok incelik ve sürekli geliĢmeden oluĢmaktadır. Bu konuda fikir birliği varken, uluslararası
iliĢkilere katılan aktörler ve neden böyle davrandıkları konusunda hararetli bir tartıĢma da sürmektedir. Akademik alanın
baĢlangıcından bu yana, devletler baĢlangıçta tek aktör olarak kabul edildi. Bu görüĢ önemli ölçüde değiĢmiĢ olsa da, tek
aktör olmasalar da, devletlerin önemi yadsınamaz. Uluslararası iliĢkilerdeki canlılıklar göz önüne alındığında, uluslararası
eylemleri anlamaya çalıĢmak anlaĢılabilir bir ilgi olmuĢtur. DıĢ politikada, herhangi bir eylem bir tepkiyi doğurur ve bunu
baĢka bir tepki izler ve bu da devam eder. Bu makale, devletlerin eylemlerinin daha iyi anlaĢılmasına yönelik bir DıĢ
Politika Sistemleri YaklaĢımının temel özelliklerini ortaya koyarak alana katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler:DıĢ Politika, Sistem YaklaĢımı, Uluslararası ĠliĢkiler, Devletler
Introduction
Foreign policy is the domain of decision making which consists of actions that coordinate the relations between
states. Decision-makers are responsible for decisions, and their actions occur within their environment. The decisionmaking process determines the action designed in the policy makers' minds, and what is determined constitutes the final
decision. In other words, decision-making is a process, and its outcome is an action by individuals who have to decide by
choosing between alternatives. During this process, the decision-makers consider helpful information and hints that would
help them make the right decision. As soon as the decision has been taken, it is necessary to execute it and explain it. The
decision-makers act within a framework of institutional ordering, which imposes certain restrictions on their powers.2
These restrictions can be found in the constitutions of states that define the division of executive powers. Both decision
and action, which is the process of doing something, require an agent and an environment to take place. The purpose of
this paper is to outline the most fundamental aspects of foreign policy analysis from the point of view of the Foreign
Policy Systems Approach.
The first question one can ask when studying foreign policy is why there is a need to study it. Academics in the
field of international relations try to interpret what is occurring in the international arena. That would be the immediate
response to such a question because the results of a state's foreign policy determine its behaviour. The activity of
governments in states, which are welfare agents, has been increasing since the end of World War II, and international
relations are based on a system of foreign policies.3 Another main factor for analysing foreign policy is the link between
the behaviour of states and critical issues that can determine even the survival of a state itself. The use of nuclear weapons
and the dangers deriving from them is a good example.4
A "macro" perspective examines international relations from the international system level. Moreover, foreign
policy analysis creates the so-called "micro" perspective on international relations since it concentrates on the states'
relations with the international environment from the states' point of view. Thus, the analyst can see the differences
between states by considering, at the same time, the domestic environment that influences behaviour.5 A fourth reason for
1
I owe a special intellectual debt to my friend and colleague Dr. Panagiotis Panagopoulos for his stimulating discussion and debate over
the years on this particular subject. It would be entirely correct to say that this work is in effect a joint paper given his vast contribution.
2
Hudson, V. M. (2002). Foreign Policy Decision-Making. In Foreign policy decision-making (revisited) (pp. 1-20). Palgrave Macmillan,
New York.
3
Holsti, O. R. (1989). Models of international relations and foreign policy. Diplomatic History, 13(1), 15-43.
4
Kaiser, K., Leber, G., Mertes, A., & Schulze, F. J. (1981). Nuclear weapons and the preservation of peace. Foreign Aff., 60, 1157.
5
Risse-Kappen, T. (1991). Public opinion, domestic structure, and foreign policy in liberal democracies. World politics, 43(4), 479-512.
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studying foreign policy is that the results of the scholars' research could have an appropriate link to the policy-making of a
government. In some cases, academics can contribute to the policy-making process.6 Real-world politics and academic
research are interrelated.
Analysing a state's foreign policy leads to discovering political facts that affect the relations between states. For
instance, a foreign policy decision-maker would tend to promote the interests of his state and, more particularly, the
policies of his government and, in most cases, his personal ambitions. A Political Scientist would analyse the Foreign
Minister's aspects according to his analytical skills based on his educational background or political bias. A reporter
would summarise the Foreign Minister's positions and present what he believes is news to the public. An analyst would be
faced with severe difficulties in getting to the truth of the facts in foreign policy if official documents are unavailable.
According to Millar, patience and judgement are the most critical elements in determining how actual the facts are and
which ones play a role in foreign policy-making.7 A fact becomes a factor when it is taken into account. For example,
the military capacity of a state is a factor in its foreign policy formulation. Factors can be neither permanent nor ideal; one
of the main reasons foreign policy analysis is a complex assignment. It is impossible to analyse a government's policy
without considering why the decision-makers think in a particular way, how they perceive the international environment
and what kind of bias brings about their decisions. Furthermore, factors such as the geographical position of a country, its
resources, economy, historical background, and culture are fundamental in understanding the decision-maker's judgement.
Defining Foreign Policy
The link between the concepts of behaviour and action is based on various factors. As Carlsnaes points out, foreign policy
is the behaviour of human beings.8 It is the result of human approaches to the external relations of a state. This behaviour
can reflect a particular purpose, rationalism or aim and foreign policy are based on human action elements. Therefore,
behaviour is activated, which gives the analysis of foreign policy a distinctive position in academic research.
First, scholars traditionally associate the two notions without considering assumptions in philosophical literature.
Secondly, the concept of behaviour embodies a broad connotation, which can apply to rational and natural areas. Finally,
if foreign policy is the result of an action, the analyst does not consider the behaviour as "structural", "functional", and
"systematic". These descriptive terms cannot apply to foreign policy because their definition depends on theoretical
approaches. The analyst can use them for analytical purposes but not for describing foreign policy. The analyst must
understand which actions are related to the foreign policy of a particular state. It can be argued that these actions are
implemented beyond the state frontiers. They are actions towards states, people or organisations located in a society's
external environment beyond its geographical perimeter. The analyst of a state's foreign policy has to rule out some of
these actions and concentrate on the ones he is interested in.9 For example, foreign policy actions not proceeded by the
proper government agents who act on behalf of their society must be excluded. As a result, there are two interdependent
fields of action. On the one hand, there are general forms of actions involved across state boundaries. On the other hand,
some actions are the responsibility of government officials with specific roles and mandates. These two categories extend
over each other, and the analyst is focused on what is found in their overlap.
The actions of government officials are foreign policy actions only if their mission is directed to the outside
environment and they take place on behalf of the state. Actions considered to be policies pursued by individuals or
officials, who do not act according to their official duties, must be cleared from the foreign policy activities. Therefore, as
Wæver states
―foreign policies consist of those actions which, expressed in the form of explicitly stated directives, and performed by
governmental representatives acting on behalf of their sovereign communities, are manifestly directed toward objectives,
conditions and actors - both governmental and non-governmental - which lie beyond their sphere of territorial
legitimacy".10 Finally, Wallace defines foreign policy as "that area of politics which bridges the all-important boundary
between the nation-state and its international environment".11
There are four primary prerequisites for a foreign policy to take place. First of all, it cannot be pursued without an
agent. Secondly, the agent can change a condition for a policy with another condition without disturbing the first one.
Thirdly, the foreign policy agent must announce to the public his intention to seek a policy based on his chosen condition.
Finally, a policy is not a promise because a change in the latter has a different interpretation. A policy can change while a
promise can be broken.
Analysing Foreign Policy
6

Cohn, D. (2007). Academics and public policy: informing policy analysis and policy making. Policy analysis in Canada: The state of the
art, 574-97.
7
Millar, T. B. (1967). On writing about foreign policy. Australian Outlook, 21(1), 71-84.
8
Carlsnaes, W. (1993). On analysing the dynamics of foreign policy change: A critique and reconceptualization. Cooperation and
Conflict, 28(1), 5-30.
9
Haas, P. M. (1992). Introduction: epistemic communities and international policy coordination. International organization, 46(1), 1-35.
10
Wæver, O. (1990). The language of foreign policy. Journal of Peace Research, 27(3), 335-343.
11
Bisley, N. (2004). The end of the Cold War and the causes of Soviet collapse. Springer.
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The foreign policy analyst must look into three fundamental questions to structure a framework of analysis. First,
there is the what question which is meant to lead to a description of a government's foreign policy. However, the analysis
must go beyond the description level and examine why states behave in a certain way and how their foreign policy is
designed. There is no doubt that states pursue different foreign policies; however, the analyst can find many similarities
and sometimes, it is possible to establish behaviour patterns. As White points out, it is assumed that the how and why
questions can be answered using suitable analysis techniques.12
There are two ways of identifying the foreign policy of a state and distinguishing it from other policies. On the
one hand, the analyst can distinguish foreign from domestic policy and consider the state boundaries as territorial and
conceptual. On the other hand, he can assume that foreign policy is a process related to the security interest of a state.
Foreign policy is made within the state and implemented in the external environment. Domestic policy is directed at the
domestic environment. Many times it is not clear whether a policy is foreign or domestic. In this case, the analyst must
assume that a state's foreign policy refers to decisions and activities involving its external relations. There is also the
aspect that it can be used to serve specific purposes. For example, the Chancellorship of Willy Brandt was associated with
the West German Ostpolitik.13 Furthermore, foreign policy can be considered a response to events happening in the
external environment of a state.
Another problem related to foreign policy analysis is the fact that the fields of Political Science and International
Relations have their own assumptions and ways of analysis; therefore, this kind of policy has a boundary problem. On the
one hand, if the analyst examines a state's foreign policy from the point of view of Political Science, he would emphasise
domestic factors such as pressure group activity and public opinion to give a detailed analysis of foreign policy-making.14
On the other hand, the perspective of International Relations is based on the assumption that the essential elements of
foreign policy are found in the international environment surrounding a state.15 Finally, the analyst is confronted with the
problem of having adequate access to information related to foreign policy issues. Collecting the correct data is not easy
since foreign policy is undoubtedly an area that includes confidential information on governmental activities; therefore,
Ministries of Foreign Affairs may impose restrictions on accessing this material. Furthermore, the analyst may have
access to too much information. In this case, the problem is that the collected data could support more than one
assumption concerning the behaviour of a state.
A good foreign policy analyst must also put himself in the policymakers' shoes to comprehend certain aspects of
their attitudes and actions. The study of a specific issue becomes more complicated if we consider that policymakers do
not always straightforwardly state their positions; therefore, the analyst has to interpret actions and statements without
being influenced by the message the government attempts to pass to the public through its activities. From another point
of view, the notion of foreign refers simply to an entity separated from others by boundaries representing certain features.
Furthermore, foreign can be the so-called international environment incorporating different entities with their shape and
geographical position.16 The frontiers that separate these units may not be apparent; however, the foreign policy
investigator must be precise about these boundaries because an activity occurs within certain limits. Only then it is
possible to define a foreign policy action.
The analyst must make two important choices. First, he must decide what kind of system he can base the system
upon. Secondly, it is vital to know at what level to analyse. The right choice of systems can identify the behaviour of the
actors in foreign policy analysis. Furthermore, the point of view from which that behaviour will be analysed depends on
the level of analysis. Political and non-political decisions, bureaucracy and duration of old policies compose the picture of
a disordered policy-making process.17 This is what the analyst would discover rather than unambiguous decisions. It is the
reality of policy-making related not only to policymakers' choices but also to different influences deriving from
organisations, institutions and the environment. Studying the activities related to the policy-making process is crucial to
examine the extent and intensity of political action that leads to foreign policy action. Goals make up a significant part
of the structure of the foreign policy, and they can be divided into three categories for analytical purposes:
•

Goals of national self-extension.
12
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•

Goals of national self-preservation.

•

Goals of national self-abnegation.

The first category includes goals that reflect a shortage of values.18 It emphasises the importance of changes in
policies. Such demands may imply the acquisition of more powers, control over expanded territory and even the return of
land lost in a war. The category of self-preservation goals consists of claims to preserve the status quo. Policies aim to
protect the existing values and maintain security.19 Thus, protection of the status quo can lead to a change to the goal of
self-extension and as a result, there might be actions in the name of security of the state, such as a military conflict in
order to satisfy the desire for an extension. Finally, self-abnegation goals embrace those who would accept sacrifices to
protect the state's national interests.20 Unity, peace and faith are supreme goals, and they always come before the state's
security interest. In other words, a nation can sacrifice its interests and, at the same time, preserve its existence. A good
example of self-abnegation is Denmark's foreign policy during the Second World War, which was restricted to
humanitarian goals and managed to survive the conquest by the Nazis.21 There is the aspect that nowadays, it is
challenging to come across goals of self-abnegation when nationalism often dominates the objective of self-preservation.
However, there are likely decision-makers who believe in a global reason such as peace and tend to influence the outcome
of their government's foreign policy-making. Consequently, the state is willing to sacrifice national interests to preserve
global security and limit the use of violence. Then the self-abnegation goals would prevail, although states either benefit
or undergo losses depending on the time and circumstances. In order to analyse the activities involved in the foreign
policy process, it is necessary to examine the main characteristics of the systems analysis by looking at foreign policy as
if it were a system.
The Foreign Policy System Approach
The foreign policy system comprises three main elements: Inputs, processes and outputs. It could be the metaphor
for a machine in which a process converts inputs into a final output that establishes the system's final performance. In
addition, the foreign policy system must function within an environment that embraces all the conditions for the system's
smooth operation. The system's output ends up in an environment that ultimately affects the entire system's performance.
According to the systems theory, a Political Scientist can analyse anything as if it were a system with its inputs and
outputs.22 However, as an analyst, he must determine a government, a foreign policy, a territory and other valuable
elements that define it within this system. Moreover, it is necessary to illustrate clearly the inputs, processes and outputs
that are believed to be parts of the system. Finally, the analyst must be able to measure the system's inputs, processes and
outputs.
As soon as the system is outlined, it is essential to indicate its parts that reflect the policy makers' behaviour and
collect information on the patterns of such behaviour, which affects the system's operation. Thus, for Political Scientists,
the use of the system constitutes not only a theory of political behaviour but also a methodology for studying political
activities. The system approach is critical in a research project for various reasons. First, it helps the analyst specify
variables, their frontiers and the function of the process as a whole. The variables are specified by their actual utilities
within the system. In addition, the system approach is considered to be of great help in classifying their data because there
is no limitation to including both formal and informal aspects and other factors involved in the foreign policy-making
process. Secondly, the system approach does not restrict the research to analysing foreign policy as a governmental
function. Foreign policy can be examined as a phenomenon within the international system. Finally, this kind of approach
can be used for the study of valuable contrasts. For instance, political groups' pressures on policymakers could not only be
measured but also compared for research purposes. A foreign policy system has five main characteristics:23
i)
It is necessary to identify the elements or variables of the system;
ii)
The system must be examined as one unity;
iii)
The initiation of the whole concept of the system is vital. The analyst must comprehend the system as a
process of human activities, and this is what he has to describe;
iv)
There is a link between the system and its environment, which cannot be separated in the analysis;
v)
The variables of the system are dependent on each other

18
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The investigator is confronted with a puzzling picture of a system which can impose serious difficulties. For
example, it is not easy to determine the boundaries of research and what data is relevant to the subject under
consideration. Furthermore, the foreign policy process must be examined as a whole and not in parts to avoid falsifying
the primary conception. The analyst could certainly examine inputs and outputs from different points of view since they
affect the foreign policy outcome. Another difficulty in studying the foreign policy system can be found when applying it
to real-world demands.24 It is impossible to give the system the dynamism and details it needs to function in the real
world. Finally, there is the aspect that the system theory does not provide the analyst with explanations; therefore, it is
limited only to what seems to be relevant to the research.The foreign policy systems theory used as a framework of
analysis in this research cannot illustrate all the aspects of a particular analysis. Hence, it is necessary to make
assumptions and think about how this mechanism would function concerning a specific area. Assumptions can lead to
rational answers concerning the behaviour of policymakers. Thus, this theory can be critical in analysing foreign policy
issues. A question that follows the above analysis is related to the specification of the so-called variables of the foreign
policy system.25
Inside and outside forces are interdependent. On the one hand, there are inputs, which are the domestic and
outside forces in the minds of foreign policy decision-makers. For example, the latter may be under pressure from allied
states that insist on increasing the budget in defence expenditures for weapons that are produced jointly. At the same time,
there may be pressure from inside forces, namely the domestic weapons businesses that are confronted with financial loss.
However, inputs are not necessarily pressures. They can also be a mechanism of assistance to the decision-makers, the
support they need to implement their decisions; therefore, inputs can affect decision-making.The foreign policy system's
outputs can be easily identified through statements, mandates and announcements.26 More analytically, there are five
primary types:
•
When the system produces data such as annual reports, the output is informational.
•
Declaratory is the output that reflects the political positions of the policymakers.
•
When a decision aims to organise official meetings or negotiations, the output is procedural or functional.
•
Physical activity is the output seen in activities such as the physical presence of policymakers in meetings and
military exercises.
•
The outcome of a government's national functions reflects a traditional mode of producing services such as the tax
system or transfer of payments. This kind of output is not widespread in foreign policy except for decisions in
areas such as defence and security.
The foreign policy system theory consists of three main parts: Inputs, outputs and processes.27 The latter is
located between inputs and outputs in the core of the decision-making system. The inputs involved in the system must be
defined. Then they are translated into outcomes, which have a political significance in the minds of the policymakers and
relation to the rest of the system. It should be noted that this process could be influenced by the psychology of the
decision-makers as well as the overall structure of the system.
As Carlsnaes points out, the policy inputs are not what produce changes.28 They may produce pressure for
change; however, this is not always the case, and this is what constitutes the "problem of stability". 29 There are two main
variables between inputs and foreign policies. Input for change in a policy is an incident or a condition that starts the
process of change. A stabilising mechanism also increases or decreases the possibility that an incident occurs to have a
change. The analyst is asked to find out the nature and operation of this stabilising mechanism.
There are three primary inputs of foreign policy change. First, a change in the environment likely brings about
change in the policy. This environment is composed of the circumstances of the process of adopting a policy. Secondly, a
policy may change depending on its process of change. In other words, lessons from past policies give the appropriate
input that produces this kind of change. Finally, it can be argued that a category between the previous two could
accommodate policy changes, the so-called "residual factors".30 In this case, the analyst can include changes not affected
by adaptation or knowledge. It is worth noting that a policy is produced within a framework of ideas whose change is
initiated by a change in a policy; therefore, changes in policies and ideas constitute a consistent circle of change. A
change in ideas can be based on three factors:
24
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i)
ii)
iii)

A change of thoughts of the policymakers;
A change in the balance of power of the members of the system;
A change in the synthesis of the system
Ideas are concepts found in the policy system, and their role is silent since they do not have an official
organisational voice. Ideas are linked to policies both in the framework of the foreign policy-making system and in the
public's minds.31 A change in a policy is based on a change in ideas because there is an apparent difference between new
and previous policies. As a result, the analyst is confronted with difficulties in defining the dividing line between the
system and its environment, and if we consider the different individual views on policies, the system becomes more
complex in terms of analysis.
Making Foreign Policy
A policy maker may change his thoughts about a specific policy, and this change in direction can be expressed
depending on three factors. First, a foreign policy may be formed according to standards that indicate objectives.
Secondly, a policy in the policy maker's mind can be based on a theoretical approach that explains how a policy would
lead to achieving objectives. Finally, a policy maker may rethink a policy based on a description of prevailing
circumstances that define all these conditions. Therefore, he can have either a normative or descriptive or theoretical
rethinking. In the case of a normative judgement, a policy change is based on a change in the agent's values. If the opinion
is descriptive, a policy change is related to changing the interpretation of prevailing circumstances. If an assessment is
theoretical, a policy change is linked to a change in beliefs.32
An organisation may change policies in the policy-making system by substituting the decision-makers. The newly
appointed agents will have normative, descriptive, or theoretical approaches that distinguish them from other individuals;
however, this does not mean that their policies will differ from their predecessors' policies. In addition, if the decisionmakers have different ideas and policies, the balance of power among them will decide which policies will dominate in
the decision-making process. Finally, there may be a re-assessment of policies due to the changes in the balance of power
in the decision-making complex. The environment within which the system functions is another fundamental issue to be
examined. Many analysts take the existence of the environment for granted and apply it to the issue under consideration.
For instance, a policy related to security issues would involve an environment composed of organisations such as NATO
and WEU. The use of assumptions is of great importance in order to comprehend the function of the foreign policy
system.33 They can be divided into two general categories, formal political and administrative.The formal political
assumptions are of "strategic" importance because they emphasise strategic foreign policy decisions that determine the
overall activity of the policymakers.34 The system adopts these decisions that often reflect different alternatives for the
policymakers.
The so-called democratic perspective of foreign policy-making represents one of the main applications of this
kind of assumption.35 It is related to the link between, on the one hand, processes of the system and, on the other hand,
public control and responsibility. The policymakers have to make strategic decisions to react to inputs that come into the
system. A second perspective points out that decisions are the product of a process of action analysis. The system
analyses alternatives, and the decision-makers choose the appropriate course of action.36 In other words, it emphasises the
rationality of decision-making. A decision is rational as long as it is the result of the analysis. However, it is impossible to
determine what exactly is rational; therefore, analysts prefer to use the notion of rationality in this perspective as an
analytical decision-making process. Action can be irrational even if a decision cannot be.
The second type of assumption is administrative. In this case, what is emphasised is the system itself as a
framework of administration.37 The difference from the previous assumptions is that the analyst does not look upon the
system as if it were merely a channel for the policy makers' decisions. In addition, the output of the policy system is more
important than the input. Administrative assumptions about the system's function emphasise that in the real world, it is
challenging to come across decisions that have significance on their own. In other words, decisions do not reflect real
choice; therefore, they do not play an essential role in the final output of the system. Decisions may not reflect choice
because the policymakers do not always have alternative solutions when they have to decide concerning their
31
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government's foreign policy.38 Besides, they cannot be aware of all the implications of their choices at the time of
decision.
From another point of view, administrative assumptions found in the system can be seen in the so-called idea of
"non-decision".39 In this case, decision-makers neglect to cope with the existence of choices. Inputs being channelled into
the system process develop into problems that need choices only when the system deals with them in such a way. A
routine operation could make sure this does not occur. In other words, the system outputs are produced so that nondecisions do not mean a lack of action, and any activity treats the problems in a way that is not important to the
policymakers.
The analyst must be able to consider the formal political and administrative assumptions from the point of view of
different perspectives. The latter is the mechanism that converts the assumptions into an explanation of the system's
process under analysis. Analysts find that the so-called incrementalist perspective is probably the most effective.40 It
supports the idea that the system's inputs must be separated into categories of problems that experts would examine. This
kind of process might contribute to a high-level decision; however, a choice may have been made by specialists who did
not even know the consequences of their activity. The second type of perspective is related to cybernetic processes. 41 In
this case, inputs are handled in a specific way that has been set as if the whole process was pre-arranged.
Another perspective is organisational, according to which procedures dominate organisations.42 From this point of
view, analysis is not always necessary to determine policy decisions; however, it may not be acceptable with more
standard assumptions. While organisations may have their own operating processes and trustworthiness, their outputs may
not be appropriate for the foreign policy system process. Finally, the analyst has to consider the bureaucratic perspective,
which is based on the idea that the organisations' differences will eventually lead to a conflict among them. 43 For this
reason, a foreign policy decision will have to represent a compromise between competing bureaucratic interests;
therefore, it may not be the outcome of a single national interest of the policymakers.
The viewpoints mentioned above help the analyst use the assumptions to explain the foreign policy system
process.44 Therefore, they are more significant components of the structure of the system model. 45 Nevertheless, how can
all these perspectives be practical? One can outline their importance under three main categories:
i)
The perspectives clarify the notion that the analyst studies a foreign policy system of behaviour, not only of
decision making. The bridge that connects behaviour and decision cannot be examined only by looking at the
positions of decision-makers;
ii)
The system outputs are always shapeless and cannot be identified easily. The reason is that their results
cannot always be measured in their international environment. The perspectives under discussion help the
analyst to overcome this obstacle;
iii)

Each perspective has something to contribute to the system. Thus, the latter becomes hugely complex and
tries to react to every kind of activity and explain every foreign policy question simultaneously if possible
Analysts seek to identify the best possible mechanism for producing decisions; however, this system is so
puzzling in the real world that one cannot have only analytical decisions. It is not feasible to have a rational decisionmaking process in the system. Thus, the analyst has to decide which elements are worth examining. States' foreign policy
can provide us with patterns that are not only a series of policies.46 Thus, the analyst can rely on a pattern of policy in
order to explain and foresee certain types of behaviour. In other words, if the analyst proves that an action takes place
according to a pattern, the action is clarified. Consequently, he can foresee future actions undertaken by the same foreign
policymakers. Moreover, two significant roles of the foreign policy analysis tend to be confused. On the one hand, it
considers international politics as the search for policies; on the other hand, it treats it as a chain of explanations for
different actions. However, many analysts believe that their analysis must do both of the above to be genuine.
What determinants of demand change in a foreign policy lead to transformation? Analysts have not been able to
answer this question sufficiently for three main reasons. First of all, what Goldmann considers to be the problem of
38
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adaptation, governments are faced with the demand to adapt to the continuous changes in the state's environment while, in
many cases, they sustain policies that have been produced in the past and under different conditions. 47 Secondly, there is
the issue of learning. States do not tend to adopt changes while, at the same time, they can perceive the reaction of their
environment to their policy making.48 Finally, there is the question of adapting to changes in the domestic environment.49
A government can appoint its officials with specific missions; however, they do not maintain their positions permanently.
They may have to shift posts regularly, but the problem is that these people do not always attempt to change existing
policies, although they have different views from their predecessors.
The Foreign Policy System Environment
The next step in this analysis of the foreign policy system approach is to examine the environment within which
this system functions. Theoretically, it is immeasurable since it contains the entire system. However, limitations on it can
be found. For example, every state has limitations in its powers and concerns. The exact limits can apply to the
environment.
Furthermore, the environment of a state's foreign policy cannot always be of the same extent in every case the foreign
policy is implemented. The decision-makers consider the environment; however, they tend to ignore some of its elements,
so a limit is imposed.50 Finally, the policymakers put limitations on the environment by taking into account only elements
related to the case they are working on.
It is necessary to divide this environment into two parts, internal and external.51 The internal environment can be
located if the analyst considers the state as the area where the policy-making process takes place. Thus, the frontiers of the
state draw the lines around this environment; whatever is found outside the state's boundaries constitutes the external
environment. In the system, states are controlled by the international system; therefore, their actions can be predicted.
However, it is not an easy task for the analyst to predict. The external environment includes all states in the system,
among which there are the so-called non-state actors such as international organisations and political movements. Both
state and non-state actors are capable of creating inputs for the system. However, the inputs from the external
environment may not play a direct role in the final decision-making process. In the real world, the policy makers receive
so much information that the line between the internal and external environment is unclear.
The external environment is characterised by continuous antagonism and partnership, two contradictory
features52. In the modern system, although states compete with one another to resolve issues of dispute, interstate relations
are not based on preserving survival in the system. Using force is one of the most common solutions to interstate rivalries.
Governments do not hesitate to resolve problems by using or threatening to use force. If a group of states avoids using
force in their internal disputes, they may apply it to their external conflicts. This is found in the case of Europe, where
governments seem to be prepared to use their military forces only outside of their region. However, governments show
the same time, a commitment to resolving conflicts by promoting peaceful resolutions. On the contrary, international
organisations are formed to promote cooperation and peace between states.53 At the same time, if a state prefers not to use
violence to resolve a conflict, it can penetrate the domestic affairs of another state by using its intelligence services.
Financial threats can be another type of force, reflecting different degrees of sanctions imposed from one state to another.
Both hostility and partnership coexist in the external environment of the system. States exploit both the threat of
using force and the benefits of a peaceful resolution, and relations are based on these features.54 When states make use of
the policy of threat of using force, weapons become a mechanism of national policy. Their role is to carry through or
protect the policies of a state by influencing the actions of the decision-makers of other states. Weapons are "ethically
neutral", and as Holsti points out, the analyst must distinguish between objectives achieved through force and the
instruments of force which are the weapons.55 In other words, the analyst must distinguish the objectives for which the
weapons are used rather than the weapons, which can be based on ethical principles.
Security and Deterrence
The foreign policy of states in the field of national security is likely to be based on two principles. First, there is
the "para Bellum" doctrine, which can be interpreted as "if you want peace, prepare for war".56 Secondly, policymakers
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assume that national security is directly linked to their state's military supremacy vis-à-vis future adversaries.57 With the
development of nuclear weapons in the contemporary international environment, it can be argued that a state maintains an
armed force not only to cause losses to the forces of enemies but also to impose a threat through diplomatic negotiations
or to make known its aims to other states.
When states decide to resolve a dispute through the use of force, the intensity of violence can be measured, and it
depends on factors such as the time of use of force and the geographical range within which violence is escalated. At the
lowest end of a measurement scale, the analyst will find incidents of violence generated by troops armed with handcarried weapons. At the highest level of this scale, one will find a dramatic escalation of violence and the use of every
possible means of force that can cause damage to the enemy.58 Nuclear weapons can be included in this level of violence;
however, their use is restricted to policies of threat due to their capacity. This leads us to another element related to the
use of force, namely the use of deterrence in foreign policy. Policymakers use deterrence to prevent activities by other
states in the system which are perceived as military threats.59 This kind of foreign policy is not the result of the nuclear
threat in the international system. It is used to protect the interests of a state from a potential aggressor. Therefore, it can
be a defence against threats to the status quo.
Experts in the use of deterrence in foreign policy agree that the threat of using nuclear capacities is a significant
factor in deterring a state from taking any military action against other nations in the system. 60 According to the same
argument, having a nuclear capacity enables a state to deter potential attackers at low levels of force. Can strategic
deterrence apply to any threat and be used for effective foreign policy? It can be argued that deterrence assumes
reasonable and anticipated foreign policy decisions for a variety of reasons:61
•
The decisions of two parties conflicting are based on rational estimations of gains and losses as well as a
comparison of military capabilities;
•
At the high level of the threat scale, the threat of using nuclear weapons is likely to discourage escalation of the
conflict;
•
Both parties in a dispute have similar policies concerning the retreat from the use of force of high levels of
violence measured on the suggested scale of threats. They are both aware that the use of massive force leaves no
winners;
•
Two states, whose foreign policymakers use deterrence to prevent each other from unacceptable actions, share a
common understanding of resolutions and reassurances.
•
The foreign policy decisions are not subject to domestic political demands;
•
Both states have a centralised authority responsible for decisions concerning the use of weapons
There is the argument that using deterrence in the contemporary international environment is more effective if a
state maintains its armed forces in a leading position in both quantitative and qualitative terms. According to this point of
view, deterrence is constant if all states have a "second-strike capacity".62 In other words, weapons can provide the armed
forces with the right speed range and potential so that a surprise attack is likely to occur at any time. Moreover, nuclear
war is plausible in the real world because policymakers neither verify nor deny it. The fact that nuclear weapons are a
significant threat does not prevent policymakers from considering decisions that might provoke a nuclear war. 63 The fear
that a state can have the capacity to destroy another does not cause caution. Finally, policymakers rely on the flexibility of
the state's forces. The trustworthiness of a threat to using nuclear weapons to respond to a provocation would ease when
aggression is limited and permanent.64 When policymakers respond to every provocation, the threat of using nuclear
power eliminates the possibility of adapting gains and losses to the change in conditions.
Can the foreign policy of a state rely on the use of deterrence? It can be argued that although there has been no
attack from a significant military power on another, it cannot be demonstrated that this kind of restraint is the result of
deterrence. Furthermore, one can find many examples in post-World War II history that can only show the failure of using
deterrence in foreign policy. Many conflicts worldwide have not been prevented because of the limited strength of
strategic deterrence. Finally, deterrence as a function of foreign policy is not a process that can apply to every case of
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conflict.65 It is a mechanism policymakers use for the states they represent to survive in the international environment and
be able to influence other states. Despite the problems of using deterrence, it is undoubtedly vital in today's relations
between states. However, it is essential to emphasise that a foreign policy is effective when it can influence, and as a
result, a state can protect its interests and promote its policies towards a secure international system.
It is worth pointing out that the analyst of the foreign policy system would not come across an actual external
environment. A state's international environment depends on factors such as its geographical position. In addition, there is
a link between the external and internal environment; one cannot always be important without considering the other.66 For
instance, a state's domestic military capacities must be measured concerning the international environment, hence, the
power of other actors.
The Foreign Policy System in the International Environment
The foreign policy system is an open arena where states implement their foreign policies, being aware of the
existence of other neighbouring actors in the international environment. It is a global environment that can be paralleled
to a planet system where all states not only have contact with each other but also try to develop relations with actors
further from the so-called external environment. States tend to explore new challenges in a vast space of their
environment.67 Thus, the system becomes more complex, and the foreign policymakers face new issues that must be
resolved. The extension of the system is limitless. The problem for the decision-makers is the difficulty in controlling all
issues in such a large external environment; therefore, they have to follow a selective and plain means of controlling the
system as a whole. Policymakers can see that most of the foreign policy activity takes place at the regional level;
however, the latter is extended to the external environment, which is why the analyst would find regional structures
within the external setting. Activity in regional substructures is usually more intense than at the global level. Furthermore,
the international system suffers from contrasts as far as the strength of its components is concerned. 68 For instance,
Germany plays a significant role in the relations of states in the system and influences the shape of the environment
within which states act. A final characteristic of the international environment is the existence of a hierarchy at both the
internal and external levels. As a result, states have conflicts of interest, and the outcome cannot be foreseen. This is
another significant difficulty foreign policymakers are faced with.
Is the state the only actor in the international environment? In foreign policy analysis, each state's behaviour is
contested by non-state actors such as multinational firms.69 Non-state actors are part of the state-centric setting. The
reference to both states and non-state actors aims to show their relation. States are units functioning in the system. These
actors have increased dramatically; hence, their governments have a larger area of responsibility and activity. Nationalism
is a factor that has contributed to the development of the state system, and its strength has not been decreased. The system
as a whole is not threatened by nationalism; however, individual states are challenged by such forces. 70 For this reason,
international organisations have been formed to assist the governments in protecting their powers. These organisations are
the non-state actors who are considered to constitute a venture for policymakers. They have limited powers and different
forms, and they do not foreshadow the states within which they exist.
Although there is a tendency in the contemporary international system to promote integration in interstate
relations, there is the phenomenon of contact between either large or small groups of states.71 States tend to favour the
formation of blocks, but they do not lose their distinct power of decision-making. It may be argued that the effective unit
of foreign policy and strategy is no longer the nation-state, however large, but the coalition of them. Many theorists
believe that in international relations, states are selfish, which is expressed in the form of the protection of their national
interests.72 According to this debate, the state is the "supreme good". Its survival remains a fundamental objective, the
essence of patriotism that identifies the nation with the state. Moreover, the state is a mechanism that looks after the needs
of its residents. Is this the case in the modern system of states? States do not always fulfil their role as the providers of
security and welfare for their inhabitants.73 Therefore, the fundamental objective is not trustworthy even though states are
still the guardians of national interests and cultural values.
Having established the nature of the actors, it is clear that
states are the most critical units in the system. Policymakers focus on three kinds of international negotiations:74
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•

Intergorvenmental contacts: Governments negotiate directly due to a growth in the number of states and issues on
the agenda;
•
Transgovernmental contacts: The divisions of governments negotiate directly with their opposite parties in other
governments. This type of transaction is an idiosyncrasy of the external environment where governments seem to
struggle to remain united in their decisions towards the rest of the world. Governments accept inputs from the
external environment. These inputs are actual policy positions of other states or a foreign government's
undertaking to control its domestic environment;
•
Transnational contacts: Actors negotiate directly with one another and government policymakers. Their influence
cannot be detected easily by the governments for two reasons. First, they communicate indirectly in the
international environment; therefore, the governments cannot detect their activity. Secondly, they can influence
the domestic environment of a state and falsify an input from the external environment as a domestic issue
States negotiate with one another, and sometimes there is consensus; therefore, it would be fair to claim that the
system as a whole is complex but not anarchic.75 There are rules that states follow in order to have standard ways of
behaviour. For instance, the rules of diplomatic protocol are accepted by all governments, providing adequate means of
transaction. The diplomatic protocol is never violated. It is a common language for all states, even those that do not
maintain close relations.
Despite such rules, it is evident that there is no recognised global system of
administration. No state can dominate at either the global or regional level, although there are conflicts of interest, and
often the maintenance of the current balance of power is challenged by occasional demands for change. As a result, some
states are more potent than others, and they dominate the leading roles in supervising the system processes. Thus, these
states seek to protect balances of power and provide a sense of security for all the independent states.76
Having analysed the general structure of the foreign policy system as well as its environment of it, it is worth
examining what connects them since they are two interdependent elements.First, it has been stated that there is a
distinction between the internal and external environment of policy for the simple reason that domestic politics is different
from international politics.77 In the domestic environment, there is usually a clear structure of power and rule within
which policy is produced. The nature of the regime, which is in power, is irrelevant since the same framework would be
found either in a democratic or authoritarian state. There is no framework for a single administrative power in the
international environment. Laws exist; however, the system has no order, and power is not centralised. The conduct of the
states is based on recognised fundamentals of each other's sovereignty.
Secondly, differences are found between the psychological and operational environment of policy.78 On the one
hand, the psychological setting mirrors the decision-makers' understanding of the policy environment. It reflects their
viewpoints, ideas, prospects and assumptions about the world. The activities of policymakers are based on their
perceptions of the puzzling picture of the system. However, they understand only if they can see the reality in their
interpretations; otherwise, policies fall short. On the other hand, the operational milieu represents the antithesis between
the reality in the outside world and its interpretations.79 There is the aspect that decision-makers do not always understand
all elements of this reality; however, they can assimilate a significant proportion of it. This kind of environment is based
on the following factors:
i)
The social structure and culture.80
ii)
The economic circumstances.81
iii)
The framework of the international system.82
iv)
The physical settings.83
v)
The knowledge structure.84
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As far as the first element is concerned, there is no doubt that policymakers find values within the social structure.
Nationalism, Islamic fundamentalism and other ideologies reflect ideas that appeal to foreign policymakers. The latter's
activities depend on the framework of values in the social structure. For example, in a social structure where values of
peace are found, they influence the state's foreign policy. If values change, the foreign policy is likely to adjust to them. 85
In addition, the smaller a state is, the more it depends on its status and place in the system about the role it can play. The
larger it is, the more vital role it plays in international politics. Finally, democratic societies seem to take completely
different avenues from non-democratic ones in their foreign policy due to the different values in their structure and
culture. Social structure and culture are attached to foreign policy.86
The economic milieu is related to the foreign policy of a state in two particular ways. First, the deficit is a crucial
word in this argument and can gravely affect foreign policy. The framework of the international system is the third
element included in the operational environment of policy. Within the system, states form coalitions, and specific
commitments bind them. Commitments can be dishonoured. However, the states would suffer consequences in their
relations with each other. Their interests, on which coalitions are based, can also change, and the states have to move to a
different union.87 If there is no change in the coalition structure, the states' foreign policy is lasting, and analysts can
predict it because there is a limited degree of risk of failure.
The same interests of the states in the international system are supported by different principles, which are the
essential components of harmony.88 All states can preserve their sovereign power; however, they respect this structure of
order, although sometimes they are pressured to prioritise their interests. Thus, policymakers honour specific standards of
behaviour accepted by the international community. So, the framework of the international system is formed in such a
way that coalitions of states are part of it, and as a result, foreign policy is crystallised by this framework as a whole. The
physical circumstances of foreign policy constitute the fourth set of factors. Each state has its geographical location, size,
and frontiers. These elements play a significant role in the foreign policy process because they create threats and
conditions that the foreign policy system must consider.89 If any of these elements changed due to natural factors, the
system would understand them differently.
Finally, the knowledge structure provides the appropriate framework for access to information. Knowledge is an
essential resource for every state in the system, and access to it is not smooth for every government. For instance, big
economic powers have more resources to obtain their needed knowledge.90 Knowledge also reflects access to specific
areas of information such as trade, monetary affairs, media and communications. In politics, it can be used as the seed for
gaining and expanding power. Thus, a knowledge structure is found in political ideologies such as Socialism, and the
state's foreign policy is based on it. The political ideology of a state is interdependent with the knowledge framework of
the environment, and they both constitute essential elements of foreign policy-making.91 Having examined the
environment of the foreign policy system, it is worth outlining what some theoretical approaches suggest about it.
 Determinist Theory: The environment is a power that explains the outcome of foreign policy. This point of view
contrasts with the general aspect that the environment is simply a framework that develops foreign policy. The
analyst decides how to understand the environment depending on his perception of the link between the foreign
policy system and the environment.92 However, it can be argued that having options and domestic or outside
influences in the decision-making process is a basic assumption for an analyst. The latter must decide whether to
adopt the determinist theory as the basis of his analysis or the point of view that supports choice. Therefore, the
Determinist hypothesis does not apply to foreign policy analysis.
 Structuralist Theory: Choice in human affairs is restricted by structure.93 However, the analyst would find that
many states in the international environment have foreign policies that depend on external structures due to a lack
of internal resources.
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Environmental Probabilism: The environment is a fundamental factor in the outcome. Policymakers can have a
choice; however, each policy functions within a particular structure that cannot be controlled quickly and do not
always comply with the policymakers' plans.94
 Cognitive Behaviouralism: Foreign policymakers are aware of their liberty to make choices; however, the
cognition of circumstances establishes the decision-making, and then the policy outcome is formed within the
structure of the environment.95
According to the above, there are three fundamental domains of explanation:
i)
Between free choice and determinism by the external environment.
ii)
Between free choice and the cognitive environment.
iii)
Between cognitive and external determinism.
All theories must be located somewhere between these three positions because, in a sense, they combine them. If
a theory seems closer to one of the domains, it rejects the others or tends to strike a balance between the two and reject the
third. The foreign policy analyst can identify a practicable theory by determining whether it satisfies the three domains.
Thus, he can define a theory's point of view about the relationship between the environment and foreign policy.96
Conclusion
Foreign policy decisions develop within the system described in this paper. They are rooted deeply in former
policies, and a governmental mechanism forms them; however, their final shape depends on various events.
Understanding the latter through an analysis of previous policies can lead to an explanation of foreign policy activities. If
they cannot provide a logical explanation, the analyst would see that they are called in to justify the foreign policy
decisions. The investigator of a state's foreign policy will also have to consider the viewpoints of personalities involved in
the foreign policy machinery because their role affects the overall accomplishments of the policy-making process. The
Foreign Policy Systems Approach provides a puzzling picture of a system of states that coexist within the international
environment.97 Each state is responsible for its behaviour within its domestic environment; however, its policies towards
the external environment affect the relations with other states and the system's utility as an entity. Inputs channelled into
the system convert into outputs through a process, and policymakers are responsible for the result. The analysis presented
in this paper outlines the essential characteristics of the function of the systems theory model which contributes to a better
understanding of international relations.
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UKRAINIAN EDUCATION: SOCIAL, ECONOMICAL, POLITICAL PSYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL ASPECTS IN THE MODERN CONDITIONS (COMPARATIVE ANALYSIS)
Alina Solnyshkina, candidate of sociological sciences, PHD,
Associate Professor of the Chair of social work of Faculty of medical technologies of Diagnostics and Rehabilitation (Oles
Honchar Dnipro National University), ORCID https://orcid.org/0000-0002-5369-6350

At the scientific article and author analyzed actual issues and directions of the development of Ukrainian
education in a period of Russian-Ukrainian war.
An author shared an experience of the development of innovation strategies during teaching and training of
social –economic and social –psychological disciplines.
Education – is a one of the most important social institutes in the countries that affected by the war.
Developments of social capital and life-long –education are the main roles and functions of the modern
Ukrainian education.
Deprivation of socialization educational processes lead to the processes of degradation, problems with
mental health.
During acute phase of Russian-Ukrainian war our educational system has unresolved problems
such as: reduction of educational processes, especially in the Ukrainian regions with fighting actions,
departure of qualified teachers abroad, low level of access to educational process particularly in all Ukrainian
regions.
The main goal of this article is to analyze complex of social issues of the modern Ukrainian education
and main directions of reforming.
The main tasks are:
1). to study main strategic directions of reforming of education;
2). to study practical experience of different countries in the sphere of the peace-building.
An author made comparative analysis of educational systems of countries that were affected by the war
conflicts.
―Save the Children‖ (Norway) described functions of education in the countries affected by the
war [1].
1). Education that protects.
Schools can help to protect from recruitment and exploitation in terms of survival skills such as
landmine awareness and protection from HIV and AIDS, by providing opportunities for psychological,
emotional and cognitive development and some evidence that education can protect from frustration, boredom
and risk of conflict.
Ukrainian social, psychological and pedagogical workers must provide and organize training,
counseling concerning protection of mental health and prevention of posttraumatic stress disorder.
Cooperation with social services, International foundations, psychological crisis centers and
volunteering initiatives is very important for the Ukrainian educational system nowadays.
Prevention of deviant and delinquent behavior is also important among young people.
2). Education for ―normality‖ highlights evidence that the restoration of formal education contributes
to stability and hope, and provides a focus for
medical and social services for children.
3). Education for psychological support and healing. The literature identifies limitations to the impact
of psychosocial support programs in terms of teacher capacity and the need to provide family support, but there
is a common theme that education can provide children with opportunities to rebuild trusting relationships and
regain confidence.
Psychological supporting of Ukrainian teachers must be systematic and professional.
4). Education for peace. The literature identifies a range of ways that education can be problematic in
relation to conflict, such as fostering inequalities, indoctrination, segregation [1].
5). Education for economic recovery.
Researchers claims that education can prevent intergenerational transmission of poverty by increasing
people‘s resilience so they can interact with authorities; diversify livelihood strategies; travel more for trade;
take on leadership roles.
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In April, 2022 an author of publication organized online strategic session ―Education: challenges and
perspectives at the war period‖.
At the first stage students of second course, future social workers highlighted the main problems of
education at the modern period.
- Funding issues of educational sphere in the Ukrainian society;
- A lack of qualified personnel;
- Low level of motivation of the participants of educational process;
- Security issues;
- Problems with connection and Internet.
At the second stage students proposed projects and social initiatives in order to solve these problems:
- Trainings for teachers;
- Courses of the psychological stress resistance;
At the third stage we described image of future Ukrainian educational system.
Students discussed future perspectives of post-war Ukrainian education.
Our education must be: transparent, professional, vocational, qualified, education with supporting environment,
Ukrainian-oriented.
Also students has desire to have more elective courses for studying.
At the fourth stage young experts elaborated directions of reforms in the educational system.
We defined reforms of medium term such as:
- restoration and rebuilding of the educational institutions;
- systematic trainings with psychologists;
- effective and useful lessons concerning life safety;
- psychological education.
Reforms of life-term prospects must include such directions:
- increasing of the prestige of teaching profession;
- development of new schools and universities with modernized programs.
So, at the first part of the strategic session concerning Ukrainian education students discussed and structured
main issues and challenges and proposed directions of reforming.
An author of the scientific article has an experience of social and psychological working with pupils of school
of Kamenskoye city (Dnipro region, Ukraine).
Actual directions of social and psychological supporting are: information and practical exercises in the sphere
of prevention of stress, trainings of stress resilience, lessons of relaxation and trainings of personal
development, psychological practice ―My safe place‖.
Also an author of this article provided teachers with information concerning correction of emotional state,
books about mine safety and alarm case.
Also I have very interesting experience of the reading of new book of Larisa Denisenko ―Air Raid Children‖.
Second part of our strategic session was dedicated to concrete social institutions that help to educational system
to be strong and resilient at these difficult times.
Propositions in the sphere of security:
safe educational space;
sites and platforms of high quality for distance learning in combat conditions;
cyber security.
Public administration:
- educational and scientific cooperation with European Union countries;
- development of programs of life-long education.
Economy:
- restoration of buildings in the educational system;
- education funding.
An author of article shared with experience of theoretical and practical approaches in the sphere of
education in modern Ukrainian reality.
Children, students, teachers and lecturers need psychological support that helps to prevent them from
trauma, posttraumatic stress disorder
Postwar countries always need high–qualified specialists.
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Current situation at the Ukrainian educational system showed pain points of our practical components of
teaching and training.
An author of this publication discussed these issues and challenges professionally and substantially.
Discussion ―Life –long education‖ was very powerful.
Debates after reading an outstanding work ―The Nordic secret: a European story of beauty and freedom‖
written by Lene Rachel Andersen and Tomas Bjorkman represented actual necessity of Bildung – non-formal
education for adults.
Validation of formal and non-formal learning in our country is very important part of the improving of
Ukrainian educational system.
In order to learn about real social and political contexts on occupied territories an author of article
proposed to students chapters of book of Tomasz Grzywaczevski ―Borders of dreams‖.
Polish journalist visited territories unrecognized by the worldwide community such as:
Donetsk People's Republic, Lugansk People's Republic, Pridnestrovie, The Nagorno Karabakh Republic,
Abkhazia, North Ossetia.
Tomasz Grzywaczevski fixed social deprivation among young people, high level of delinquency,
unemployment, low level of erudition and accomplishments. Poverty and social exclusion of vulnerable
categories are the main problems of unacknowledged territories.
In order to show manifestations of the posttraumatic stress disorder lecturer proposed to students depth
interviews with children of Holocaust survivors recorded by Mikolaj Grinberg. In his outstanding book ―I
blame Auschwitz‖ an author represented 24 life-stories of children of Holocaust survivors. An author argued
that this people were also affected by the traumas of war.
Literature discussion club ―Social representations‖ became very popular among my students.
Events in this volunteering project and books develop critical and analytical thinking of young
professionals.
Powerful book of Enver Juliman ―Reconciliation: Directions along the Way‖ showed necessity of
peacebuilding and mediation at postwar territories. Specific features of education at Balkan countries were
described at this outstanding work.
Problem of cruel violence in the Ukrainian society is a very painful part of this war.
Social, psychological support and legal assistance is very important for victims of these crimes.
Students studied methods of psychological aid with seminars of native and foreign specialists.
Also, an author of publication shared an experience of reading of the documentary novel ―As if I am not
here (I am here)‖ by Slavenka Draculic - Croatian writer and journalist.
Students studied methods of art-therapy with children from internal displaced families and methods of
social work with children of refugees.
Students of first course studied social aspects of the International humanitarian law.
Prevention of depressions and stresses is very important nowadays. Students developed materials of
trainings with children with elements of relaxation, psychological education and art-therapy.
Conclusion.
So, re-establishment and reconstruction of educational processes at the zones of military conflicts are
importing part of restoration of the Ukrainian society.
Professional work of social and psychological services allows protecting participants of educational
process from mental disorders, emotional and professional burnouts.
Practices of citizenship education lead to the personal and professional growth.
REFERENCES:
1.
2.

1). The Role of Education in Peacebuilding. UNICEF, 2011 - P. 25- 27
URL: https://educationanddevelopment.files.wordpress.com/2016/06/1-unicef_peacebuilding_literaturereview.pdf
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ÖZET
Konya Ġlinin büyük ilçelerinden biri olan AkĢehir, Ġç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesinin buluĢması
noktasında, Sultan Dağının eteklerinde ve tarihi ―Kral Yolu‖ ve Ġpek Yolu‘nun üzerindedir. AkĢehir‘in sahip
olduğu derin ve özgün tarihi kimliği, kültürel zenginliği, mimari değerlerine sahip çıkması ve Nasreddin Hoca
gibi eĢsiz bir Ģahsiyete mekân olması ve Ġslam Tarihinin önemli isimlerine ev sahipliği yapması ―Ġnanç
Turizmi‖ bakımından önemli avantajlar sunmaktadır. Ermeni Kilisesi ve Gazi Mustafa Kemal Ġlköğretim Okulu
aynı alanda yer almaktadır, Ermeni Kilisesinin Restorasyonu tamamlanarak kültürel aktivitelerin gerçekleĢeceği
bir yapıya dönüĢecek olması, restorasyon uygulamaları sonrasında yapıların aktif olarak bölge halkına ve
turizm sektörüne kazandırılması ve aynı alanda yer alan Gazi Mustafa Kemal Ġlköğretim Okulunun ise bu
kapsamda restorasyon çalıĢmalarına ihtiyaç duyulması büyük önem arz etmektedir.
Zaman içinde yapısal bütünlüğü bozulan ya da zayıflayan tarihi yapıların restorasyon ve konservasyon
uygulamaları öncesinde yapıların mimari, tarihi, sanatsal ve estetik özelliklerinin araĢtırılmasının yanı sıra
arkeometrik incelemelerinin de yapılması, seçilecek onarım malzemelerinin özgün yapıya uygun olarak
belirlenebilmesi bakımından büyük önem taĢımaktadır. Konya‘nın AkĢehir ilçesi merkezinde bulunan Gazi
Mustafa Kemal Ġlkokulu Binası‘na ait doğu, güney ve kuzey cephelerinden alınan taĢ örnekleri çeĢitli analitik
metotlar kullanılarak arkeometrik yönden incelenmiĢtir.
Akşehir Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Binası‟na ait yapısal malzeme örnekleri öncelikle görsel olarak
değerlendirildikten sonra fotoğraflanarak belgelenmiş ve kodlanmıştır. Arkeometrik çalışmalar kapsamında taş
örneklerinin fiziksel özellikleri temel fiziksel testlerle (birim hacim ağırlığı, su tutma kapasitesi ve gözeneklilikleri),
aynı örneklerin suda çözünen toplam tuz miktarları ile tuz (anyon) türleri de kondaktometrik analiz ile
belirlenmiştir. Yapısal örneklerin petrografik özellikleri, ince kesitleri üzerinden optik mikroskop analizi ile
kimyasal özellikleri de PED-XRF analizi ile belirlenmiştir.
Tarihi binada kullanılmış olan yapısal taşlar kireçtaşlarıdır. Binanın inşasında kullanılan yapısal taşlar yakın
çevre yerel kayaç formasyonunu doğrudan yansıtmaktadır. Taş onarımlarında kullanılacak kireçtaşları özgün
yapıya uygun şekilde yakın çevre yerel kaynaklardan temin edilmelidir. Restorasyon uygulamaları öncesinde ve
sırasında kullanılacak taşların onarım için uygun olup olmadıklarının da petrografik olarak incelenmesi
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: AkĢehir, Restorasyon, Mustafa Kemal Ġlkokulu, Papaz Evi, Analiz
AKġEHĠR GAZĠ MUSTAFA KEMAL PRIMARY SCHOOL BUILDING (PRINCE HOUSE)
BUILDING MATERIAL ANALYSIS AND RESTORATION PROPOSAL
ABSTRACT

AkĢehir, one of the big districts of Konya Province, is at the meeting point of the Central Anatolia Region and
the Mediterranean Region, at the foot of Sultan Mountain and on the historical "King's Road" and Silk Road.
AkĢehir's deep and unique historical identity, cultural richness, protecting its architectural values, being a place
for a unique personality like Nasreddin Hodja and hosting important names in Islamic History offer important
advantages in terms of "Faith Tourism". The Armenian Church and Gazi Mustafa Kemal Primary School are
located in the same area, the restoration of the Armenian Church will be completed and it will turn into a
structure where cultural activities will take place, the buildings will be actively brought to the people of the
region and the tourism sector after the restoration applications, and the Gazi Mustafa Kemal Primary School
located in the same area will be within this scope. The need for restoration work is of great importance.
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Before the restoration and conservation practices of historical buildings whose structural integrity has
deteriorated or weakened over time, it is of great importance to investigate the architectural, historical, artistic
and aesthetic characteristics of the buildings, as well as to conduct archaeometric examinations, in order to
determine the repair materials to be selected in accordance with the original structure. Stone samples taken
from the east, south and north façades of Gazi Mustafa Kemal Primary School Building located in the center of
AkĢehir district of Konya were examined archeometrically using various analytical methods.
Structural material samples of AkĢehir Gazi Mustafa Kemal Primary School Building were first evaluated
visually, then photographed, documented and coded. Within the scope of archaeometric studies, the physical
properties of stone samples were determined by basic physical tests (unit volume weight, water holding
capacity and porosity), the total amount of salt dissolved in water and salt (anion) types of the same samples
were determined by conductactometric analysis. The petrographic properties of the structural samples were
determined by optical microscopy analysis on thin sections, and their chemical properties were determined by
PED-XRF analysis.
The structural stones used in the historical building are limestones. The structural stones used in the
construction of the building directly reflect the local rock formation in the immediate vicinity. Limestones to be
used in stone repairs should be obtained from local sources in the vicinity, in accordance with the original
structure. It is recommended that the stones to be used before and during the restoration applications should be
examined petrographically whether they are suitable for repair or not.
Keywords: AkĢehir, Restoration, Mustafa Kemal Primary School, Priesthood, Analysis
GĠRĠġ
Tarihi yapılarda kullanılan yapım tekniği ve malzemeler kullanıldıkları döneme ait belge niteliği taşımaktadırlar.
Yapının biçimsel özgünlüğü kadar malzemesindeki özgünlük de önemlidir. Restorasyon önerileri ile ilgili çok sayıda
çalışma yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar incelendiğinde çoğunun mimari, sosyo kültürel ve ekonomik etkenlerle
öneri raporlarının hazırlandığını, taş, tuğla ve sıva gibi numunelerden Sem ve Eds analizler ile restorasyon
önerilerine ise son on yılda yoğunlaştığı görülmektedir

Gürdal ve ark. (2010) Ġstanbul Surlarının Ayvansaray Haliç mevkiinde bulunan Anemas Zindanlarının
restorasyonunda kullanılabilecek aslına uygun harç ve sıvaların yerel malzeme ile üretimi amacıyla deneysel
çalıĢmalar yapmıĢlardır. Yapıdan alınan özgün harç-sıva örneklerinin detaylı olarak karakterizasyon
çalıĢmalarını yapmıĢlar, Laboratuvar ortamında üretilen harçların fiziksel, mekanik özellikleri ile içyapı
özellikleri deneysel çalıĢmalar ile belirlemiĢler. Laboratuvar ortamında üretilen harç ile Ģantiye ortamında
üretilen onarım harcını karĢılaĢtırmıĢlar. Değerlendirmeler sonucunda üretilen onarım harçlarının mevcut
harçlar ile gerek renk, doku açısından gerekse atmosfer Ģartlarına dayanıklılık performansı açısından olumlu
sonuçlar verdiği kanaatine varmıĢlar. Onarımda kullanılacak yeni malzemenin özgün malzeme ile görsel bir
uyum içinde olması, yapının statik dayanımı ve atmosfer Ģartlarına karĢı dayanıklılığı açısından birlikte hareket
edebilecek performansı gösterebilmesi gereklidir. Ülkemiz ekonomisi açısından da yerel malzemeyi kullanarak
bu gereklilikleri sağlamak bir amaç olmalıdır. Bu çalıĢma ile günümüz teknolojisi ile üretilen malzemelere
gerek olmadan tamamen doğal yollarla elde edilen volkanik tüf cinsi bir taĢın sahip olduğu puzolanik özellik ile
tarihi yapılarda sıkça görülen bir bağlayıcı olan hava kirecine hidrolik özellik kazandırılmıĢtır. Bu sayede
üretilen horasan harçları ile onarımlar baĢarılı olmuĢtur.
Yeler ve ark. (2015) Kırklareli Tabyalarında Kullanılan Tuğla ve Harçların özelliklerinin incelenmesi baĢlıklı
çalıĢmada TaĢ ve Seyfioğlu Tabyalarından alınan harç ve tuğla örnekleri üzerinde fiziksel, kimyasal ve
mekanik deneyler gerçekleĢtirmiĢler. Ġçyapı özelliklerinin belirlenmesi amacıyla DTA+TGA ve SEM+EDS
analizleri yapılmıĢ. Yapılan deneysel çalıĢmaların, üretimlerinin üzerinden çok uzun bir zaman geçmiĢ olan
malzemelerin özelliklerini ortaya koyarak bu yapıların onarım sürecinde kullanılacak yeni malzemelerin
üretimine de bir kaynak oluĢturacağı düĢünülmektedir. Tuğla ve harçların kimyasal analizleri sonucunda;
yüksek oranda SiO2 içerdiğini ve tuğlaların kaolinit yapıda olmadığı, SEM/EDS analizi sonucunda tuğlaların
aynı bölgeden alındığını, ancak düĢük sıcaklıklarda piĢirildiği, Harçlarda agregalar ile harç matrisinin birbirleri
ile iyi bir Ģekilde bağlandığı aralarında ara yüzeylerinin oluĢtuğu ve bu kısımlarda ağsı dokudan oluĢan
yapıların bulunduğu sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.
Kurugöl (2010) Kütahya Kalesi‘nin inĢasında kullanılmıĢ olan çeĢitli orijinal tuğlaların fiziksel, ve mekanik
özellikleri ile puzolanik karakteristiklerini incelenmiĢ. Kalenin üç değiĢik yerinden tuğla almıĢ, örneklerin
temel fiziksel özellikleri tespit edilmiĢ, uygun boyutlara getirilmiĢ olan diğer örnekler üzerindede mekanik
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deneyler uygulamıĢ. Tuğlaların kimyasal içerikleri ICP analizleriyle, genel mineralojikkompozisyonu ise XRD
analizleri ile belirlemiĢtir. Aktivite deneylerinde tüm tuğlaların çeĢitli oranlarda puzolanik özelliklere sahip
oldukları tespit etmiĢtir. Kalenin pembemsi renkteki hidrolik karaktere sahip harçlarının bu özelliğini de
içlerine katılan tuğla kırık ve tozları ile kazandığı düĢünülebilir. Bu görüĢün kesinlik kazanması için harç
analizlerine de ihtiyaç bulunmakta olduğu ifade edilmiĢtir.
Yatkın (2019), çalıĢmasında tarihi ve kültürel bir miras olan Ankara kalesi ile ilgili yapılacak restorasyon
çalıĢmalara ıĢık tutabilecek mevcut malzeme analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Ankara Kalesidoğu, batı, kuzey ve
güney cephe duvarlarındaki yapısal bozulmaların olduğu bölgelerden alınan örnekler üzerinde SEM, EDS, FTIR gibi spektroskopik yöntemler kullanılarak malzeme özellikleri analiz edilmiĢtir. Ayrıca alınan örneklerin
yoğunluk, su emme, basınç dayanımı ve termal iletkenlik özellikleri ölçülmüĢtür. Deney ve analizler
sonucunda, Ankara Kalesi yapımında kullanılan malzemelerin fiziksel, mekanik ve termal özellikleri ortaya
konmuĢtur
Oflas (2019) M.Ö. VII. asra dayanan bir geçmiĢi olan Kütahya ilinin sahip olduğu tarihi yapılardan biri olan
Kütahya Kalesi‘nin tarihi geliĢimi, bölümleri, yapımı esnasında kullanılan malzeme çeĢitleri araĢtırılmıĢ ve bu
malzemelerin yapısal analiz yapılmıĢtır. Kalenin üç bölümü için en yıpranmıĢ cephe olan güney cephesinden
taĢ numuneler alınmıĢ ve bu numuneler üzerinde analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. Numunelerin yoğunluk, birim
hacim ağırlık, porozite, kompasite, su emme değerleri ve basınç dayanımları ölçülmüĢ, SEM-EDS analizleri
gerçekleĢtirilmiĢtir. Elde edilen analiz sonuçları ile yapımı gerçekleĢecek restorasyon çalıĢmalarına veri altlığı
hazırlanmıĢtır
YÖNTEM VE DENEYLER
Akşehir Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Binası‟na ait yapısal örneklerden taşlar önce görsel olarak değerlendirilmiş,
fotoğraflanarak belgelenmiş, gruplandırılmış ve analiz edilmek üzere kodlanmıştır (Tablo 1 ve Şekil 1).
Tablo 1. Akşehir Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Binası örneklemi: taş örnekler
Malzeme Türü
Örnekler
Açıklamalar

AEK-T1
AEK-T2
AEK-T3
AEK-T4
AEK-T5

Taş

Doğu cepheden
Doğu cepheden
Doğu cepheden
Güney cepheden
Kuzey cepheden

TaĢ
TaĢ
TaĢ
TaĢ
ġekil 1. Akşehir Gazi
Mustafa
Kemal
İlkokulu
Binası
çalışma örnekleri: taş,
tuğla ve sıvalar

Fiziksel
özellikler,
yapı
malzemelerinden
taş örneklerinin belirlenmiş standart sınırlar içinde tanımlanabilen özelliklerinin teknik yönden ifadesidir.
Malzemelerin dayanımlarının belirlenmesi için temel fiziksel testler (birim hacim ağırlığı, su emme kapasitesi ve
gözeneklilik) uygulanmıştır. Örneklerin doğrudan alınan kuru ağırlıkları, arşimet (su içerisinde) ve doygun
ağırlıkları (saf su içerisinde 50 torr basınç altında gözeneklere ulaşması sağlanan sulu ağırlık) yardımıyla birim
hacim ağırlıkları (doygun-kuru BHA, g/cm3), su emme kapasitesi ( SEK) ve gözeneklilik ( P) değerleri
belirlenmiştir (RILEM, 1980). Standart fiziksel testleri yapabilmek için gereken örnek miktarı standart uygulamalar
(5-10 cm3‟lük küp veya silindirik standart karot örnekler) açısından mümkün olmadığı için test uygulamaları,
örnekleme ile alınan amorf taş parçaları üzerinde gerçekleştirilmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Akşehir Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Binası taş örneklerinde temel fiziksel testler

Örnekler
AEK-T1
AEK-T2
AEK-T3
AEK-T4
AEK-T5

BHA-Doygun
(g/cm3)
2,63
2,69
2,35
2,73
2,14
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BHA-Kuru
(g/cm3)
2,17
2,39
2,11
2,47
2,00

SEK
(%)
8,19
4,64
4,95
3,99
3,27

P (%)

Tür

17,73
11,10
10,43
9,83
6,52

S. KireçtaĢı
R. KireçtaĢı
Kalk ġist
R. KireçtaĢı
M. KireçtaĢı
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Kt. Ort.

2,55

2,25

5,02

11,30

Kt. Ort.

Farklı yapı malzemelerinin içeriğinde doğal olarak bulunan veya suda çözünerek sonradan malzemelerin yüzeyine
veya gözeneklerine kılcal etki sonucu su ile taşınan tuzlar, malzemenin hem kendi bünyesinde, hem de ilişkide
bulundukları diğer malzemelerin yapılarında gerçekleşebilecek kimyasal değişimler hakkında bilgi vermektedir.
Tarihi binaya ait taş örneklerin bünyesinde bulunan suda çözünen tuz miktarı (toplam) ve türleri ile pH değerleri
belirlenmiştir (Tablo 3). Örneklerde toplam tuz ölçümü tayini için; 25 ml su içerisine alınan 5 gram örnek, 1 saat
santrifüjlenip süzüldükten sonra üzerine standart sodyum hekzametafosfat eklenmiştir. Analiz için hazırlanan
örneklerin toplam tuz içerikleri iletkenlik ölçer (Neukum Seri 3001 marka pH-sıcaklık-iletkenlik ölçer) ile
kaydedilmiş, sonuçlar ilgili eşitlikler kullanılarak toplam tuz miktarlarına ağırlıkça yüzde olarak ( w/w)
ulaşılmıştır (Black vd., 1965; Brady ve Weil, 2004; Means ve Parcher, 1963).
Tablo 3. Akşehir Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Binası taş örneklerinde tuz türü, pH ve toplam tuz/iletkenlik (SS)
testleri

Örnekler

Nitrit (NO2-)

AEK-T1
AEK-T2
AEK-T3
AEK-T4
AEK-T5
TaĢ Ort.

0,025*
0,025
0,050
0,050
0,025

Nitrat (NO3)
-*
10
8,45

Fosfat (PO43)
0,200*
0,200
0,400
0,50

pH

SS (%)

8,57**
8,22
8,19
8,52
8,74

0,35**
0,40
0,73
0,44
0,56

Standart spot tuz testleri, alanda örneklemeler sırasında veya laboratuvar ortamında analizler öncesinde
uygulanan ön testler veya süreçsel anyon/katyon testleridir. Tarihi yapılarda malzemelerin doğal içeriğini
oluşturan ya da dış/çevresel etkilerle (yağmur, kar, gece-gündüz sıcaklık farkları, hava kirliliği, trafik vb.) sonradan
kazandıkları özellikleri belirlemek amacı ile uygulanmaktadır. Suda çözünerek malzemeye taşınan bu tuzlar;
sodyum, potasyum ve magnezyum tuzları olan sülfat, fosfat, nitrat, nitrit, klorür ve karbonat vb. gibi gruplardır
(Feigl, 1966). Taş örneklerde tuz (katyon/anyon) türünün belirlenmesi için spot tuz testleri uygulanmış, örneklerin
pH dağılımları belirlenmiştir (Tablo 3). Çözeltilerde spot test türüne göre ya reaktifler eklenerek ya da şerit
kullanılarak testler yapılmıştır. Anyon analizlerinde; standart Merck nitrit (NO 2-; 108025), Merck nitrat (NO3-;
111170) ve Merck fosfat (PO43-; 114846) test kitleri kullanılmıştır. Yapı malzemelerinde çoğunlukla bulunan
tuzlardan;
Nitrit (NO2-) ve Nitrat Testi (NO3-) : NOx içerik; kent merkezlerinde doğrudan maruz kalınan eksoz gazlarının yanı
sıra hava kirliliğinin yoğun olduğu endüstri bölgelerinde atmosferik etki ile yapısal malzemeye taşınabilme
yüzeylerinde siyah tabakalanmaya yolaçabilmektedir.
Fosfat Testi (PO43-) : Tarımsal etkinlikler (fosfat içerikli gübreleme), hayvansal (dışkılama) veya bitkisel kalıntılar,
kanalizasyon veya evsel atıkların etkisi, atık veya piknik alanlarına yakınlıkta gıda birikintilerinin doğrudan veya
dolaylı olarak toprak rezervuardan nemlenme ile malzemeye taşınmasından kaynaklanabilmektedir.
Akşehir Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Binası‟na ait yapısal örneklerden taş örneklerin ince kesitleri hazırlanmış ve
optik mikroskopta incelenmiştir. İnce kesitler, örneklerde dıştan içe doğru tüm tabakaları gösterecek şekilde taş
örnekler için doğrudan sertleştirme yapılarak hazırlanmıştır (Kerr 1977; Rapp, 2002). İncelemelerde LEICA
Research Polarizan DMLP Model alt ve üstten aydınlatmalı optik mikroskop kullanılmıştır. Fotoğraflamalar
mikroskoba bağlı Leica DFC280 dijital kamerayla, değerlendirmeler de Leica Qwin Digital Imaging Programı
kullanılarak yapılmıştır. Agregayı oluşturan kayaç ve mineraller Point Counting Programı ile tanımlanmışlardır
(Tablo 4 ve Şekil 2).

Tablo 4. AkĢehir Gazi Mustafa Kemal Ġlkokulu Binası taĢ örneklerinin petrografik özellikleri
TaĢ
Sertlik
Kayaç ve
Kayaç Türü
Doku
Örnekler
(Mohs)
Mineraller*
AEK-T1

Sparitik, KireçtaĢı

Sparitik

<3

C matrikste; Ç,Op

AEK-T2
AEK-T4

Rekristalize
KireçtaĢı

Kristalize

<3

C matrikste;
Q,Ks,Lm,Op

AEK-T5

Meta
KireçtaĢı

Mikritik

<3

C matrikste
(killeĢme); Q,Sr,Lm

AEK-T3

Kalk, ġist

Granoblastik

<3

Q,Ç,Sr,Lm,Op
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ġekil 2. AkĢehir
taĢ örneklerinin ince

Gazi Mustafa Kemal Ġlkokulu Binası
kesit optik mikroskop görüntüleri
ANALĠZ SONUÇLARI

VE DEĞERLENDĠRMELER
Tarih içinde çeşitli dönemlerde geçirdiği değişiklikler ve uğradığı tahribat ile Akşehir Gazi Mustafa Kemal İlkokulu
Binası‟nın korunmasına yönelik olarak arkeometrik yapı malzeme analizleri, alanda gerçekleştirilen örnekleme
çalışmaları sonrasında başlatılmıştır.

AkĢehir Gazi Mustafa Kemal Ġlkokulu Binası‘na ait yapısal malzemelerin arkeometrik incelemeleri; duvar
örgülerin ana yapı malzemesini oluĢturan taĢların analizlerini içermektedir. ÇalıĢmaya konu olan yapısal
malzeme örnekleri; laboratuvar ortamında görsel olarak değerlendirilmiĢ, malzeme türlerine göre
gruplandırılmıĢ, fotoğraflanarak belgelenmiĢ ve kodlanmıĢtır.
AkĢehir Gazi Mustafa Kemal Ġlkokulu Binası‘na ait taĢ örneklerin birim hacim ağırlığı (doygun-kuru),
gözeneklilik ve su emme oranlarını saptayabilmek için temel fiziksel testler, aynı örneklerin suda çözünen
toplam tuz içerikleri ile türlerinin belirlenmesi için de spot tuz testleri ve kondaktometrik analizler
uygulanmıĢtırYapısal örneklerin petrografik özellikleri ve tanımlamaları da ince kesit optik mikroskop analizi
ile kimyasal içerikleri de PED-XRF analizi ile belirlenmiĢtir.
Bu incelemeler doğrultusunda, AkĢehir Gazi Mustafa Kemal Ġlkokulu Binası‘nın inĢasında kullanılan yapısal
malzemelerden taĢ öerneklerinin özelliklerini fiziksel, kimyasal ve petrografik analizlerle aĢağıda belirtildiği
Ģekilde değerlendirmek mümkün olabilmiĢtir.
AkĢehir Gazi Mustafa Kemal Ġlkokulu Binası‘nın duvar örgülerini oluĢturan yapısal taĢlar yoğunlukla
kireçtaĢları ve kalk Ģist (AEK-T3) kayaç türlerindedir (Tablo 4). Temel fiziksel testlerin uygulandığı kireçtaĢı
örneklerin doygun/kuru birim hacim ağırlıkları sırasıyla 2,73-2,14 g/cm3 (ort. 2,55 g/cm3) / 2,00-2,47 g/cm3
(ort. 2,25 g/cm3) arasında, toplam su emme kapasiteleri %3,27-8,19 (ort. %5,02) arasında ve toplam
gözeneklilikleri de %6,52-17,73 (ort. %11,30) arasında değiĢim göstermektedir (Tablo 2). AEK-T3 örneğinin
doygun/kuru birim hacim ağırlıkları da sırasıyla 2,35 g/cm3 / 2,11 g/cm3, toplam su emme kapasitesi %4,95 ve
toplam gözenekliliği de %10,43 değerindedir (Tablo 2). Yapısal özellikleri ile düĢük yoğunluklu ve yüksek
gözenekli yapıya sahip olan taĢlar daha düĢük dayanım verileri sunmaktadır. Örnekler içinde AEK-T4 örneği en
yüksek, AEK-T5 örneği de en düĢük dayanım verisi sunan örneklerdir. Örnekler kendi kayaç grupları içinde
değerlendirildiğinde ise kireçtaĢı örnekler (AEK-T4 dıĢında) oldukça düĢük fiziksel test verilerine sahiptirler.
Benzer Ģekilde AEK-T3 örneği de oldukça düĢük dayanıma sahip örnek durumundadır.
TaĢ örneklerin (taĢ türlerinden bağımsız olarak) suda çözünen toplam tuz miktarları, içerdiği tuz (anyon) türleri
ile pH değerleri belirlenmiĢtir. Örneklerin pH değerleri 8,19-8,74 (ort. 8,45) arasındaki değerlerdedir (Tablo 3).
Aynı örneklerin içerdiği toplam tuz miktarları da %0,35-0,73 (ort. %0,50) arasında değiĢmektedir (Tablo 3).
Ġletkenlik ve pH analizleri ile, gözenekli yapıdaki örneklerin düĢük (AEK-T1 gibi), ortalama (AEK-T4 gibi) ve
yüksek (AEK-T3 gibi) oranda tuzlanmaya uğradıkları anlaĢılmıĢtır (toprakta >%0,15 yüksek miktarda
tuzlanmayı iĢaret etmektedir (Dursun, 2008). (Tablo 3).
TaĢ örnekler içerdikleri tuz türleri açısından değerlendirildiğinde; örneklerin düĢük miktarda nitrit (0,025 ve
0,050 mg/L), nitrat (10 mg/L) ve fosfat (0,200 ve 0,400 mg/L) türlerinde tuzlanma içerdikleri belirlenmiĢtir
(Tablo 3). Kaynağını çevresel (tarımsal etkinlikler/gübreleme, atıklar, eksoz gazları vb.) ve özellikle de yapısal
etkilerden (kapilarite ile gözenekli yapıdaki taĢlara taĢınan) alan taĢların tuzlanması bünyesel/yaygın
niteliklidir. Bununla beraber çevresel etkiler düĢünüldüğünde, tuzlanmalar mevsimsel etkilerle (yağıĢlı
dönemler) artan veya azalan oranda yıl içinde değiĢimler de gösterebilmektedir.
Ġnce kesit optik mikroskop analizi ile petrografik yönden incelenen taĢ örnekler 2 ana türde; kireçtaĢları
(sparitik, rekristalize, meta kireçtaĢları) ve kalk Ģist olarak sınıflandırılmıĢtır (Tablo 4). Özgün/yapısal nitelik
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taĢıyan taĢlar doğal kökenleri ile yerel formasyona aittirler. TaĢların jeolojik köken analizleri ise uzun verimli
akademik bir baĢka çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERĠLER
Konya‟nın Akşehir ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu (Ermeni Kilisesi) Binası‟na ait taş, tuğla ve sıva
örnekler çeşitli analitik metotlar kullanılarak arkeometrik yönden incelenmiş, tanımlanmış, sınıflandırılmış ve
malzeme açısından belgelenmiştir. Malzeme analizi çalışmaları ile tarihi binanın yapı malzemelerinin hem yapısal
yönden tanımlanması ve belgelenmesi, hem de restorasyon uygulamalarında seçilecek eşdeğer malzeme seçimi
açısından da önemli bir altlık oluşturulması hedeflenmiştir. Binaya ait özgün/yapısal malzemeler, koruma/onarım
alanının yaklaşımlarına uygun şekilde korunmalıdır. Bu uygulamalarda alan tecrübesi ve uygulamaları olan
koruma uzmanlarından hizmet alınmalıdır.
Tarihi binada kullanılmış olan yapısal taşlar kireçtaşlarıdır. Binanın inşasında kullanılan yapısal taşlar yakın
çevre yerel kayaç formasyonunu doğrudan yansıtmaktadır. Taş onarımlarında kullanılacak kireçtaşları özgün
yapıya uygun şekilde yakın çevre yerel kaynaklardan temin edilmelidir. Restorasyon uygulamaları öncesinde ve
sırasında kullanılacak taşların onarım için uygun olup olmadıklarının da petrografik olarak incelenmesi
önerilmektedir.
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ÖZET
Antik Yunanlılardan Romalılara miras kalan ve günlük yaĢamda vazgeçilmez olan yıkanma eylemiyle, iĢlevinin
çok ötesinde fiziksel, sosyal ve kültürel faaliyetlerinde yapıldığı merkezler haline gelen hamamlar; (Wheeler,
2004) Roma Mimarisinin geliĢmesinde de çok önemli bir yere sahiptir. Frigidarium (Soğukluk), Tepidarium
(Ilıklık), Caldarium (Sıcaklık), Palaestra gibi ana bölümlerden oluĢan Roma hamamlarında yapı malzemesi
olarak doğal taĢ, mermer, tuğla ve özgün harç çeĢitlerini kullanmıĢlardır (Ürük, 2006). Romalılar hamamların
su ihtiyacını derin kuyular, sarnıçlar, çatı su depoları, su kemerleri, kanal ve borularla sağlamıĢlardır. Roma
hamamlarının ısıtılması, sözcük anlamı aĢağıdan ısıtan fırın olan "hypokaust" sistemi aracılığıyla
yapılmaktaydı. (Vitruvius 10. 2)
Roma döneminde hamamlar boyut, konfor, kullanılan malzeme, süslemeler ve kullanım bakımından halk
hamamları ve imparatorluk hamamları olarak ikiye ayrılır, Ġmparatorluk hamamları (Thermae) son derece lüks,
ihtiĢamlı ve birçok etkinliğin yapılabildiği kompleks yapılarken halk hamamları (Balneum) ise yıkanma amaçlı
sıradan yapılardı. Ankara Roma Hamamı Ġmparator Caracalla (M.S. 212-217) tarafından yaptırılan bir
imparatorluk hamamıdır (Bakar, 2008)
Günümüze hamam yapısının, ısıtma sisteminin, servis geçitlerinin, külhanların, kanalların ve havuzun
bulunduğu daha çok servis amaçlı yapı olarak niteleyebileceğimiz kısımları ulaĢabilmiĢtir. Oldukça ihtiĢamlı ve
dönemin en lüks malzemeleriyle inĢa edilen hamamın üst yapısı bilinmeyen bir Ģekilde yıkıldıktan sonra
yüzyıllarca suyun zararlı etkilerine maruz kalan havuz ve diğer alt yapı elemanları toprağın çeĢitli kimyasal ve
fiziksel etkileri altında kalmıĢtır. Yapılan incelemelerde Hypokaust (ısıtma) sisteminin uzman bir ekiple
yapılacak detaylı bir araĢtırma sonucu tam anlamıyla ortaya çıkarılması gerektiği kanısına varılmıĢtır. Isıtma
sisteminin elemanlarından biri olan ve sıcak havayı dolaĢtırıp binayı ısıtma amacıyla kullanılan özgün
kanalların frigidarium‘un iki tarafında uzanan niĢli duvarların içlerine kadar uzanıp buradan duvarlar içinden
yukarı açılan bacalara bağlanması da, yapılan kazılarda herhangi bir duvardan ısıtma elemanı bulunmamıĢ
olmasına rağmen Ankara Roma Hamamında zeminden ısıtmanın yanında duvardan ısıtmanın da kullanıldığının
düĢünülmesi sebebiyle ayrı bir araĢtırma konusu olarak önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Caracalla, Roma Hamamı, Ankara, Hypokaust, Isıtma Sistemi
A STUDY ON ANKARA ROMAN BATH AND HEATING SYSTEM
ABSTRACT

Baths, which are inherited from the Ancient Greeks to the Romans and are indispensable in daily life, have
become centers where physical, social and cultural activities are carried out far beyond their function; It also
has a very important place in the development of Roman Architecture.They used natural stone, marble, brick
and original mortar types as building materials in the Roman baths, which consisted of main sections such as
Frigidarium, Tepidarium, Caldarium, Palaestra. The Romans provided the water needs of the baths with deep
wells, cisterns, roof water tanks, aqueducts, canals and pipes. It was operated by using a sewer system and
dozens of pipelines, where the water and other wastes used in the bath were removed.The heating of Roman
baths was done through the "hypokaust" system, which literally means an oven that heats from below.
In the Roman period, the baths were divided into two as public baths and imperial baths in terms of size,
comfort, materials used, decorations and usage. Imperial baths (Thermae) were extremely luxurious,
magnificent and complex structures where many activities could be done, while public baths (Balneum) were
ordinary structures for washing. Ankara Roman Bath is an imperial bath built by Emperor Caracalla (212-217
AD) under the responsibility of Tiberius Julius Justus Julianus.
The parts of the bath structure, which include the heating system, service passages, furnaces, canals and pool,
have survived to the present day. After the superstructure of the bath, which was built with the most luxurious
materials of the period, was destroyed in an unknown way, the pool and other infrastructure elements, which
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were exposed to the harmful effects of water for centuries, were under various chemical and physical effects of
the soil. In the examinations made, it was concluded that the Hypokaust (heating) system should be fully
revealed as a result of a detailed research to be carried out by an expert team. One of the elements of the heating
system, which is used to circulate the hot air and heat the building, extends into the niche walls on both sides of
the frigidarium and connects them to the chimneys opening up through the walls. It is suggested as a separate
research topic because it is thought that wall heating is also used in addition to it.
Keywords: Caracalla, Roman Bath, Ankara, Hypocaust, Heating System
GĠRĠġ
Roma hamamları büyük mimari yapılara örnek oluĢturmuĢtur, mimarlık alanında etki bırakan eserlerdir.
Hamamlardaki kubbeler, tonozlar, camlı pencereler ve betonun kullanılması tüm mimarlar için iyi örnekler
oluĢturmuĢtur. Hamamlarda, M.Ö. 2. yüzyıldan itibaren kullanılan tabandan ısıtma sistemi çok önemli bir
geliĢme olmuĢtur, Hypocaust denilen tabandan ısıtma sistemi için zeminde birbirine yakın kısa kolonlar (paye)
inĢa edilirdi. Bu kolonlar kare veya daire Ģeklindeki tuğlalarla yapıldıktan sonra hamamın zeminini oluĢturacak
taĢ plakalar, kolonların üzerine yerleĢtirilirdi. Kolonlar kısa, ama bakım ve temizlik yapılabilmesi için yeterli
yükseklikteydi. Zemin kaplamasının araları kireç, kiremit tozu veya puzolan karıĢımından yapılan harç ile
kapatılarak hava geçiĢi önlenir, zeminin kaplandığı taĢların üzeri daha sonra mozaikle, duvarlar ise mermerle
kaplanırdı. Büyük hamamların ocaklarında günde 8-10 ton odun yakılarak kazanlarda su kaynatılırdı. Ocakların
sıcak baca gazları da hypocaust bölmesinden geçerek hamamın zeminini ısıtırdı. Bazı hamamlarda duvarlar, içi
boĢ tuğlalardan yapılarak duvarların içinden baca gazı geçirilip duvarların da ısınması sağlanırdı. Hamamlar,
heykel ve duvar resimleriyle süslenirdi (Akbulut; 2014).

Simetrik Plan
Diocletian Hamamı
Asimetrik Plan
ġekil 1. Roma hamamlarının plan ve görseli
Roma‘da hamamlar yıkanılan yerler olmanın ötesinde; her açıdan mükemmel bir kompleks haline dönüĢtürülen
kültürel, entelektüel iĢlevleri olan mekânlardır (Wheeler, 2004). Romalılar imparatorluk devrinde çok büyük
hamamlar inĢa etmiĢlerdir. Bunların en önemlileri Caracalla, Titus, Diocletianus ve Constantinus hamamlarıdır
(Eyice, 1997). Simetrik Plan: ―Ġmparatorluk Hamamları‖ (Thermae) Çok sayıda oda ve salon bir ana eksen
üzerinde bir ayna yansıması gibi yerleĢtirilir. Asimetrik Plan: Kentlerde çok yaygın olan Balneum‘da (küçük
hamamlar) uygulanır. ―Pompei Tipi‖ olarak değerlendirilen bu tipin en erken örneği Pompei‘deki Stebia
hamamlarıdır.( F. Yegül, 2006)

Roma hamamlarındaki sosyal ve kültürel yaĢamdan kareler
ġekil 2. Roma hamamlarında sosyal ve kültürel yaĢam
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Hamamlar mimaride, tapınaklardan sonra en yaygın yapı tipidir (Yegül, 2011). Kentsel, sosyal ve kültürel
yaĢamda günlük hayatın vazgeçilmezi olmuĢtur. Roma hâkimiyetindeki her yerde coğrafyaya uygun, kentin
nüfusuyla orantılı sayıda inĢa edilmiĢtir. Sadece Roma‘da 900 hamam olduğu bilinmektedir.
Özgün betonu, tonoz, kubbe ve alttan ısıtmalı mimarisi, iç süslemeleri ve büyük ölçülerde yapılmıĢ olmaları
Roma hamamlarını sanat tarihi açısından da önemli kılmaktadır. Roma betonunun en önemli yapı malzemesi
olarak yapılarda yer alması, zaman ve ekonomik tasarrufla birlikte daha kalıcı yapıların ortaya çıkmasına yol
açmıĢ ve güç yapı sorunlarının aĢılmasına önemli katkılar sağlamıĢtır. Betonun estetik olmayan görüntüsü yeni
kaplama yöntemleri ile çözülmüĢ, büyük açıklıklar tonoz, kubbe gibi yapı elemanlarının geliĢtirilmesiyle, sorun
olmaktan çıkarılmıĢtır.
Antik çağdan günümüze birçok döneme tanıklık eden ve Ankara‘nın tarihi açısından önemli bir yere sahip olan
hamam, Altındağ Ġlçesi Ulus Semti Çankırı Caddesinde Açık Hava Müzesi olarak hizmet vermektedir.

Ankara Roma Hamamı
Hamam Binası ve Palaestra
ġekil 3. Ankara Roma Hamamı
Bugün bilinen sınırları ile yaklaĢık 65000 m2‘lik bir alanı kaplayan hamam yapısı, palaestra ve hamam binası
olmak üzere iki bölümden oluĢmaktadır. Hamam binası yaklaĢık olarak 140x180 m boyutlarında olup, bu
yapının kuzey doğu kenarında yaklaĢık 95x95 m boyutlarında bir palaestra yer almaktadır.

Mahmut Akok Çizimleri
Ankara Roma Hamamı
ġekil 4. Palaestra
Palaestra‘nın etrafında her bir kenarında 32 adet sütunun yer aldığı revaklar, palaestra‘nın kuzey-doğu
kenarında ise revakların orta kısmında yapıya doğudan giriĢi sağlayan bir kapı bulunmaktadır. Palaestra‘nın
güneydoğusunda yer alan kapalı mekânların fonksiyonu kesin olarak bilinmese de yağıĢlı havalarda ısınma
hareketlerinin yapıldığı bir bölüm olduğu düĢünülmektedir. Palaestranın güneydoğusunda yer alan kapalı diğer
dikdörtgen mekânın büyük olasılıkla palaestradan çıkıĢı sağlayan bir kapı yapısı olduğu kabul edilmektedir.
Hamamın kapalı kısmı olan ana bina; sıcaklık (caldarium), ılıklık (tepidarium) ve soğukluk (frigidarium)
bölümlerinden oluĢmaktadır. Akok‘un planlarında görüldüğü gibi (ġekil 4) hamam hypocaust ısıtma sistemi ile
alttan ısıtılmaktadır. Ankara‘nın çok soğuk bir iklime sahip olması nedeniyle frigidarium bölümünde yer alan
apoditerium soyunma bölümünün altında da bu sistem devam etmektedir. Bu Ģekilde ısı kaybını önlemek ve
yapının bütünün sıcak kalması sağlanmak mümkün olabilmektedir. Yapının güneybatı kısmına yerleĢtirilmiĢ
ılıklık mekânı tepidarium yaklaĢık 11x25 m boyutlarındadır. Caldarium bölümü 25x25 m ve ayrıca bu alanda
sıcak ve buharın yoğun olduğu bir sudatorium (terleme odası) da bulunmaktadır. Frigidarium bölümü 15x35 m
boyutlarında, apoditerium ile yanyana giriĢte bulunmaktadır.
Tüm yapıda 14 adet prefenarium (külhan-ocak) yer almaktadır. Bu doğrultuda hamamın büyüklüğünü ocak
sayısını da belirlemektedir. Çünkü bu tip hamamlar ısıtılmak için bir fırından fazlasına gereksinim
duymaktadır. Caracalla döneminin hamam mekânlarında, yüksek ve geniĢ, taĢ bir tonozla üstü örtülü bir servis
koridoru da tüm fırınları birbirine bağlanmaktadır.
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Tuğla
TaĢ-Tuğla
Tuğla-Künk
Sıva
Mermer
ġekil 5. Ankara Roma Hamamında Kullanılan Malzemeler
Günümüzde büyük ölçüde yıkılmıĢ olan hamamın mevcut kalıntılarla plan Ģeması, yapım tekniği ve yapı
malzemesi okunabilmektedir. Hamamın yapım tekniğinde duvar, kemer, tonoz gibi mimari elemanlar sıva,
harç, taban mozaikleri, mermer kaplamalar, suyolu/kanalizasyon künkleri gibi yapı ve dekorasyon amaçlı
elemanlar göze çarpmaktadır. Genel olarak ayakta kalan mimari elemanların çoğunluğunu duvarlar
oluĢturmaktadır. Geri kalan yapı elemanları hamamın altyapı ısıtma sistemine ait, kemer, tonoz, pilae taĢıyıcı
ayaklardır. Dekorasyon amaçlı sıva, harç, mermer kaplama ve mozaikler hamamın çeĢitli bölümlerinde mimari
elemanlarla beraber günümüze kadar ulaĢabilmiĢtir. Hamamın palaestra bölümünde de çoğunluğu yakın çevre
buluntuları olan heykel, yazıt, stel, lahit ve sütunlar sergilenmektedir (ġener, 2012).
Hamamda kullanılan belli baĢlı yapısal malzemeler; taĢ, tuğla/künk, harç, sıva ve mozaiklerdir. Duvar örgüleri
büyük ölçüde almaĢık duvar tekniğinde taĢın tuğla ile beraber (birbirini takip eden dört sıra taĢ + dört sıra tuğla)
kullanılmasıyla inĢa edilmiĢtir. Son dönem taĢ duvarlarının dıĢa bakan tarafları kabaca düzlenmiĢ moloz taĢ
örgü tekniğindedir. Birkaç döĢeme ve eĢikte de kireçtaĢı ve mermer bloklarının kalıntılarına da rastlanmaktadır
(ġener, 2012).
Havuzun (piscina) çevresindeki bölümlerde mermer kaplamalar, tabanında da mozaik döĢeme yeralmaktadır.
Tuğlalar, taĢla beraber duvarlarda kullanıldığı gibi tek baĢına kemer ve tonoz örgülerinde, ısıtma sisteminde
ayaklar (pilae) halinde de kullanılmıĢtır. Tuğla Ģekilleri dikdörtgen, kare ve daireseldir, boyutları ise kullanım
yerlerine göre çeĢitlenmektedir. Harç malzeme duvarlarda taĢ, tuğla, taĢ-tuğla örgülerde derz ve dolgu olarak
kullanılmıĢtır. Sıva malzeme duvar yüzeyini kaplamakta kullanılmıĢ olup iki çeĢittir. Kaba sıva, duvar yüzeyini
tesviye etmek için, ince sıva da onun üzerinde daha düzgün bir yüzeyin elde edilmesini sağlamak amacıyla
kullanılmıĢtır. Mozaikler ise hamamın havuz tabanında ve çevresindeki niĢlerin zemininde, bazı bölümlerinde
in situ bazı yerlerde de tesseraları dağılmıĢ halde bulunmaktadır (ġener, 2012).

Hypocaust
Ayaklar (Pilae)
ġekil 6. Roma Hamamlarında Isıtma Sistemi
DöĢemeler, duvarlar, derz ve dolgularda özgün harç, servis kısımlarında nem, sıcak hava ve gazlar için sıva,
hamamın bazı bölümlerinde, havuz tabanında ve çevresindeki niĢlerin zemininde mozaik kullanılmıĢtır.
Hypocaust ―AĢağıdan ısıtan fırın‖ anlamına gelen Hypocaust Roma hamam teknolojisinin en önemli olgusu ve
baĢarısı olan yerden ısıtma sistemidir. Hypocaust genellikle hamamlarda kullanılmakla birlikte imparatorluğun,
Almanya ve Ġngiltere gibi kuzey eyaletlerindeki Roma kentlerinin villa ve saraylarında da kullanılmıĢtır.
Sistemin kullanıldığı yapılarda döĢeme, alttaki tuğla ayaklar üstüne oturtulur ve ayaklar arasındaki boĢluklardan
dolanan sıcak hava genellikle bu bacayla dıĢarı atılmıĢtır. Kimi uygulamalarda döĢemenin altındaki hipokaust
duvarlardaki ısıtma sistemiyle bağlantılıdır. Burada sıcak hava, duvarlar içine düĢey olarak yerleĢtirilmiĢ tubuli
denen piĢmiĢ toprak borulardan yukarı çıkar. Bir baĢka uygulamadaysa, duvara gelen yüzeyinde küçük
çıkıntılar bulunan tuğla kullanılmıĢ, sıcak havanın bu kaplama levhalarının arkasında kalan boĢlukta dolaĢması
sağlanmıĢtır (arkeolojikhaber.com).
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Vitruvius'a dayanılarak, hypokaust sistemini Sergius Orata'nın bulduğu kabul edilmiĢtir. Gerçekte, zamanın
diğer kaynak ve yazıtlarında, Orata'nın kesinlikle hypokaust sisteminin yaratıcısı olduğuna dair bir kanıta
rastlanmaz (Delaine, J. 1988). Ayrıca arkeolojik veriler, basitte olsa Helenistik dönemden beri bu sistemin
varlığını kanıtlamaktadırlar. Sergius Orata, hypocaustun bulucusu değil, fakat geliĢtiricisi ve uygulayıcısı olarak
kabul edilebilir (BaĢaran, T., 2007).
Praefurnium" adı verilen ocakta yakılan odun veya odunkömüründen elde edilen yüksek sıcaklıktaki baca
gazları, hypokaust sistemi boyunca, "pilae" adı verilen destekler arasından ilerleyerek hamamın ısınmasını
sağlıyorlardı. Tuğladan imal edilen destekler, horasan harcı ile birbirlerine bağlanarak hamam zeminini
taĢırlardı. Ayrıca bu destekler, bazalt, kireçtaĢı gibi farklı malzeme ve silindirik, dörtgen, kemerli gibi farklı
geometrilerden de oluĢmaktaydı (Akok M, 1968).

Yerden Isıtma
ARH Ġlk Kazılar
Duvardan Isıtma
ġekil 7. Roma Hamamlarında Yerden ve duvardan ısıtma
Hypokaust sisteminin yüksekliği, temizlik yapılabilmesi ve bir sorun çıktığında müdahale edilebilmesi için
yeterli yükseklikte yapılmaktaydı. Hamam, döĢemenin altında kısa ve birbirine yakın sütunlarla oluĢturulan
boĢlukta sıcak hava ve gazların dolaĢımı ile ısıtılmaktadır. Basitçe su deposunun içinde yer alan kazanın altında
yanan ateĢin ısısı ile çalıĢmaktadır. Bu boĢluklu sistem, hamamın ısıtılması gereken tüm mekânlarının
zemininde yer alır. Daha sonra hypocaust sisteminin üst örtüsünü ve hamam mekânlarının zemin döĢemesini
oluĢturan katmanlar gelir. Bu döĢeme tabakasını oluĢturan katmanlar ise aĢağıdan yukarıya doğru sal taĢları
(bipedales – dikdörtgen tuğlalar), beton harcı, döĢeme harcı ve en üst katman zemin döĢemesi ise mozaikler
veya mermer kaplamadır. Alttaki boĢluklu kanallar sayesinde zemini ısıttıktan sonra praefurniumda yanan
ateĢin ve hypocaust kanallarında dolaĢan gazın tahliye edilmesi gerekmekte olup, bu tahliye iĢlemlerini Roma
hamamlarında duvara yerleĢtirilmiĢ içi boĢ piĢmiĢ toprak tuğlalar yapmaktadır. ‗‘Tubuli‘‘ ismini alan içi boĢ
tuğlalar duvar yüzeyine tutturularak hamamdaki yerini almakta ve en aĢağıdan en yukarıya hamam duvar
yüzeylerini ısıtırdı, hem de atık gazların hava boĢluğuna tahliyesini sağlardı. Bu kutu tuğlalar duvar yüzeyine
harç, metal kenet veya ikisinin birlikte kullanılması ile bağlanırdı. Ġçi boĢ duvar yapmanın bir diğer yolu ise,
teguale mammatae yani, büyük, kare biçimli ve köĢelerinde dıĢarıya çıkıntılı ‗‘mermerleri‘‘ olan tuğlaların
kullanılmasıyla gerçekleĢtirilirdi (Crema, 1962). Bu yöntemde tuğlalar duvara ―t‖ Ģeklinde kenetlerle veya
çivilerle tutturulurdu. Tuğla (teguale mammatae) hypocaust ile bağlantılı yapılmakta ve yukarıdan da üst örtü
tonozlarından ateĢ dumanı tahliye edilirdi. Vitruvius da, iç duvarları nemden korumak amacıyla bir hava yastığı
sağlamak için teguale mammatae kullanımından söz eder (Vanlı, 2005).
Praefurnium da yanan ateĢ dumanı zemini ve duvarları dolaĢarak ısıtma iĢlemini tamamladıktan sonra geriye
kalan iĢlem dumanın yapıdan tahliyesidir. Roma hamamlarında tahliye iĢleminde ilk olarak tamamı veya bir
kısmı tubuli gibi içi boĢluklu tuğlalarla örülen tonoz ile duvar yüzeyine bağlanmıĢ olan tubuliler birleĢir ve
tonozun en üst orta noktalarından açılan deliklerden tahliye edilirdi (Yegül, 2006).
Hypocaust yerden ısıtma sisteminin öncüsü olan Roma hamam eserlerinden en güzel örneklerinden bir tanesi de
yapımı M.S. 3.yy olarak tarihlenen Ankara Roma hamamıdır (Erdoğan ve ark. (2007). GeliĢmiĢ ve sistematik
bir hypocaust sistemine sahip hamamda sıcak su havuzu (natatio), caldarium, tepidarium mekânları yerden
ısıtılmıĢtır. Günümüze zemin ve duvar kalıntıları ulaĢmıĢ Ankara Roma Hamamı hypocaust ısıtma sisteminde
yuvarlak pilae tuğlalar ile oluĢturulan ayakların üzerine yerleĢtirilen büyük boyutlu tuğlalar (bipedales) net bir
biçimde görülmektedir. Hypocaust sisteminde mekânların ortalarında yuvarlak tuğlalar (pilae) kullanılırken,
kenar kısımlarında kare tuğlalar tercih edilmiĢtir Kullanılan tuğlaların ortasında yaklaĢık 5 cm çapında yer alan
deliklerden harç akıtıldığı görülmektedir ve bu sayede tuğlalar birbiri ile daha sağlam bağlanmıĢtır. Bu
tuğlalarla oluĢturulan kanallar, çalıĢanların veya bakımdan sorumlu kiĢilerin rahatlıkla dolaĢabileceği Ģekilde,
yaklaĢık 1,25 m yükseklikte oluĢturulmuĢtur. 14 adet praefurnium‘a (ocak) sahip olan Ankara Roma
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Hamamı‘nda ocaklar caldarium bölümünde yer almaktadır. Ocakların önünde yer alan ateĢlemeyi ve yakıt
takviyesini sağlayan servis açıklıkların üst kısımları, baca Ģeklinde açıktır ve duman tahliyesini sağlamaktadır.

Hypocaust
Tubuli
ARH Baca
Spacer Pins
ġekil 8. Ankara Roma Hamamı Isıtma Sistemi Elemanları
Duman ayrıca hypocaust sistemini oluĢturan kanalları da dolaĢarak zemini ısıtır ve duvarlarda yer alan
açıklılardan tahliye edilirdi. Bu duvar açıklıklarının tubuli, speacer pins ya da teguale mammantae Ģeklinde mi
olduğu hakkında kesin bir bilgi ve veri mevcut değildir, fakat mevcut kalıntı duvarlar içerisinde tüteklik
boĢlukları yer almaktadır. Yapılan kazılarda külhanlarda havuzların bakımı için alt kısmına ulaĢımı sağlayan
servis koridorları da bulunmuĢtur (Akok, 1969).

Havuz Çevresindeki Özgün Kanallar
Külhan
ġekil 9. Özgün Kanallar ve Külhan
Kapalı hamam binasının, soğuk sulu banyo havuzlu kısmı hariç, diğer kısımlarının taban altları baĢtanbaĢa
cehennemlik Ģeklinde boĢlukludur. Bu kısımlarda hizmet adamlarının istedikleri zaman dolaĢabilmeleri için 125
santim kadar yükseklik bulunmaktadır. Salon tabanları, ortalarda yuvarlak, kenarlarda dört köĢeli, tuğla ile
örülmüĢ ayaklara oturtulmuĢtur.
Tabanları taĢıyan ayaklar 73x73 santim ölçüde ve santrançvari dizilmiĢlerdir. Her dört ayaküstüne
6x72x72santim ölçüde kare tuğla plâklar konulmuĢtur. Bununda üstüne 10 santim kalınlıkta bir kireç harç
dökülmüĢtür. Harcın üstüne de evvelki kalın tuğladan bir plâk daha konulup bunun da üzerine, 17 santimlik
irice kumlu bir çeĢit harç tabaka yerleĢtirildikten sonra ayrıca, 5 santimlik ince ve yapıĢtırıcı bir harç ile kalınca
mermer plaklarla taban döĢemeleri mey- dana getirilmiĢlerdir. Bu Ģekilde salon tabanlarının kalınlığı 44-50
santimi bulur.
Tabanları taĢıyan yuvarlak biçimli tuğlaların çapları 23 santimetredir. Kalınlıkları da 5 santimdir. Dört köĢeli
tuğlalar 35 x 35 x 5 santimdirler. Taban plağı tuğlalar 72 x 72 x 6 santim olarak hazırlanmıĢlardır. Yuvarlak
ayak tuğlaların orta yerinde, çapı 5 santime yaklaĢan bir yuvarlak delik vardır, bu delik yoluyla alt ve üst
harçlar birbirlerine eklenirler (Akok, 1969).
Vitruvius, hypocaust sisteminin esasını teĢkil eden asma zeminlerin nasıl inĢa edilmesi konusunu tarif ederken
dikkat edilecek hususlardan birini, caldarium (sıcaklık) ve tepidarium (ılıklık) bölümleri için aynı ısı kaynağının
kullanılması olarak aktarmıĢtır. Bir diğer önemli noktanın da ısının asma olarak oluĢturulacak zeminin altında
her noktaya verimli bir Ģekilde ulaĢabilmesi için, sıcak havanın dolaĢacağı döĢemenin, ısı kaynağı olan
preafurniuma (külhan) doğru eğimli olması gerekliliğidir (Vitruvius 10.2).
Hypocaust sisteminde ısıya dayanıklı ateĢ tuğlaları kullanılmıĢtır (Anabolu, 2001). Ankara Roma Caracalla
Hamamı‘nın üst örtü elemanları tonozlardır. Bu tonozlarda tubuli tarzı ısıtma kanallarının varlığı, bazı Roma
hamamlarında bulunmuĢtur, fakat Ankara Roma Caracalla Hamamı‘nda bunun varlığına dair kalıntılar / izler
mevcut değildir.
Tonoz örtülerin üstü kiremit kaplamadır. Bu son kat örtü taĢ kiremittir ve yapı duvarlarından belli bir mesafe
çıkıntı yaparak ve saçak oluĢturarak yağmur, kar gibi üst örtü sularını yapıdan uzaklaĢtırmıĢtır. Yapılan kazılar
sırasında ortaya çıkan parçalar ve bulgular Ankara Caracalla Hamamı‘nda oluk sisteminin de mevcut
olabileceğini iĢaret etmektedir. (Atan, 2021)
SONUÇ VE ÖNERĠLER

Yapılan kazılarda herhangi bir duvardan ısıtma elemanı bulunmamıĢ olmasına rağmen;
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Mevcut iklim Ģartlarında hamamın ısıtılmasının zorluğu,
Ġmparator Caracalla tarafından Roma‘daki hamamla aynı dönem ve benzer Ģartlarda yapılmıĢ olması,
Sıcak havanın dolaĢtığı özgün kanalların duvar içlerine kadar uzanıp buradan yukarı açılan bacalara
bağlanması
gibi sebeplerle Ankara Roma Hamamında tabandan ısıtma yanında duvardan ısıtmanın da kullanıldığı
düĢünülmektedir.
Önümüzdeki dönemde bu yönde çalıĢmalar yapılması planlanmakta, daha geniĢ çaplı bir araĢtırmanın yolunun
açılması amaçlanmaktadır.
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MĠMARLIKTA TASARIM SÜRECĠNE YENĠ BĠR YAKLAġIM: EMPATĠ YÖNTEMĠ
Yüksek Ġç Mimar Dilay Anber KALYENCĠ,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-5003-7691,
Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ĠNCESAKAL,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi,

Özet
Tasarım öncesinde kullanıcı profilini oluĢturan; ihtiyaçların, imkânların ve isteklerin ortaya konulmadan tasarıma
baĢlanması ve bunların kullanıcının deneyimleme aĢamasında ortaya çıkması bu çalıĢmanın yapılmasında önemli bir
etken olmuĢtur.
Tasarım aĢamasında mimar-kullanıcı iletiĢimi, uzman konumunda yer alan mimarın sorumluluğundadır. Kullanıcı
kullanım aĢamasında deneyimlediği birçok Ģeyi mimara aktarma konusunda baĢarısız olabilmektedir. Bu nedenle uzman
konumunda yer alan mimarın kullanıcı profilini geliĢtirilen yeni empatik yaklaĢımlarla ortaya çıkarması beklenmektedir.
Soyuttan somuta evrilen tasarım sürecinin psikolojik boyutta incelenmesi iç mimarlık disiplinine yeni bir bakıĢ açısı
kazandırmaktır. Mimarlık meslek icrasında teknik detaylarla birlikte insan psikolojisine hizmet etme düĢüncesi her zaman
dikkate alınmalıdır.
Psikoloji, eğitim, sanat ve sağlık alanında sıklıkla kullanılan empati kavramının mimarlık disiplininde de
kullanılması çalıĢmanın asıl amacıdır. Disiplinlerarası bir konu olan empatiyi mimarlık alanında da görmek ve bunu
bilimsel meslek alanında var etmek, yöntem ve yaklaĢımlar önermek gerekmektedir.1
Anahtar Kelimeler: Empati, Kullanıcı, Ġhtiyaç, Ġmkan, Ġstek

A NEW APPROACH TO THE DESIGN PROCESS IN ARCHITECTURE: EMPATHY METHOD
Abstract
Creating the user profile before the design; The beginning of the design without revealing the needs, possibilities
and wishes and their emergence during the user's experience phase have been an important factor in the conduct of this
study.
Architect-user communication during the design phase is the responsibility of the architect, who is an expert. The
user may fail to convey to the architect what he has experienced during the usage phase. For this reason, it is expected
that the architect, who is in the position of expert, will reveal the user profile with the new empathetic approaches
developed. Examining the design process, which evolves from abstract to concrete, in the psychological dimension is to
bring a new perspective to the discipline of interior architecture. The idea of serving human psychology along with
technical details should always be taken into account in the practice of architecture.
The main purpose of the study is to use the concept of empathy, which is frequently used in the fields of
psychology, education, art and health, in the discipline of architecture. It is necessary to see empathy, which is an
interdisciplinary subject, in the field of architecture, to create it in the field of scientific profession, and to suggest
methods and approaches.
Keywords: Empathy, User, Need, Opportunity, Desire
1. GiriĢ
Mimarlık meslek icrasında, genel çerçevenin ortaya konulduğu evre olan tasarım süreciyle, kullanıcının mekân ile
iletiĢime geçtiği deneyimleme aĢamasındaki bağın zayıflığı olumsuz sonuçlanmalara sebep olmaktadır.AraĢtırmanın
problemi; Mimarların tasarım öncesinde kullanıcı profilini oluĢturan; ihtiyaçları, imkânları ve istekleri belirleyemeden
tasarıma baĢlaması ve bunların kullanıcının deneyimleme aĢamasında ortaya çıkmasıdır.

ÇalıĢma kapsamında hedef birim olan kullanıcı bir problem olarak, bu problemin çözümünde aktif rol
oynayan kiĢi ise mimar olarak belirlenmiĢtir. Mimar bu süreçte gerekli yöntemlerle kullanıcıyı tanımlamak
durumundadır. Günümüzde tasarım yaklaĢımları, kullanıcıların tasarım sürecinde aktif rol oynaması üzerinedir.
Kullanıcının sürece katılımı ise mimarın geliĢtirdiği yöntemler ile sağlanmaktadır. ÇalıĢmada disiplinler arası
bir kavram olan empatinin kullanılmasının amacı ise, kavramın kullanıcının dünyasına girmeyi, ihtiyaçlarını,
imkânlarını, isteklerini, deneyimlerini, duygularını ve problemlerini anlamaya yardımcı olacağı ve tasarım
sürecine veri sağlayabileceği düĢüncesidir. Empati; kiĢinin kendisini baĢka bir bilincin yerine koyarak söz
konusu bilincin duygularını, isteklerini ve düĢüncelerini, denemeksizin anlayabilmesi becerisidir.(TDK) Ġnsanın
karĢısındakinin hangi durumlarda hangi davranıĢları yapacağını önceden tahmin etmesi, bireyin duygularını
anlamak ve anladığını iletmektir.(Dökmen,2008)
1

Bu makale 2021 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesinde yazılan ―Mimarların Tasarım Sürecinde Kullanıcı Profili OluĢturma Yöntemleri
ve Empatik YaklaĢımları Üzerine Bir AraĢtırma‖ isimli tezden faydalanarak yazılmıĢtır.
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Yapılan araĢtırmalar ve literatür taramaları sonucunda mimari tasarım aĢamasında kullanıcı ihtiyaçlarının
belirlenmesine yönelik çalıĢmanın yok denecek kadar az olduğu, detaylı bir yöntem önerisi olmadığı ve konunun daha
çok psikoloji alanında iĢlendiği görülmektedir. Bu nedenle çalıĢma; kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak, Türkiye‘de
mimari tasarım süreçlerine, bakıĢ açısı oluĢturmak amacıyla yapılmıĢtır. Ġnsan odaklı olan bu çalıĢma farklı disiplinlerde
oldukça gündemde olan bir konudur. Konunun psikoloji alanında olduğu kadar mimarlık alanında da yapılacak olan
çalıĢmalara kılavuz niteliğinde geliĢtirilebilir bir yol haritası çizmesi hedeflemektedir.

2. 5 Adımlı Tasarım Süreci

ġekil 1. 5 Adımlı Tasarım Süreci (Kalyenci,2021)

5 adımlı tasarım süreci incelendiğinde, kullanıcı odaklı bir yöntem olduğu anlaĢılmaktadır.
Tasarım sürecinin ilk adımı olan empati; mimarın kendisini kullanıcının yerine koyması, onun gözleriyle
bakması, onun ayakkabısını giymesi gibi empatik yaklaĢımlar göstermesi beklenir. Kurulan empati de mimarın kendi
düĢünce ve isteklerini bir kenara bırakması beklenir. Mimarlardan hedef birimin yani kullanıcı profilini belirlendikten
sonra teknik bilgilerinden ve mesleki tecrübelerinden eklemeler yapması beklenir.Mimarın kullanıcı ile kurduğu empati,
kullanıcının ihtiyaç, imkan ve isteklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır. Mimarın tasarım yapmadan önce
kullanıcıyı tanıması ve kullanıcı profili oluĢturması, mimarlık meslek icrasında mimarın sorumluluğundadır. Bu nedenle
tasarım sürecinde kullanıcı profili oluĢturmak en önemli aĢamadır. Bu aĢamalar için yeterli süre mimar tarafından
belirlenmelidir. Belirlenen bu süre kullanıcıya bildirilmelidir. Mimar kullanıcısı hakkında oluĢturduğu profil üzerinden
tasarımlarına baĢlamakta ve bu profil üzerinden en ideal tasarım için beyin fırtınası yapmaktadır. Bu aĢamada mimar
teknik bilgisi ve mesleki tecrübesi ile birlikte tasarıma eklemeler yapmakta ve önerilerde bulunmaktadır. Mimarın
tasarımlarını ifade ediĢ Ģekli; eskiz çalıĢmaları veya tek boyutlu çizimler Ģeklinde olabilmektedir. Bu fikir eskizleri veya
tek boyutlu tasarımlar üzerinden kullanıcı ile görüĢmeler yapılmaktadır. Bu görüĢme neticesinde tasarımın genel
çerçevesi çizilmektedir. Genel çerçeve çizildikten sonra kullanıcıya tasarımı daha iyi ifade edebilmek için 3 boyutlu
görselleĢtirme yapılmaktadır. Bu görselleĢtirme tasarımı temsil etmektedir. Bu 3 boyutlu görseller ile mimar tasarımı
kullanıcısına sunmakta ve test etmektedir. Kullanıcı ile kararlaĢtırılan tasarım uygulamaya konulmaktadır. Tasarımın son
aĢaması olan kullanıcı deneyimi ile süreç tamamlanmaktadır. Deneyim aĢamasında kullanıcı ile yapılan tasarım test
edilmekte ve sonuç tasarım hakkında fikirler alınmaktadır. Bu Ģekilde 5 adımlı tasarım süreci tamamlanmıĢ olmaktadır.
Görüldüğü gibi her aĢamada kullanıcı ön plandadır. Daima hedef birim kullanıcıdır. Fakat her kullanıcı farklı bir problem
olarak ele alındığından, problemin doğası gereği farklı çözümler gerektirebilir. ġekil 1‘de genel bir tasarım süreci ortaya
konulmuĢtur.
3. Mimarlık Mesleğinde Empati

“Hayata bir an için birbirimizin gözünden bakabilmek kadar büyük bir mucize olabilir mi?”
Henry David Thorea

Empati; Bir insanın kendisini karĢısındaki bir nesneye yansıtması, kendini onun içinde hissetmesi ve bu
yolla o nesneyi içine alarak/özümseyerek anlaması sürecidir.(TheodorLipps) Empati kiĢiler arasındaki iletiĢimi
kolaylaĢtırarak daha kolay anlaĢılabilmeyi sağlamaktadır. Empati kavramının çağrıĢtırdığı psikolojik etki,
yalnızca psikoloji alanında kullanıldığını hissettirse de birçok disiplinde kullanılmaktadır. Günlük yaĢamda
gerek bilinçli olarak gerekse bilinçsiz olarak empati kullanılmaktadır.
Bir kullanıcının, mimarı tarafından anlaĢıldığını bilmesi sadece empatik bir iliĢkinin kurulması ile
kalmamakta; aynı zamanda projenin sonuçları üzerinde de olumlu etkiler yaratmaktadır. Projeye uyumun
artması ve psikolojik faktörlerin projeye katkısı da devreye girmektedir. Günümüzde mimarlık alanında iletiĢim
becerilerinin önemi bilinmekte ve sağlıklı bir kullanıcı mimar iliĢkisi için bunu zorunlu hale getirmektedir.
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Yapılan bazı araĢtırmalar kullanıcıların büyük bir kısmının mimarın teknik bilgi birikiminden memnun
olduklarını gösterirken, mimarlarla karĢılıklı iletiĢimden memnun olmadığını göstermektedir. Bu
memnuniyetsizliğin nedeni olarak iletiĢim eksikliği gösterilmektedir. Kullanıcıların çoğu, mimarlarına soru
sormaya çekindiklerini, kafalarındaki soruları anlatma cesaretini bulamadıklarını veya kendilerine anlatılanları
anlamakta zorlandıklarını belirtmektedir.
Empati becerisinin kazandırılması ile mimarlık alanında yanlıĢ uygulama davalarında azalma, kullanıcı
memnuniyetinde artma, kullanıcıların projeye uyumunda artma ve daha olumlu sonuçlar elde edilebileceği
öngörülmektedir. Mimar-kullanıcı iliĢkisindeki baĢarısızlığın sonucu olarak, kullanıcının mimarın
söylediklerini anlamamasına hatta mimari olarak doğru çözümler verilse de kullanıcının istekleri
yapılmadığından baĢarısız sonuçlar elde edilmektedir. Proje sonundaki kullanıcı memnuniyetsizliğinin büyük
bir çoğunluğun da sorunun baĢarısız mimar-kullanıcı iliĢkisinden kaynaklandığı düĢünülmektedir.
Mimarlık mesleğinde empati, mimarın kullanıcıların bakıĢ açısını, deneyimlerini biliĢsel olarak
tanıyabilmesi ve bu anlayıĢı kullanıcıya geri iletebilmesi yetisidir. Mimarlık mesleğinde empati süreci, bir
döngü Ģeklinde ifade edilmektedir. Bu döngü, mimarın hissettiklerini kullanıcıya aktarabilmesini takiben,
kullanıcının da buna karĢılık vermesi ile tamamlanmaktadır. Bu döngüye ―Empati Döngüsü (empathic cycle)‖
denilmektedir. Bu döngü birbirini izleyen evrelerden oluĢur: Kullanıcıdan duygu ya da ifadenin alınması,
empati yapıldığında bunun kullanıcıya iletilmesi ve kullanıcının kendisi ile empati yapıldığı ya da anlaĢıldığının
farkına varmasıdır. Bu süreç "empati döngüsü" olarak tanımlanır ve Ģu evrelerden oluĢur.

ġekil 2. Mimarlıkta Empati Döngüsü (Kalyenci, 2021)
1. Kullanıcı bir duygusunu ifade eder,
2. Mimar bu duyguyu tanır,
3. Mimar bu duyguyu tanıyıp aldığını kullanıcıya ifade eder,
4. Kullanıcı duygusunu iletmiĢ olduğunu fark eder,
5. Kullanıcı duygusunu iletmiĢ olduğunu fark ettiğini mimara geri bildirir.
Birinci evrede; Kullanıcı içsel yaĢantılarını gerek sözel gerekse sözel olmayan biçimde ifade eder. Bazı nedenlerle bu
evrede empati engellenebilmektedir. Örneğin, kullanıcının savunmaları (yadsıma, akla uygunlaĢtırma) isteklerini ifade
etmesine engel olabilir. Dil ve iletiĢim becerisinde kısıtlılıklar nedeni ile bazı kullanıcıların içsel yaĢantılarını ancak
yaklaĢık bir biçimde ifade edebilirler.
Ġkinci evrede; Mimarın iĢi, kullanıcıdan gelen ipuçlarını doğru bir Ģekilde almaktır.
Üçüncü evrede; Mimarın eĢ duyumlu ifadeleri yer alır. Yalnızca sözler değil, yüz ifadesi, beden dili, ses tonu ve
yanıtlarda neyin seçildiği kadar, seçilmediği de önemlidir.
Dördüncü evrede; Mimar "doğruya yakın" bir mesajı sözel ya da sözel olmayan bir biçimde kullanıcıya iletir.
BeĢinci evrede; Kullanıcı, mimarın eĢ duyumlu ifadesini anladığına iliĢkin geri bildirimde bulunur, eĢ duyumlu iletiĢimin
tamamlanabilmesi için bu gereklidir.(ġekil 2)

3.Kullanıcıdaki Düzensiz

ġekil
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ve Ġfade Edilemeyen Bilgilerin Mimar Tarafından
Düzenlenerek Alınması (Kalyenci, 2021)
ġekil 3‘te görüldüğü gibi kullanıcı belleğinde yer alan düzensiz, karmaĢık ve kullanıcı tarafından ifade edilemeyen
ihtiyaçlar, imkânlar ve istekler, profesyonel konumda yer alan mimarın kullanıcıya karĢı sergilediği empatik yaklaĢım
sonucu, düzenli ihtiyaçlar, imkânlar ve istekler listesine yani kullanıcı profiline dönüĢmektedir.

4. Kullanıcı için 3Ġ Kuralı
Mimarlık meslek icrasında, kullanıcının tanımlanabilmesi için bir takım parametrelerin belirlenmesi
gerekir. Bu parametreler; ihtiyaçlar, imkânlar ve isteklerdir. Bu parametreler her kullanıcı için değiĢkenlik
göstermektedir. Çünkü her kullanıcının yaĢam deneyimi, kültürel yapısı, sosyal çevresi ve hayata bakıĢ açısı
birbirinden farklıdır. Bu nedenle her kullanıcı farklı bir kullanıcı profilini oluĢturmaktadır.(ġekil 4)

ġekil 4.3Ġ Kuralı ile Kullanıcı Profili oluĢturma (Kalyenci, 2021)

Kullanıcının belirli olduğu durumlarda, ihtiyaç, imkân ve isteklerinin gereken Ģekilde ortaya
konabilmesi, bunların karĢılanabilmesi için ilk adım olmaktadır. Bu parametrelerin belirlenebilmesi için de
kullanıcının tasarım sürecine doğrudan katkısı gerekmektedir. Kullanıcı tasarım öncesi beklentilerini bu 3Ġ
kuralı ile ortaya koyabilmektedir. Bu kuraldaki parametrelerin ortaya çıkarılması ise mimarın
sorumluluğundadır. Mimar tasarım öncesinde kullanıcı profilini ortaya çıkarmak için bu kuraldan
yararlanabilir.2

ġekil 5.3Ġ Kuralı Kriterleri (Kalyenci, 2021)
ġekil 5‘te 3Ġ kuralının kriterlerine yer veriĢmiĢtir. Bu kriterler kullanıcı profili ortaya konulurken dikkat edilmesi gereken
baĢlıca kriterlerdir.
Ġnsanlık varoluĢundan günümüze kadar olan zaman dilimi mimarlık açısından ele aldığında, mimarın istek ve
uygulamalarının kullanıcı tarafından sorgusuz, sualsiz uygulandığı profiltipinden, istekleri ilgili teknolojik imkanlardan
da faydalanarak araĢtırma yapan, sorgulayan ve istek, ihtiyaç ve imkanları ile ilgili bilgiler edinerek kendisine yol
gösterilmesini bekleyen kullanıcı profil tipine doğru bir kayma olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kullanıcıların
eğitim seviyeleri, davranıĢ ve tutumları, kiĢisel değerleri, inançları, kültürel yapıları projeyle ile ilgili beklentileri
doğrudan ya da dolaylı olarak kullanıcı mimar iliĢkisini etkilemektedir. Kullanıcı merkezli yaklaĢımda amaç; kullanıcının
ihtiyaçlarının ve taleplerinin sorgulanması, kullanıcıların değer ve tercihlerinin farkında olunması, kullanıcıların
2

3Ġ kuralı Dr.ĠNCESAKAL Mustafa tarafından yüksek lisans ders kapsamında geliĢtirilen düĢünceler çerçevesinde oluĢturulmuĢtur.
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yaĢamlarını etkileyen olumlu veya olumsuz kararlarının farkında olunması, yaĢamlarıyla iliĢkili geniĢ bir bakıĢ açısı
oluĢturulması ve kullanıcıların çevresine tasarım ile ilgili karar verme sürecinde yardımcı olmayı sağlamaktır. Mimar
tasarımın oluĢması için kolaylaĢtırıcı bir rol üstlenirken, kullanıcının ihtiyaçlarının korunması ve geliĢtirilmesinde
kullanıcısına yardımcı olmaktadır. Bu durum, kullanıcıların mimara duydukları güveni arttırır ve bununla birlikte proje
sonuçlarını da iyileĢtirir. Kullanıcı merkezli yaklaĢım, kullanıcı güveni paralelinde kullanıcılara çağrıda bulunan ahlaki
bir felsefeye dayanmaktadır.
Kullanıcı merkezli yaklaĢım, kullanıcıların kanıta dayalı olarak verdiği mimari hizmetinden vazgeçmesi veya
kullanıcının tasarım ile ilgili tüm kararları sadece kullanıcıya bırakması anlamına gelmez. Mimarın kullanıcı gündemini
belirlediği ve kullanıcıyı karar alma sürecine dâhil etmesi Ģeklinde ifade edilir. Sorumlu olarak mimarın, pasif olarak
kullanıcının yer aldığı hiyerarĢik düĢünce yapısının aksine kullanıcı merkezli yaklaĢımda, kullanıcı ile mimar arasındaki
iliĢkide karĢılıklı güç paylaĢımı ve güç dengesi gereklidir.
5. Değerlendirme ve Sonuç

Sosyal ve akıcı bir disiplin olan mimarlık, diğer disiplinlilerle daima iç içedir. Mimar, mutlak karĢıt
fikirleri, iliĢkili disiplinleri, sosyal durumları ve mimarlıktaki kuramları tasarım yapmak için bir araya getirmek
zorundadır. BaĢka bir ifade ile tasarım, bilgi yükü açısından mimari konuların ve farklı disiplinlerin
birleĢiminden oluĢmaktadır.
Mimar kullanıcı ile birebir iletiĢim halindedir. Kullanıcının sonuç üründen memnuniyeti büyük ölçüde
mimarın kullanıcı ile kurduğu iletiĢime bağlıdır. Empati becerilerine sahip olan bir mimar kullanıcı ve çevresi
ile iyi bir iletiĢim kurabilir ve verimli hizmet verebilir. Mimarlık hizmetine baĢvuran kiĢiler, istedikleri ve hayal
ettikleri her Ģeyin anlaĢılmasını beklemektedirler. Bu kullanıcıların ihtiyaçlarını, isteklerini ve imkânlarını
doğru anlayabilmek ve bu doğrultuda hizmet vermek memnuniyet düzeyini arttırmaktadır. Bu nedenle mimarlık
hizmetinin en doğru Ģekilde verilebilmesi için, kullanıcılarla birebir iletiĢimde olan mimarlara büyük iĢ
düĢmektedir.Mimarlık mesleğinin gereğince yerine getirilmesinde, mimarların sahip olduğu empati becerisinin
etkisi büyüktür. Mimarların, kullanıcı ihtiyaçlarını, imkânlarını, isteklerini, duygu ve düĢüncelerini anlayıp,
tasarımlarına bu Ģekilde yön vermeleri kullanıcı açısından önem taĢımaktadır. Kullanıcı anlaĢıldığı ve
ilgilenildiği duygusunu yaĢayabilmektedir.Mimarların kullanıcılara karĢı kurduğu veya kurabileceği empati
düzeyini etkileyen bazı etmenler vardır. Bunlar: Mimarın empati beceri düzeyi, psikolojik yapısı ve motivasyon
düzeyi, karakter yapısı ve sosyal hayatları, ekonomik yaĢantıları, mesleki bilgi, beceri ve deneyim düzeyleri,
kullanıcıların ihtiyaç, imkân ve istekleri, kullanıcı ve çevresinin fiziki ve psikolojik yapısı, çalıĢma ortamlarının
özellikleri, çalıĢma arkadaĢlarıyla olan iletiĢimin etkisi gibi unsurlar mimarların kullanıcı ve çevresine karĢı
kurabileceği empati düzeyini etkiler.
Mimar tasarım sürecinde kullanıcı ile birebir iletiĢim halindedir. Kullanıcının sonuç üründen memnuniyeti büyük
ölçüde mimarın kullanıcı ile kurduğu iletiĢime bağlıdır. Empati becerilerine sahip olan bir mimar kullanıcı ve çevresi ile
iyi bir iletiĢim kurabilir ve verimli hizmet verebilir. Mimarlık hizmetine baĢvuran kiĢiler, istedikleri ve hayal ettikleri her
Ģeyin anlaĢılmasını beklemektedirler. Bu kullanıcıların ihtiyaçlarını, isteklerini ve imkânlarını doğru anlayabilmek ve bu
doğrultuda hizmet vermek memnuniyet düzeyini arttırmaktadır. Bu nedenle mimarlık hizmetinin en doğru Ģekilde
verilebilmesi için, kullanıcılarla birebir iletiĢimde olan mimarlara büyük iĢ düĢmektedir. Mimarlık mesleğinin gereğince
yerine getirilmesinde, mimarların sahip olduğu empati becerisinin etkisi büyüktür. Mimarların, kullanıcı ihtiyaçlarını,
imkânlarını, isteklerini, duygu ve düĢüncelerini anlayıp, tasarımlarına bu Ģekilde yön vermeleri kullanıcı açısından önem
taĢımaktadır. Kullanıcı anlaĢıldığı ve ilgilenildiği duygusunu yaĢayabilmektedir.

Mimarlar tasarım sürecinin sonucu olan projenin, kendisinin dıĢında kullanıcının deneyimleyeceği ve
kullanacağı bir proje olacağını unutmaması gerekir. Mimarların kendilerinden baĢka yaĢam koĢullarına, yaĢam
tarzına, bakıĢ açısına ve motivasyonlara sahip insanlara hizmet edeceklerinin farkında olmaları, bu farklı
kullanıcı kitlelerini tanımak için çeĢitli yöntemlerden faydalanmaları gerekmektedir. ÇalıĢmada disiplinler arası
bir kavram olan empatinin kullanılmasının amacı, kavramın kullanıcının dünyasına girmeyi, ihtiyaçlarını,
imkânlarını, isteklerini, deneyimlerini, duygularını ve problemlerini anlamayı ve tasarım sürecine veri
sağlayabileceği düĢüncesidir. Mimarlar kendilerini kullanıcıların yerine koyabilmeli, onların düĢündüklerini,
hissettiklerini, hayallerini anlayabilmeli ve anladığını karĢı tarafa geçirebilmelidir. Tasarım süreci en optimal
çözüme ulaĢmayı hedefleyen süreç olduğu için, farklı disiplinler ile kurulan iliĢki önem kazanmaktadır. Bu
süreç, mimarın teknik bilgilerinin yanı sıra sosyal bir varlık olan insanı anlamak, onun ihtiyaç, istek ve
imkânlarını ortaya koyabilmek için iletiĢim kavramını kullanması ile baĢlar. Diğer tüm disiplinlerde olduğu
gibi, mimarlık meslek icrasında da odak noktası insandır. Mimarlık kullanıcı için var olmuĢtur ve kullanıcı
olmadan ihtiyaç olmaz ve dolayısı ile de mimarlıkta olmaz. Bu nedenle mimarlık eğitiminde, kullanıcı ile
empati kurmaya yönelik derslere yer verilmelidir.
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ġekil 6.Tasarımın Diğer Disiplinler ile ĠliĢkisi
(ġensoy ve Yamaçlı, 2015)

ġekil 7.Mimarlığın Diğer
Disiplinler ile ĠliĢkisi (Kalyenci, 2021)

Mimarlığın iliĢkili olduğu disiplinler incelendiğinde; antropoloji, sanat, etik, bilim, psikoloji, sosyoloji, ticaret,
ekonomi, mühendislik, programlama ve üretim gibi bir çok disiplin ile doğrudan ya da dolaylı olarak iliĢki içinde olduğu
görülmektedir.(ġekil 6). Mimarlığın diğer disiplinler ile olan iliĢkisi incelendiğinde arka planda kalan, etik, psikoloji ve
antropoloji ön plana çıkarılmalıdır. Mimarlığın etik, psikoloji ve antropoloji ile iliĢkisi dolaylıdır. Bu disiplinler ile olan
iliĢki doğrudan iliĢki haline getirilmelidir. (ġekil 7) Etik, psikoloji ve antropoloji disiplinleri ise direk insan temelli
disiplinler olduğu için bu amaca hizmet eden eğitimlerin daha ön plan da olduğu programlar hazırlanmalıdır. Eğitimin
yanı sıra tasarımda kullanıcı profilini belirlemek ve mimarların empati becerilerini geliĢtirmek adına meslek odalarının,
belediyelerin ve insanların konu hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Tüm bunlar göz önüne alınıp, mimarlık
eğitimi incelendiğinde tüm disiplinlerle desteklenen bir eğitimin verilmesi gerekmektedir.

ġekil 8.Mimarların Hedef Birim Olan Kullanıcıya karĢı Empatik YaklaĢımlarını Arttırıcı Öneriler (Kalyenci, 2021)
Günümüzde verilen mimarlık eğitimi bu yönüyle eksik kalmaktadır. Teknik konuların eğitimi verilirken, diğer
disiplinler arka planda kaldığından öğrenciler bu disiplinleri öğrenmeden eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Bu arka
planda kalan konular kiĢinin kendi inisiyatifine bırakılmaktadır. Çağın gerekleri nedeniyle, tasarım öğrencilerinin
kullanıcılar hakkında tasarım bilgisi edinmesini sağlayan tasarım eğitimi giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
Dolayısıyla çağın gerekleri nedeniyle, mimarlık eğitiminde kullanıcıya dair tasarım bilgisi edinmesine olanak sağlayacak
tasarım eğitimi verilmelidir. Özellikle psikoloji, iletiĢim vb. alanlarda verilecek eğitimler, teknik olarak verilen eğitimler
kadar önem kazanmaktadır. Eğitime sadece ders anlamında bakılmamalı, sosyal aktivitelere de önem verilmelidir.
Aktiviteler sadece mimarlık öğrencileri ile sınırlı kalmayıp, diğer tüm disiplinlerden öğrencilerin de katılımı ile
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yapılmalıdır. Bu aktiviteler fikir üretme, sergi vb. öğrencinin bilgi ve sosyal etkileĢimde bulunabileceği Ģekilde olmalıdır.
Bu tarz etkileĢimli ortamlar daha üretken, daha çok sorgulayabilen ve fikir zenginliğine sahip bireyler yetiĢtirmeye olanak
sağlar. (ġekil 8)
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BARĠYERLĠ OTOYOL GĠġELERĠNĠN TRAFĠK AKIMINA ETKĠSĠ: ĠSTANBUL KUZEY
MARMARA OTOYOLU ÖRNEĞĠ
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Özet
Bu çalıĢma bariyerli, nakit ve otomatik ödeme sistemlerinin birlikte kullanıldığı otoyol çıkıĢ giĢelerinin trafik
akımına olan etkisini ele almaktadır. GiĢelerde, nakit ödeme yapan sürücüler tamamen durarak ödemelerini
yapmakta, otomatik ödeme sistemine sahip olan araçlar ise hızlarını düĢürerek ve yalnızca bariyerin açılmasını
gözeterek geçiĢ yapabilmektedir. Ayrıca, sürücüler, karma ödeme sistemlerinin yanında farklı araç tiplerinin
kullanımıyla da artan servis süreleriyle karĢı karĢıya kalmaktadır. Bu çalıĢma kapsamında, giĢelerdeki servis
süreleri, Ġstanbul Kuzey Marmara Otoyolu‘ nun Alemdağ giĢeleri göz önünde bulundurularak, VISSIM
benzetim programı ile farklı senaryolar altında incelenmiĢtir. Analizler sonucunda, otoyol ücretinin nakit
ödenmesi durumunda servis sürelerinin araç tipine göre değiĢiklik gösterdiği ve bu sürelerin 6.1 sn ile 66 saniye
arasında değiĢtiği görülmüĢtür. Bununla birlikte, talebin düĢük olması durumunda, ardıĢık otomatik ödeme
sistemini kullanan taĢıtların birbirine etkisinin neredeyse bulunmadığı, nakit ödeme yapan kullanıcıların ise
diğer taĢıtlar üzerinde önemli etkileri olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak, 2000 tĢt/sa/Ģrt‘ lik talep olması ve
tüm taĢıtların nakit ödemeyi tercih etmesi durumunda 48 dakikalara varan gecikmelerin yaĢanabileceği
bulunmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Trafik benzetim, Otoyol giĢesi, Elektronik ödeme, Nakit ödeme
THE EFFECT OF BARRIERED FREEWAY TOLL BOOTHS ON TRAFFIC FLOW: ISTANBUL
NORTHERN MARMARA FREEWAY SAMPLE
Abstract
This study focuses on the impact of barrier-operated freeway exit toll booths, as well as cash and automatic
payment systems, on traffic flow. Drivers that pay in cash stop completely at toll booths, whereas vehicles with
automatic payment systems can pass by slowing their speed and just observing the opening of the barrier.
Furthermore, drivers endure longer service times as a result of the utilization of different vehicle types and
varied payment mechanisms. The service times at the toll booths were investigated under various scenarios
using the VISSIM simulation software, taking into account the Alemdag toll booths on the Istanbul Northern
Marmara Freeway. As a result of the analysis, it was discovered that service times vary depending on the
vehicle type, ranging from 6.1 seconds to 66 seconds in the case of cash payment of the freeway toll. However,
in the case of low demand, vehicles using the sequential automatic payment method have essentially no effect
on each other, whereas users making cash payments have considerable effects on other vehicles. As a result, if
there is a demand of 2000 veh/h/l and all vehicles prefer to pay in cash, there may be delays of up to 48
minutes.
Keywords: Traffic simulation, Freeway toll booth, Electronic payment, Cash payment
1. GiriĢ
Ġstanbul, nüfus ve arazi kullanımı yönlerinden sürekli artıĢ gösteren ve buna paralel olarak trafik talebinin de
sürekli arttığı büyük ölçekli bir kenttir. Artan trafik talebini karĢılamak için son yıllardaki kamu özel iĢbirliği
(KÖĠ) projeleri ile Ġstanbul otoyol ağı çok hızlı artıĢ göstermiĢtir.
KÖĠ ile yapılan projelerin daha yüksek geçiĢ ücretlerinin olması bu yollar üzerindeki talebi daha sınırlı
tutmakta ve finansal kaygılar nedeniyle otoyol çıkıĢ giĢelerinde bariyerli giĢe tasarımı tercih edilmektedir.
Bununla birlikte, her otoyol çıkıĢ giĢesinde elektronik ve nakit ödemelerin birlikte yapılabiliyor olması,
elektronik ödeme yapan araçların dahi uzun sürelerde giĢe bölgelerinden geçebilmelerine ve taĢıtların giĢe
bölgelerinde kaybettiği zamanın artmasına neden olmaktadır.
Bu çalıĢmada, nakit ödeme yapan taĢıtların giĢe bölgesini kullanan diğer taĢıtlar üzerinde yarattığı etkiler
Kuzey Marmara Otoyolu, Alemdağ giĢesinde, VISSIM benzetim programı ile incelenmiĢtir. ÇalıĢma
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kapsamında, giĢelerde artan nakit ödeme oranına karĢın gecikme ve ortalama dur-kalk sayısındaki değiĢimle
birlikte giĢe bölgesinin kapasitesi analiz edilmiĢtir.
2. Metot ve Yöntemler
ÇalıĢmada, servis süresi analizleri, KÖĠ ile yapılan ve iĢletilen, Anadolu yakasında yer alan, Kuzey Marmara
Otoyolu Alemdağ giĢelerinde yapılmıĢtır. ġekil 1‘den de görüldüğü üzere, Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ
giĢelerinde, 4 adet giĢe bölgesi bariyerli olarak hizmet vermekte ve giĢe bölgesinden geçiĢ yapan taĢıtlar için
hız limiti 20 km/sa olarak uygulanmaktadır.

ġekil 1. Alemdağ giĢeleri
ÇalıĢma kapsamında, otoyol bölgesini kullanan taĢıt tiplerine göre 4 farklı taĢıt sınıfı oluĢturulmuĢ ve toplamda
3264 farklı taĢıta ait servis süre ölçümleri yapılmıĢtır. ÇalıĢmada kullanılan taĢıt sınıfları ve özellikleri Tablo
1‘de verilmiĢtir.
Tablo 1. TaĢıt sınıfları ve özellikleri
TaĢıt sınıfı

Açıklama

Otomobil

Otomobil, pikap, kamyonet, jip gibi 4-8 kiĢi taĢıyabilen taĢıtlar

Orta yüklü ticari taĢıt

Yolcu kapasitesi 8-25 kiĢi ve ağırlığı 3.5-5 ton olan taĢıtlar

Otobüs ve Kamyon
Kamyon+Römork,
Çekici+Yarı Römork

Boyları 8-12 m olan, daha fazla yolcu ve yük nakli yapabilen taĢıtlar,
Uzunlukları 10-18 m olan ve çok daha yüksek taĢıma kapasitesi olan taĢıtlar

Gözlemler zirve dıĢı saatlerde, Tablo 1‘de yer verilen araç sınıflarına göre yapılmıĢtır. Tablo 2‘den görüldüğü
üzere gözlemlerin önemli bir kısmını otomobil oluĢturmaktadır.
Tablo 2. Ödeme yöntemlerinin taĢıt sınıflarına göre kullanım oranları
Ödeme Yöntemi

Elektronik Ödeme

Nakit Ödeme

TaĢıt Sınıfı

Gözlem Sayısı

%

Otomobil

2051

62.84

Orta yüklü ticari taĢıt

336

10.29

Otobüs ve Kamyon
Kamyon+Römork,
Çekici+Yarı Römork
Otomobil

213

6.53

231

7.08

261

8.00

Orta yüklü ticari taĢıt

51

1.56

Otobüs ve Kamyon
Kamyon+Römork,
Çekici+Yarı Römork

55

1.69

66

2.02

Toplam %

86.73

13.27

Tablo 2 dikkatle incelendiğinde 3.264 taĢıtın %13,27‘sinin nakit ödemeyi tercih ettiği görülmektedir. Aynı
zamanda giĢeleri kullanan taĢıtların %70,82‘sinin otomobil, %11.85‘inin orta yüklü ticari taĢıt, %8,24‘ünün
otobüs ve kamyon, %9,09‘unun ise Kamyon+Römork sınıfı taĢıtlardan oluĢtuğu görülmektedir.
Bir otoyol çıkıĢ giĢesinin kapasitesini belirleyen en önemli faktör servis süresidir. Servis süresi; ödenecek
miktar, giĢe personel tecrübesi, ödeme yöntemi ve taĢıt sınıfı gibi birçok parametreden etkilenmektedir (Karim
ve arkadaĢları, 2020). Özellikle otomobiller ile ağır taĢıtların servis sürelerinde önemli farklar olduğu, ayrıca
bariyerli giĢelerde servis süresinin daha fazla olduğu, dolayısıyla daha düĢük kapasitelerde hizmet verdiği Woo
ve Hoel (1991) tarafından belirtilmektedir. Aynı zamanda, bariyer kontrollü otoyol giĢeleri, trafik akımı
üzerinde güvenlik bakımından da olumsuz etki etmektedir. Kaza riskinin bariyersiz açık tip ücret toplama
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giĢelerinde %24 daha düĢük olduğu belirlenmiĢtir (Yang ve arkadaĢları, 2012). Nakit ödemenin yarattığı negatif
etkinin bir sonucu olarak, Abdelwahab (2017) otoyol giĢesini kullanan taĢıtların %50‘den fazlasının nakit
ödeme kullandığı ve talebin 4000 tĢt/sa olduğu durumlarda uzun gecikmeleri önlemek için en az 14-18 giĢenin
hizmet etmesi gerektiğini belirtmektedir. Otoyol giĢelerinin sayısını arttırmanın etkileri Aksoy ve arkadaĢları
(2014) tarafından incelenmiĢ, gecikmeler ve giĢe sayısının doğru orantılı olduğu bulunmuĢtur.
Otoyol giĢelerinde özellikle elektronik ve nakit servis sürelerinin ölçülmesi konusunda fikir birliği
bulunmamakla birlikte, Mahdi ve arkadaĢları (2019) trafik benzetim çalıĢmasında sadece nakit ödeme yapan
taĢıtlar için ölçülen süreleri kullanmıĢlardır. Bu çalıĢmada nakit ödeme yapan taĢıtlar için servis süresi, taĢıtın
durması ve ödemenin tamamlanması ardından harekete geçtiği zaman farkı olarak dikkate alınmıĢtır. Navandar
ve arkadaĢları (2017) servis süresini, ödeme için geçen zaman ile taĢıtın kendi boyunu kat etme süresi olarak
tanımlamıĢlardır. Karim ve arkadaĢları (2020) ise nakit ödeme için servis süresini, taĢıtın ödeme için durması
ile bariyeri tamamen geçtiği süre farkı olarak belirtmiĢlerdir. Literatürde servis süresi ölçümünde bir fikir birliği
bulunmamakla birlikte, bu çalıĢmada nakit ödemeler için servis süresinin aracın ödeme için durmasıyla
baĢladığı ve bariyeri tamamen geçtiği anda bittiği kabulüyle yapılmıĢtır. Tablo 2‘de verilen toplam gözlemin
%13,27‘sini oluĢturan 433 taĢıt için servis süresi ölçümü belirtilen Ģekilde gerçekleĢtirilmiĢtir. VISSIM model
ortamında da sadece nakit ödeme yapan taĢıtlara servis süresi tanımlanmıĢ, elektronik ödeme sistemini kullanan
taĢıtlar için servis süresi tanımlanmamıĢtır.
Literatürdeki birçok çalıĢmada, taĢıt sınıfının da servis süresi üzerinde etkili olduğu vurgulanmıĢtır. Navander
ve arkadaĢları (2017) taĢıtların etkisini yedi sınıfta incelemiĢ ve trafik akımında küçük boyutlu araçların yüzdesi
arttıkça bu taĢıtlar için daha küçük servis sürelerinin gözlemleneceğini belirtmiĢlerdir. Lima ve arkadaĢları
(2019) taĢıt sınıfı ile birlikte giĢe görevlisinin cinsiyetinin de nakit ödeme sırasındaki servis süresini önemli
oranda etkilediğini belirtmiĢlerdir. Bu nedenle, bu çalıĢmada da dört farklı taĢıt sınıfı tanımlanarak oluĢturulan
model ortamında analiz edilmiĢtir.
2.1.ÇalıĢma Bölgesi
NiĢantepe giĢe sahası ġekil 1‘de gösterildiği üzere 4 giĢeden oluĢmaktadır. Fiziksel olarak, mevcut olan
giĢelerin tamamı aynı anda hizmet vermekte ve en az 1 giĢe sürekli aktif durumda olmaktadır. NiĢantepe GiĢe
sahasına, ġekil 2‘ den görüldüğü üzere iki ve bir Ģeritli iki farklı otoyol çıkıĢ yolu bağlanmaktadır. OluĢturulan
benzetim modelinde 4 giĢenin sürekli aktif olduğu ve her giĢede karma (nakit ve elektronik) ödeme
sistemlerinin aktif olduğu kabul edilmiĢtir.

ġekil 2. NiĢantepe giĢe sahası benzetim modeli
NiĢantepe giĢe sahasına toplam 3 Ģerit bağlanmakta, giĢe bölgesinden yaklaĢık 150 m önce Ģerit sayısı 4‘e
çıkmakta ve bu Ģeritler dört çıkıĢ giĢesine bağlanmaktadır. Benzetim modelinde, tüm taĢıt sınıfları için 60 m
uzunluğundaki giĢe bölgesine hız azaltma alanları 20 km/sa olarak tanımlanmıĢtır. Aynı zamanda, her bir taĢıt
sınıfı için taĢıt hızları otoyol hız limitlerine uygun olarak verilmiĢtir. Model ortamında, giĢe sahasından 1 km
akım yukarı yöne kadar modelleme yapılmıĢtır. ġüphesiz oluĢturulan senaryolarda bu uzunluktan daha fazla
kuyruk boyları oluĢacaktır, fakat modelin verimli çalıĢması ve her bir senaryoya çok uzun zaman harcanmaması
açısından söz konusu uzunluk 1 km ile sınırlı tutulmuĢtur. KarĢılaĢtırmalar kendi içerisinde yapılacağı için bu
uzunluğun sonuçlar açısından görece bir etkisi de bulunmamaktadır.
ÇalıĢma kapsamında, nakit ödeme yapan taĢıtların trafik akımındaki yüzdesi değiĢtirilerek bu taĢıtların giĢe
bölgesini kullanan tüm taĢıtlar üzerinde yarattıkları etkiler incelenmiĢtir. Bu bağlamda, Tablo 2‘ de görüldüğü
üzere, gözlem yapılan taĢıtların yüzdeleri sabit kalacak Ģekilde bir taĢıt kompozisyonu VISSIM‘de
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tanımlanmıĢtır. TaĢıt kompozisyonunun %70,82‘si otomobil, %11,85‘i orta yüklü ticari taĢıt, %8,24‘ü otobüs
ve kamyon, %9,09‘u ise Kamyon+Römork sınıfı taĢıtlardan oluĢmakta olup, her bir senaryo (farklı hacimler ve
nakit ödeme yüzdeleri) için bu oranlar aynı kalacak Ģekilde kullanılmıĢtır. Bu bağlamda, nakit ödemenin
yarattığı etkinin araĢtırılması amacıyla farklı trafik hacimleri altında, nakit ödeme yüzdesinin sıfır ile yüz
arasında değiĢmesiyle ortaya çıkan etkiler incelenmiĢtir.
2.2.Servis Süreleri
VISSIM‘de nakit ödemenin yarattığı etkinin açığa çıkarılması için sadece nakit ödeme yapan taĢıtlara ait servis
süresi gözlemleri girilmiĢtir. Böylece, trafik akımında değiĢik oranlarda gelen ve nakit ödeme yapan taĢıtlar
otoyol ücret ödemesi için duracak, arkadan gelen ve elektronik ödeme yapacak olan taĢıtların önlerinde yer
alarak onların da giĢe sahasından daha uzun sürede geçmelerine neden olacaktır. Gerçek hayatta da benzer
davranıĢlar söz konusu olduğu için yapılan modellemenin gerçek durumu bire bir yansıtacağı düĢünülmektedir.
Nakit ödemeler için servis süreleri her bir taĢıt için (taĢıt sınıfına göre) ayrı ayrı ölçülmüĢ, Tablo 2‘de verilen
sayılarda gözlemler yapılmıĢtır. Her bir taĢıt sınıfına ait eklenik dağılım fonksiyonları, ġekil 3‘de verildiği
üzere VISSIM‘e girilerek gözlem yapılan servis sürelerinin model ortamına aktarılması sağlanmıĢtır.

ġekil 3. TaĢıt sınıflarına göre servis sürelerinin eklenik dağılım fonksiyonları
ġekil 3, nakit ödeme için gereken servis süresinin her bir taĢıt sınıfı için açıkça dağılımını göstermektedir.
Gözlem yapılan bu servis süreleri VISSIM‘ e girilerek gerçek trafik Ģartlarında gözlemlenen koĢulların
benzetim ortamına aktarılmasını sağlanmıĢtır. En uzun servis süresi Kamyon+Römork ve Çekici+Yarı Römork
sınıfı için gözlemlenmiĢ, otomobiller ise diğerlerine kıyasla daha düĢük servis süreleri tecrübe etmiĢlerdir.
3. Bulgular ve Sonuçlar
Farklı trafik hacimlerinin ve farklı nakit ödeme yüzdelerinin trafik akımına etkisi VISSIM ile incelenmiĢtir. Bu
bağlamda, NiĢantepe giĢe sahasına bağlanan 3 Ģeritli bağlantı yollarında, Ģerit baĢına, 250, 500, 1500 ve 2000
tĢt/sa talep olması durumları nakit ödeme yüzdesinin sıfır ile yüz arasında değiĢtiği göz önünde bulundurularak
incelenmiĢtir. Akım yukarı yönde 3 bağlantı Ģeridinin olması nedeniyle giĢe bölgesine gelen toplam talep
sırasıyla 750, 1500, 4500 ve 6000 tĢt/sa olmaktadır. VISSIM ortamında, taĢıtların ortalama gecikmeleri,
ortalama dur-kalk sayıları ve 4 giĢeden geçebilen taĢıt sayıları elde edilmiĢ ve karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır. ġekil
4 nakit ödeme oranındaki artıĢ ile gecikmeler arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktadır.
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ġekil 4. Nakit ödeme yüzdesi ve gecikme arasındaki iliĢki
ġekil 4‘den görüldüğü üzere en düĢük gecikmeler geçiĢlerin tamamının elektronik olarak yapılması durumunda
yaĢanmaktadır. Tüm geçiĢlerin elektronik yapılması durumunda dahi, talep yüksek iken (2000 tĢt/sa/Ģrt) taĢıt
baĢına ortalama 1,6 dk gecikme bulunmuĢtur. Bu durum, aynı zamanda giĢe bölgesinin kapasitesi ile de
yakından iliĢkilidir. BaĢka bir deyiĢle, tüm ödemelerin elektronik yapılması durumunda dahi taĢıtların giĢe
bölgesinden yavaĢlayarak geçmesi, sürücülerin uygun Ģerit seçimi vb. gibi nedenlerden dolayı araçlar
arasındaki etkileĢim artmakta ve gecikmeler kaçınılmaz olmaktadır.
Ödemelerin tamamının nakit yapılması durumunda, en yüksek gecikme süreleri, 250, 500, 1500 ve 2000 tĢt/sa
talep için sırasıyla 20,65 dk, 38,71 dk, 46,40 dk ve 48,59 dk olarak elde edilmiĢtir. Artan nakit ödeme yüzdesi,
gecikmelerin yanında trafik akımı içerisinde yer alan taĢıtların yaĢadığı dur-kalk sayısını da etkilemektedir.
Nakit ödeme yüzdesi ile dur-kalk sayısı arasındaki iliĢki ġekil 5‘de verilmektedir.
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ġekil 5. Nakit ödeme yüzdesi ile dur-kalk sayısı arasındaki iliĢki
Gecikmelerde olduğu gibi en yüksek dur-kalk sayısı, ödemelerin tamamının nakit yapılması durumunda
gözlemlenmiĢtir. Bu durumda 250, 500, 1500 ve 2000 tĢt/sa talep için ortalama dur-kalk sayıları sırasıyla 79,
202, 257 ve 272 olarak belirlenmiĢtir. Talebin düĢük olması dur-kalk sayısına doğrudan etki etmektedir.
Ödemelerin %60‘ının nakit yapılması durumunda, talep düĢük iken (250 tĢt/sa), ortalama dur-kalk sayısı 10‘un
altında kalmıĢtır. Bu değer, 500 tĢt/sa‘lik talep için %25 nakit ödeme oranında ve 1500 tĢt/sa‘lik talep için %5
nakit ödeme oranında elde edilmiĢtir. ġerit baĢına 2000 tĢt/sa‘lik talep durumunda ise ödemelerin tamamının
elektronik olarak yapılması halinde bile taĢıt baĢına ortalama dur-kalk sayısı 2 olarak hesaplanmıĢtır.
Bir diğer önemli performans ölçütü ise bahsi geçen koĢullar altında giĢelerden geçebilen taĢıt sayısıdır. Bir
baĢka deyiĢle, her bir koĢul altındaki giĢe kapasiteleri olarak belirtilebilir. Yeterli talebin olması durumunda,
model ortamında giĢelerden geçebilecek en fazla sayıda taĢıt sayısı hesaplanabilir. Talebin düĢük olması
durumunda ise bu ölçüt giĢeden geçebilen taĢıt sayısındaki azalmanın baĢladığı nakit ödeme yüzdesini
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hesaplamada kullanılabilir. ġekil 6‘da belirtilen dört farklı talep için giĢe bölgesinden geçebilen taĢıt sayısı
tĢt/sa/giĢe biriminde verilmiĢtir.
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ġekil 6. ġerit baĢına 1 giĢeden saatlik geçebilen taĢıt sayısı
ġekil 6‘da her bir talep ayrı ayrı önem teĢkil etmektedir. Burada, 250 tĢt/sa için talebin kapasiteye göre düĢük
kalması nedeniyle belli bir nakit ödeme yüzdesine kadar gelen tüm taĢıtlar giĢe bölgesinden geçebilmektedir.
ġerit baĢına 250 tĢt/sa olarak 3 Ģerit için yüklenen talep, dört Ģeritli giĢe bölgesinde yaklaĢık 190 tĢt/sa/giĢe
olarak hesaplanmakta ve ödemelerin %55‘inin nakit yapılması durumuna kadar bu değeri koruyabilmektedir.
DüĢük talep (250 tĢt/sa/Ģrt) durumunda bile, nakit ödemelerin %60 ve daha yukarı olması durumunda giĢe
kapasitesi artan nakit ödemeler nedeniyle azalmakta ve %100 nakit ödeme yapılması durumunda ise bu değer
116 tĢt/sa/giĢe değerine düĢmektedir. BaĢka bir deyiĢle, dört Ģeritli otoyol çıkıĢ giĢesinden saatlik 464 taĢıta
hizmet verilebilmektedir.
ġekil 6‘da verilen talebin 500 tĢt/sa/Ģrt olması durumunda da benzer bir eğilim göze çarpmaktadır. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta, talebin 250 tĢt/sa/Ģrt olması durumunda %55 olan nakit ödeme limitinin burada
%20‘ye düĢmesidir. Elde edilen bu bilgilerden de anlaĢılabileceği üzere, nakit ödemelerin %20‘den daha fazla
olması durumunda otoyol giĢesinden geçebilen taĢıt sayısında azalmalar baĢlamaktadır. Ödemelerin %20‘sinin
nakit olarak yapılması durumunda bir giĢeden geçebilen taĢıt sayısı 363 tĢt/sa/giĢe iken, tüm ödemelerin nakit
yapılması durumunda bu değer yaklaĢık 2/3 azalarak 115 tĢt/sa/giĢe değerine düĢmektedir. Ödemelerin %20‘
sinin nakit olarak yapılması durumunda, giĢelerden (toplam 4 giĢe) geçen toplam hacim 1452 tĢt/sa olarak elde
edilmiĢtir.
ġekil 6‘ dan, 1500 ve 2000 tĢt/sa/Ģrt‘lik talepler için elde edilen hacim-nakit ödeme yüzdesi eğrilerinin
birbirlerine benzer paralel eğimler sergilediği görülmektedir. Bu durum, giĢe kapasitesinin üstünde yüklenen
hacim değerleriyle açıklanabilir. ġerit baĢına talebin 1500 tĢt/sa olması durumunda ve ödemelerin tamamının
elektronik olarak yapılması durumunda bir giĢeden geçebilen taĢıt sayısı 1130 tĢt/sa/giĢe olarak hesaplanmıĢ,
talebin 2000 tĢt/sa olması durumunda ise aynı değer, yaklaĢık %3 farkla 1164 tĢt/sa/giĢe olarak elde edilmiĢtir.
Bu küçük farkın VISSIM‘ in stokastik yapısından kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. 250 ve 500 tĢt/sa‘lik
taleplere ait eğrilerden farklı olarak, 1500 ve 2000 tĢt/sa‘lik taleplere ait eğrilerde nakit ödeme yüzdesi arttıkça
geçebilen taĢıt sayısı aynı hızla azalmakta ve tüm ödemelerin nakit yapılması durumunda diğerlerine benzer
olarak 115 tĢt/sa/giĢe değerine kadar düĢmektedir.
4. TartıĢma ve Sonuç
Bu çalıĢmada bariyerli otoyol çıkıĢ giĢelerinde, elektronik ve nakit ödeme sistemlerinin birlikte iĢletilmesi
durumunda gecikmeler ve kapasite değiĢimleri incelenmiĢtir. Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan
Alemdağ giĢelerinde yapılan gözlemlerde, giĢeleri kullanan 3.264 taĢıttan 433‘ünün nakit ödeme yaptığı
belirlenmiĢ ve bu taĢıtlara ait servis süreleri ölçülmüĢtür. Sahadan elde edilen servis süreleri VISSIM‘e taĢıt
sınıfları gözetilerek tanımlanmıĢ ve ardından farklı hacimler ve farklı nakit ödeme yüzdeleri altında
incelenmiĢtir.
Trafik akımı içerisinde artan nakit ödeme yüzdesi gecikmelerin de artmasına neden olmaktadır. Aynı zamanda,
bu değiĢimin yüksek taleple birleĢmesi durumunda ortaya çıkan etki daha da fazla olmaktadır. Otoyol çıkıĢ
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giĢelerinde, sürücüler tarafından ödemelerin tamamının nakit yapılması durumunda ortalama gecikme, en düĢük
talep (250 tĢt/sa/Ģrt) için 20,65 dk; en yüksek talep (2000 tĢt/sa/Ģrt) için ise 48,59 dk olarak hesaplanmıĢtır.
Gecikmelerin yanında, bir diğer hizmet kalitesi ölçütü olan çalıĢma alanı içerisindeki ortalama dur-kalk sayısı
da VISSIM‘den elde edilmiĢtir. Gecikmelere paralel Ģekilde artan nakit ödeme yüzdesi ve artan trafik hacmi
ortalama dur-kalk sayısı üzerinde olumsuz etki etmektedir. Ortalama dur-kalk sayısı, ödemelerin tamamının
nakit yapılması durumunda talep düĢük (250 tĢt/sa/Ģrt) iken 79, talep yüksek (2000 tĢt/sa/Ģe) iken ise 272 olarak
elde edilmiĢtir.
GiĢe kapasitesi de bariyerli otoyol çıkıĢ giĢelerinde ele alınması gereken önemli konulardan biridir. Artan taĢıt
etkileĢimi ve artan servis süreleri neticesinde giĢe kapasiteleri de önemli derecede azalmaktadır. Ödemelerin
tamamının nakit yapılması durumunda, tüm talep durumları (250, 500, 1500, 2000 tĢt/sa) altında bir giĢeden
geçebilen trafik hacmi yaklaĢık 115 tĢt/sa/giĢe olarak elde edilmiĢtir. Talebin yüksek (2000 tĢt/sa) olması ve
tüm ödemelerin elektronik olarak yapılması durumunda ise bir giĢeden geçebilen trafik hacmi 1164 tĢt/sa/giĢe
olarak tespit edilmiĢtir.
Elde edilen sonuçlar, bariyerli giĢe tasarımının ve karma ödeme sistemi uygulamasının trafik akımlarında
olumsuz etkiler meydana getirebileceğini göstermektedir. Bariyerli giĢe tasarımı, sürücülerin uygun giĢeyi
seçme arzusunu arttırmakta ve trafik güvenliğini tehlikeye atabilmektedir. Sonuç olarak, Ġstanbul‘ da devlet
tarafından iĢletilen tüm otoyollarda yer alan ve fiziksel bir giĢeye gereksinim duyulmayan açık tip ücret
toplama giĢelerinin doğru ve güvenilir tasarımlar olduğu söylenebilir.
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ÖZET
Helisel kazıklar basınç, çekme, yanal ve darbe gibi yüklere karĢı dayanım gösterebilen, zemine döndürülerek
yerleĢtirilen, çevreci ve ekonomik bir çelik temel sistemidir. Bu çalıĢmada, arazi ortamında Ģaft boyu (L) 150
cm ve Ģaft çapı (d) 60 mm sabit olan helisel kazıkların, yanal yükleme altında ve gevĢek zemin koĢulunda,
yanal yük-yanal ötelenme iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. Helisel kazıkların helis çapı (D) ve helis sayısı (N)
parametrelerinin, arazi deneyleri üzerinden yanal yük-yanal öteleme değerleri incelenmiĢtir. Deneylerden elde
edilen yanal yük-yanal ötelenme eğrilerine göre, 21mm‘lik yanal ötelenmeye karĢılık gelen yanal yük
değerinde, helis çapı arttığında, %15,06‘lik bir artıĢ, helis sayısı arttığında ise sırasıyla %14,57 ve %31,29‘luk
bir artıĢ gözlenmiĢtir. Sonuç olarak arazi ortamında yapılan deney sonuçlarına göre helis çapı ve helis sayısı
arttıkça yanal yük taĢıma kapasitelerinde önemli bir artıĢ saptanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: helisel kazık, yanal yükleme, arazi deneyi
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HELICAL PILE DIAMETER AND NUMBER ON
LATERAL LOAD BEARING CAPACITY USING FIELD TESTS
ABSTRACT
Helical piles are an environmentally friendly and economical steel foundation system that can withstand loads
such as pressure, tensile, lateral and impact, placed on the soil by turning. In this study, the lateral load-lateral
deflection relationship of helical piles with a fixed shaft length (L) of 150 cm and a shaft diameter (d) of 60 mm
in the field environment was investigated under lateral loading and loose soil condition. Lateral load-lateral
deflection values of helix diameter (D) and helix number (N) parameters of helical piles were investigated
through field tests. According to the lateral load-lateral deflection curves obtained from the field tests,
considering the lateral load value corresponding to the lateral displacement of 21 mm, it has observed that an
increase of 15.06% was observed when the helix diameter increased, and increases of 14.57% and 31.29% were
obtained, when the helix number increased. As a result, according to the results of the tests conducted in the
field environment, a significant increase in lateral load bearing capacities was determined as the helix diameter
and number increased.
Keywords: helical pile, lateral loading, field test
GĠRĠġ
Helisel kazıklar bir tür derin temel sistemidir ve değiĢken saha koĢullarında kurulum, maliyet, kolay taĢıma,
çeĢitli zemin koĢullarında inĢa edilebilmesi gibi sayısız avantajlarından dolayı mühendislik uygulamalarında
kullanılan kazık sistemlerinden biridir. Helisel kazıklar üst yapıdan gelen yüklere karĢı çekme, basınç, yanal,
darbe ve eksantrik kuvvetlere karĢı dayınım gösterebilmektedir. Üretim yöntemi tarafında helisel kazıklar
çakma kazıklara benzerlik gösterse de aralarındaki farklardan biri; çakma kazıklarda normal kuvvet ile zemin
içine ilerletilebiliyor iken helisel kazıklar için hem normal kuvvet hem de dönme hareketi gerekmektedir.
Helisel kazıklar günümüzde konut ve ticari binalar, köprüler, hasarlı binaların temelleri, risk taĢıyan binaların
temelleri, tarihi bina temelleri, rüzgâr türbinleri, güneĢ panelleri, boru hatları, iletim kulesi temelleri gibi birçok
inĢaat mühendisliği uygulamasında kullanılmaktadır (Türedi, 2021).
Kunduz (2020) tarafından yapılan çalıĢmada, boyutları belirli olan helisel kazıklar; gevĢek zeminlerde,
laboratuvar ortamında yanal yükleme yapılarak kazıklardaki yanal yer değiĢtirme değerleri ve yanal yük taĢıma
kapasiteleri tespit edilmiĢtir. Model helisel kazıklara yanal yük uygulanarak yük-yanal ötelenme değerleri elde
edilmiĢtir. Deneysel çalıĢmaların sonucunda, helisel kazıklarda; helis sayısı ve helis çapı arttıkça yanal yük
taĢıma kapasitesinin arttığı belirlenmiĢtir.
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Sakr (2009a) tarafından yapılan çalıĢmada kum zemine yerleĢtirilmiĢ tek ve çift helisli kazıkların yanal yükleri
sahada yapılan deneysel sonuçlar üzerinden araĢtırılmıĢtır. Yükleme deney sonuçları, p-y eğrilerine dayalı yanal
kazık direncini tahmin etmek için yaygın olarak kullanılan bir program olan LPILE Plus 5 analiz sonuçlarıyla
karĢılaĢtırılmıĢtır. Sonuçlar incelendiğinde, helisel kazıkların yatay yüklere önemli ölçüde direnç geliĢtirebildiği
ve yanal dirençlerinin neredeyse tamamen Ģaft çapı tarafından kontrol edildiği tespit edilmiĢtir.
Al-Baghdadi ve ark. (2015) tarafından yapılan çalıĢmada sıkı zemin içerisinde; zemin yüzeyinin 0.5 m, 1.0 m,
1.5 m ve 2.0 m altına gömülü, 2 m uzunluğunda, 0.61 m çaplı helisel kazığın ve düz Ģaftın yanal yük
kapasitesindeki değiĢimleri incelenmiĢtir. Sonuçlar kazık gömülü derinliğinin azalmasıyla birlikte, yanal taĢıma
kapasitesinin de azaldığını göstermiĢtir.
Literatürde helisel kazıkların yanal yük altında davranıĢlarının incelenmesi konusunda arazi ve laboratuvar
çalıĢmaları ile sayısal analiz çalıĢmaları bulunmaktadır (Prasad ve Rao 1996; Sakr 2009a; Sakr 2009b; Seider
ve Chisholm 2012; Dinh ve ark. 2014; Elkasabgy ve El Naggar 2015; Sanzeni 2015; Al-Baghdadi ve ark. 2015;
Sakr 2018a; Sakr 2018b; Sirivachiraporn ve Wattanachannarong 2019; Dave ve Soni 2019).
Bu çalıĢmada, arazi ortamında gevĢek zemin koĢullarında yanal yük etkisi altındaki büyük ölçekli helisel
kazıklarda helis çapı (D) ve helis sayısının (N) yanal yük taĢıma kapasitesine etkisi araĢtırılmıĢtır.
MATERYAL METOT
Deneyler Ġskenderun Teknik Üniversitesi (ĠSTE) yerleĢkesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, ĠnĢaat
Mühendisliği Bölümü, Geoteknik Laboratuvarı bünyesinde bulunan arazide yapılmıĢtır. Deneyler arazi
ortamında kurulan 2,30x2,80x2,5m (en-boy-derinlik) boyutlarındaki deney havuzlarında yapılmıĢtır.
Deneylerde 0,18mm-2,00mm aralığındaki dane çapına sahip kuru kum tercih edilmiĢtir. Zemin sınıfı, dane çapı
dağılımı eğrisinden (ġekil 1) yararlanılarak BirleĢtirilmiĢ Zemin Sınıflandırma Sistemi‘ne (USCS) göre kötü
derecelendirilmiĢ kum (SP) olarak belirlenmiĢtir.

ġekil 1. Dane çapı dağılım eğrisi
Deneylerde hem homojenliğin hem de gevĢek zemin Ģartlarının sağlanabilmesi için sabit yükseklikten elek
üzerine bırakılarak yağmurlama Ģeklinde deney zemini ortamı oluĢturulmuĢtur.
Helisel kazıklar özel olarak imal edilen helisel kazık çakma makinası ile kazıklar zemin içerisine döndürülerek
yerleĢtirilmiĢtir. Deneyler belirli bir yükseklikten uygulanan yanal kuvvet etkisi atlında gerçekleĢtirilmiĢtir.
Yükleme sırasında yanal ötelenmeler 2 adet 50mm kapasiteli deplasman ölçerle ve yanal yükler ise 2 ton
kapasiteli S tipi yük hücresi ile ölçülmüĢtür. Yükleme düzeneğine ait genel görünüm ġekil 2‘de verilmiĢtir.

ġekil 2. Arazi ortamında deney düzeneği
ġekil 3‘te yanal yüke maruz tipik bir kazık geometrisi sunulmuĢtur. Burada Q yanal yük, e yük uygulama
yüksekliği, L gömülü kazık boyu; d Ģaft çapı, D helis çapı, s helisler arasındaki mesafe, LĢaft Ģaft boyu ve p helis
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yüksekliğidir. Deneylerde nihai yanal yük değerlerinin belirlenmesinde 21mm‘lik yanal ötelenmeye karĢılık
gelen deplasman değerleri kullanılmıĢtır.

ġekil 3. Yanal yük altında helisel kazık
GevĢek kum zemine gömülü helisel kazıkların gömülü kazık boyu (L), Ģaft çapı (d) ve yük uygulama
yüksekliği (e) sabit tutularak iki farklı helis çapı (D) ve üç farklı helis sayısı (N) değiĢken parametrelerinin
yanal yük taĢıma kapasitesine olan etkisi sırasıyla Seri 1 ve Seri 2 deneylerinde incelenmiĢtir (Çizelge 1).
Çizelge 1. Arazi yanal yükleme deney planı
Seri
Seri 1
D etkisi

Deney
Adı

Helis
Çapı, D
(mm)

FLLT-1

150

FLLT-2

250

Gömülü
Gömülü
Yük
Helis
Kazık
Helis
Kazık
Uygulama
Aralığı/Helis
Boyu, L Sayısı, N
Boyu/ġaft Yüksekliği,
Çapı, s/D
(mm)
Çapı, L/d
e (mm)
960

FLLT-2
Seri 2
N etkisi

FLLT-3
FLLT-5

250

960

1

0

1

0

2

1

3

1

16

200

16

200

Uluslararası bir kodlamayı temsil edebilmesi amacıyla ilk harf deney ortamını, ikinci harf yükleme türünü,
üçüncü harf zemin durumunu ve dördüncü harf ise deneyi ifade etmektedir. Yanal yükleme deneylerinde
gevĢek zemin için FLLT (Field-Lateral-Loose-Test) (Arazi-Yanal-GevĢek-Deney) tariflenmiĢtir. Deney adında
geçen sayı da deney numarası olarak adlandırılmıĢtır.
BULGULAR VE TARTIġMA
GevĢek kuru kum zeminde, iki farklı helis çapında helisel kazıklar kullanılarak yanal yükleme deneyleri
yapılmıĢtır (Seri 1). Yanal yük-yanal ötelenme sonuçları ġekil 4‘te grafik olarak sunulmuĢtur.
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ġekil 4. Helis çapı (D) etkisi
ġekil 4 incelendiğinde, FLLT-1 (D=150mm) ve FLLT-2 (D=250mm) deneylerinden elde edilen sonuçlara göre
21mm‘lik yanal ötelenmede yanal yük (P) değerleri 646,06 N ve 743,14 N olarak ölçülmüĢtür. Helis çapının
1,67 kat artması durumunda yanal taĢıma kapasitesinin 1,15 kat arttığı tespit edilmiĢtir.
Seri 2 deneylerinde üç farklı helis sayısına sahip helisel kazıklara gevĢek kum zemin ortamında yanal yükleme
deneyleri yapılmıĢtır. Deney sonuçlarından elde edilen yanal yük-yanal öteleme verileri aĢağıda gösterilmiĢtir
(ġekil 5).

ġekil 5. Helis sayısı (N) etkisi
Helis sayısı etkisi grafiği incelendiğinde, elde edilen deney sonuçlarına göre FLLT-2 deneyinde yanal yük (P)
değeri 743,14 N, FLLT-3 deneyinde yanal yük (P) değeri 851,43 N ve FLLT-5 deneyinde yanal yük (P) değeri
ise 1117,92 N olarak ölçülmüĢtür. Helis sayısı (N) 1‘den 2‘ ye çıkarıldığında 1,14 kat artıĢ, 2‘den 3‘e
çıkarıldığında 1,31 kat artıĢ tespit edilmiĢtir.
GevĢek zemin ortamında yapılan deneysel çalıĢmalar sonucunda büyük helis çapına (250 mm) sahip tek helisli
kazığın zemine döndürülerek montajı sırasında küçük helis çapına (150 mm) sahip tek helisli kazığa göre
zemini daha fazla örselediği ve daha fazla sıkıĢtırarak ilerlediği gözlenmiĢtir. Aynı zamanda aynı zemin ortamı
için büyük helis çapına sahip kazığın üzerinde yer alan örtü (sürĢarj) yükü daha küçük helis çapına sahip
kazığın üzerinde yer alan örtü yüküne göre nispeten daha fazla olmaktadır. Bu faktörler büyük helis çapına
sahip helisel kazıkların yanal yük taĢıma gücünün artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla helis plakası çapı,
yanal yük taĢıma performansını etkileyen önemli parametrelerden biridir. Helisel kazıklarda helis çapı aynı iken
helis sayısının arttırılması (tek helisli, çift helisli ve üç helisli) durumunda kazığın zemine montajı esnasında
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örselenme derecesi de artmaktadır. Bu durum gevĢek zeminleri daha da sıkı hale getirdiğinden dolayı (her bir
helis plakasının zemin ortamını sıkıĢtırmasına bağlı olarak yoğunluğun artması) helis plakası sayısındaki artıĢın
yanal taĢıma gücünde artıĢa sebep olduğu düĢünülmektedir.
SONUÇLAR
Bu çalıĢmada, arazi ortamında büyük ölçekli helisel kazıklarla gevĢek zemin koĢulunda yapılan deneysel
çalıĢmalar ile yanal yük altında helis çapının ve helis sayısının taĢıma gücüne etkisi incelenmiĢtir. Deneysel
uygulamalardan elde edilen verilere göre aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır.
 Yanal yük altında helis çapı arttıkça taĢıma gücünde de artıĢ gözlenmiĢtir. 150mm çapa sahip tek helisli
kazığa göre 250mm çapa sahip tek helisli kazık yanal yük altında taĢıma kapasitesinde %15 oranında
artıĢ gözlenmiĢtir.
 Tek helisli kazığa göre çift helisli kazıkta yanal yük altında taĢıma kapasitesinde yaklaĢık %15, çift
helisli kazığa göre üç helisli helisel kazıklarda ise yaklaĢık %30 oranında bir artıĢ tespit edilmiĢtir.
 Büyük helis çapına sahip tek helisli kazığın montajı sırasında gevĢek zemini daha fazla örselediğinden,
daha fazla sıkıĢtırarak ilerlediğinden ve büyük helis çapına sahip kazığın üzerinde yer alan örtü (sürĢarj)
yükünün nispeten daha fazla olduğundan yola çıkılarak büyük helis çapına sahip helisel kazıkların yanal
yük taĢıma gücünün daha fazla olduğu düĢünülmektedir. Sabit bir helis çapı için helis sayısının
arttırılması (tek helisli, çift helisli ve üç helisli) durumunda her bir helis plakasının zemin ortamını
sıkıĢtırmasına bağlı olarak zemin yoğunluğunu artırmasının, yanal taĢıma gücünde artıĢa sebep olduğu
Ģeklinde yorumlanmıĢtır.
TEġEKKÜR
Bu çalıĢma; TÜBĠTAK tarafından desteklenen ―Arazide Farklı Yüklemelere Maruz Helisel Kazıklar Ġçin
Optimum Tasarım Parametrelerinin Önerilmesi‖ baĢlıklı ve 218M571 no‘lu 1001 kodlu AraĢtırma Projesi
kapsamında yürütülmüĢtür.
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ÖZET
Günümüzde, nüfusun artmasına bağlı olarak problemli zeminlere inĢaat yapma gereksinimi duyulmaktadır.
Ayrıca, nüfusun artması doğal kaynakların tüketimini arttırmakta ve bundan dolayı atık malzemelerin ortaya
çıkmasına sebep olmaktadır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, geoteknik mühendisliğinde atık
malzemeler ile zemin iyileĢtirme daha da önem arz etmektedir. Zemin iyileĢtirme, taĢıma gücü düĢük zeminleri
mekanik, fiziksel veya kimyasal yöntemlerle taĢıma gücü açısından yeterli koĢulları sağlayacak kapasiteye
getirmektir. Günümüzde mermer sektörünün geliĢmesi, atık mermer tozunun artmasına neden olmaktadır. Atık
mermer tozunun taĢınması ve çevreye bırakılması, hem ekonomi hem de çevre temizliği yönünden olumsuz
sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalıĢmada, Bilecik‘ten temin edilen atık mermer tozunun killi zeminlerin
mühendislik özellikleri üzerindeki etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu kapsamda, atık mermer tozu ile kil zeminin fiziksel
özellikleri belirlenmiĢtir. Daha sonra, atık mermer tozu ağırlıkça %3, %5, %7 ve %9 oranlarında kil zemine
karıĢtırılarak likit limit ve kompaksiyon deneyleri yapılmıĢtır. Kil zemine atık mermer tozu eklendikçe likit
limit değerlerinde azalma meydana geldiği gözlenmiĢtir. Ayrıca, yapılan kompaksiyon deneyleri sonucunda
atık mermer tozunun kil zemine eklenmesiyle beraber optimum su muhtevalarında azalma meydana gelirken
maksimum kuru birim hacim ağırlıklarında ise %5‘e kadar artıĢ sonrasında düĢüĢ gözlenmiĢtir. Sonuçta, belli
oranlarda atık mermer tozunun kullanılmasının killi zeminlerin mühendislik özelliklerini iyileĢtirdiği
görülmüĢtür. Böylelikle, atık mermer tozu ile zemin iyileĢtirme yapılmasının hem ekonomiye hem de doğaya
atık madde olarak çevre temizliğinde katkı sağlayacağı düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Atık Mermer Tozu, Geri DönüĢüm, Kil, Zemin ĠyileĢtirme
STABILIZATION OF CLAY SOIL WITH WASTE MARBLE POWDER
ABSTRACT
Today, due to the increase in population, there is a need to build on problematic soils. In addition, the increase
in population increases the consumption of natural resources and therefore causes accumulating of waste
materials. Considering these, soil improvement with waste materials becomes more important in geotechnical
engineering. Soil improvement is making the soils with low bearing capacity to the capacity to provide
sufficient conditions in terms of bearing capacity by mechanical, physical or chemical methods. Today, the
development of the marble industry causes an increase in waste marble powder. Transporting and releasing
waste marble powder into the environment has negative consequences both in terms of economy and
environmental cleanliness. In this study, the effect of waste marble powder obtained from Bilecik on the
engineering properties of clayey soils was investigated. In this scope, the physical properties of waste marble
dust and clay soil were determined. Then, liquid limit and compaction tests were carried out by mixing waste
marble powder with 3%, 5%, 7% and 9% by weight clay soil. It was observed that the liquid limit values
decreased as waste marble powder was added to the clay soil. In addition, as a result of the compaction
experiments, when the waste marble powder was added to the clay soil, a decrease was observed in the
optimum water content, while a decrease was observed in the maximum dry unit volume weight after an
increase of up to 5%. As a result, it has been observed that the use of waste marble powder in certain
proportions improves the engineering properties of clayey soils. Thus, it is thought that making soil
improvement with waste marble powder will contribute to both the economy and nature as a waste material in
environmental cleaning.
Keywords: Waste Marble Powder, Recycling, Clay, Soil Improvement
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1. GĠRĠġ
Günümüzde, nüfusun artmasına bağlı olarak problemli zeminlere inĢaat yapma gereksinimi duyulmaktadır.
Ayrıca, nüfusun artması doğal kaynakların tüketimini arttırmakta ve bundan dolayı atık malzemelerin ortaya
çıkmasına sebep olmaktadır. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda, geoteknik mühendisliğinde atık
malzemeler ile zemin iyileĢtirme daha da önem arz etmektedir. Günümüzde mermer sektörünün geliĢmesi, atık
mermer tozunun artmasına neden olmaktadır. Atık mermer tozunun taĢınması ve çevreye bırakılması, hem
ekonomi hem de çevre temizliği yönünden olumsuz sonuçlar doğurmaktadır (ġekil 1).

ġekil 1: Mermer atıklarının doğaya bırakılması sonucunda çevrenin kirletilmesi [1]
Literatürde atık mermer tozu, killi zeminlerin dayanımını arttırmada [2,3] ve ĢiĢme potansiyelinin
azaltılmasında [4,5], yol inĢaatında zemin iyileĢtirmesinde [6,7,8] kullanılmıĢtır. Bu çalıĢma kapsamında, kil
zemine (ġekil 2a) %3, %5, %7 ve % 9 oranında atık mermer tozu (ġekil 2b) ilave edilmesiyle likit limit ve
kompaksiyon deney sonuçlarının değiĢimi incelenmiĢtir.
2. MATERYAL VE METOT
Bu çalıĢmada, ġekil 2a‘ da gösterilen kil zemin ve ġekil 2b‘ de gösterilen atık mermer tozu kullanılmıĢtır. Bu
kapsamda, kil zeminin ve atık mermer tozunun TS-1900/1‘e göre [9] ġekil 3‘ te gösterilen sınıflandırma
deneyleri yapılmıĢtır. Sınıflandırma deneyleri yapılan kil zeminin ve atık mermer tozunun zemin sınıfı TS1500/2000‘e [10] göre sırasıyla orta plastisiteli (CI) ve düĢük plastisiteli (CL) kil olarak bulunmuĢtur ve deney
sonuçları Tablo 1‘ de verilmiĢtir. Daha sonra kil zemine %3, %5, %7 ve %9 oranında atık mermer tozu
eklenerek karıĢım oranlarına ve kil zemine ait likit limit ve kompaksiyon deneyleri yapılmıĢtır.

(a)

(b)

ġekil 2: (a) Kil zemin (b) Atık mermer tozu
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ġekil 3: Sınıflandırma deneyleri
Tablo 1: Kil zemini ve atık mermer tozunun sınıflandırma deney sonuçları
LL*
PL
PI
Özgül Ağırlık Zemin Sınıfı
45
24
21
2,74
CI
Kil
32
22
10
2,69
CL
Atık Mermer Tozu
*Likit limit deneyi düĢen koni yöntemi ile yapılmıĢtır.

3. DENEY SONUÇLARI
Bu çalıĢmada, atık mermer tozunun kil zeminin likit limit ve kompaksiyon deneyi sonuçları üzerindeki etkisi
araĢtırılmıĢtır. Kil zemine %3, %5, %7 ve %9 oranında atık mermer tozu eklenerek likit limit deneyi yapılmıĢtır
ve sonuçlar Tablo 2‘ de verilmiĢtir. Likit limit deney sonuçlarına bakıldığında kil zemine atık mermer tozu
eklendikçe likit limit değerlerinde azalma görülmüĢtür. Daha sonra kil zemin ve karıĢım oranlarına ait
kompaksiyon deneyleri TS-1900/2‘ ye [11] göre yapılmıĢ ve sonuçlar Tablo 3‘ te verilmiĢtir. Kompaksiyon
deney sonuçlarına göre, kil zemine atık mermer tozu eklendikçe optimum su muhtevalarında azalma
görülmüĢtür. Ayrıca kil zemine atık mermer tozu eklendikçe %5‘e kadar maksimum kuru birim hacim ağırlık
değerlerinde artma, %5‘ten sonra ise azalma görülmüĢtür.
Tablo 2: KarıĢım oranlarına ait likit limit deneyi sonuçları
Likit Limit*
%3 Atık Mermer Tozu
42,00
%5 Atık Mermer Tozu
41,50
%7 Atık Mermer Tozu
41,00
%9 Atık Mermer Tozu
40,00
*Likit limit deneyi düĢen koni yöntemi ile yapılmıĢtır.

Tablo 3: Kompaksiyon deneyi sonuçları
Kil
18,10
15,69
%3 Atık Mermer Tozu
17,40
15,71
%5 Atık Mermer Tozu
17,05
16,02
%7 Atık Mermer Tozu
16,62
15,90
%9 Atık Mermer Tozu
15,48
15,52
4. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Günümüzde, nüfusun artmasıyla birlikte taĢıma gücü yüksek zeminlerle birlikte taĢıma gücü düĢük zeminlere
de inĢaat yapma gereksinimi doğmuĢtur. Ayrıca, nüfusun artması doğal kaynakların tüketimini hızlandırmakta
ve bunun bir sonucu olarak atık maddelerin oluĢumunu arttırmaktadır. Bunlardan dolayı, atık maddeler ile
zeminlerin iyileĢtirilmesi konusu geoteknik mühendislinde daha önem kazanmıĢtır. Hem ülkemizde hem de
dünya da mermer sanayisinin geliĢmesiyle birlikte ortaya çıkan atık mermer miktarı artmaktadır. Ortaya çıkan
bu atık mermerin kullanılmasının hem ekonomi hem de çevre yönünden olumlu etkileri olacaktır. Bu
çalıĢmada, atık mermer tozunun killi zeminlerin mühendislik özelliklerinin iyileĢtirilmesinde kullanılabilirliği
araĢtırılmıĢ ve değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda, kil zemine %3, %5, %7 ve %9 oranında atık mermer tozu
ilave edilerek kil zeminin likit limit ve kompaksiyon deney sonuçlarındaki değiĢim incelenmiĢtir. Bu çalıĢma da
aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır:
1. Kil zemine atık mermer tozu eklendikçe likit limit değerlerinde azalma görülmüĢtür. Bu durum, atık
mermer tozunun ĢiĢme potansiyeli ve likit limiti yüksek olan killi zeminlerin özelliklerinin
iyileĢtirilmesinde kullanılabileceğini göstermektedir.
2. Kil zemine atık mermer tozu eklendikçe optimum su muhtevalarında azalma görülmüĢtür. Ancak
maksimum kuru birim hacim ağırlık değerlerinde %5‘e kadar artma sonrasında ise azalma
gözlemlenmiĢtir. Sonuçta, %5 mermer tozu katkılı kil karıĢımının en yüksek maksimum kuru birim
hacim ağırlığına sahip olduğu gözlemlenmiĢtir. Bu durum, belli bir orana kadar atık mermer tozunun
kilin yapısındaki boĢlukları azaltmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bu sebepten, kil ve %3, %5,
%7 ve %9 oranlarındaki karıĢımların mekanik deneylerinin ve içyapısının incelenmesinin gerekliliğini
göstermektedir.
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Sonuç olarak bu çalıĢma ile birlikte, belli oranlarda atık mermer tozunun kullanılmasının killi zeminlerin
mühendislik özelliklerini iyileĢtirdiği görülmüĢtür.
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ÖZET
Üretimin sağlandığı sanayilerde tüketilen enerji dünyadaki tüketilen toplam enerjinin 35%‘sini oluĢturmaktadır.
Dünya‘da sanayi sektörünün enerji kullanımı, tüketimin artıĢına bağlı olarak 2018 ve 2050 yılları arasında
%30'dan fazla artması öngörülmektedir. Demir-çelik sektörü enerji tüketimi yoğun sektörlerin önde gelenleri
arasındadır. 2013 yılı verilerine göre dünyada sanayide kullanılan enerjinin %18'i demir çelik sektöründe
kullanılmıĢtır. Demir-çelik sektöründe kullanılan enerjinin önemli bir bölümü ısıtma ve soğutma amaçlı
kullanılmaktadır. Kazanlarda yakıt enerjisinin %65-80'i suya aktarılırken fırınlarda yakıt enerjisinin %20-40'ı
yüke aktarılır. Enerjinin geri kalanı atık enerjidir. Ayrıca sanayide kazan ve fırınların enerji tüketim payı
dikkate alındığında, küçük oranlı iyileĢtirmelerle küresel olarak önemli tasarrufların sağlanacağını ortaya
koymaktadır. Bu bildiride, demir-çelik sektörünün bir alt grubu olan soğuk komplekste proses gereği var olan
kazanlar, fırınlar ve soğutma kulelerinde enerji tasarrufu potansiyeli olan üniteler ve yapılabilecek iyileĢtirmeler
hakkında detaylı bilgi verilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Isıtma soğutma sistemlerinde enerji tasarrufu, endüstriyel fırınlar - kazanlar - soğutma
kuleleri, demir çelik
ABSTRACT
The energy consumed in the production industries constitutes 35% of the total energy consumed worldwide.
The energy use of the industrial sector in the world is expected to increase by more than 30% between 2018 and
2050, depending on the increase in consumption. The iron and steel industry is one of the main energyintensive industries. According to 2013 data, 18% of the energy used in industry in the world was used in the
iron and steel sector. A significant portion of the energy used in the iron and steel industry is used for the
heating and cooling processes. 65-80% of fuel energy is transferred to water in boilers. In furnaces, 20-40% of
the fuel energy is transferred to the load. The rest of the energy is waste energy. In addition, considering the
share of energy consumption of boilers and furnaces in the industry reveals that significant savings is possible
with small-scale improvements. In this paper, detailed information is given about the units with energy-saving
potential and the improvements that can be made in the boilers, furnaces, and cooling towers required for the
process in the cold complex, which is a subgroup of the iron and steel industry.
Keywords: Energy saving in heating and cooling systems, industrial furnaces - boilers - cooling towers, iron
and steel.
1. GĠRĠġ
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan çalıĢmalara göre, dünya toplam enerji arzı Ģu anda
yaklaĢık 600 Exajoule (EJ) civarındadır ve bu rapora göre 2020'den 2030'a kadar yılda %1.3 büyüyerek 2030'a
kadar 670 EJ'ye ulaĢması beklenmektedir [1]. Artan enerji talebinin nedenleri, nüfus artıĢı, insanların refah
seviyesini artırmak ve bu seviyeyi sürdürmek için üretim kapasitelerinin artırılması, ana faktörler olarak
sıralanabilir. Diğer faktörler arasında ise ulaĢım, iĢ geliĢtirme, altyapı iyileĢtirmeleri, daha fazla gelir ve
nihayetinde daha iyi bir küresel ekonomi için geliĢtirilmiĢ farklı araç türleri yer almaktadır [2], [3].
21. yüzyılda fosil yakıtlar, küresel enerji ihtiyacının en önemli kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu nedenle,
bu doğal kaynakların tükenmesi ve bu kaynakların tüketiminden kaynaklı artan çevresel zararlar hükümetleri,
endüstriyi ve toplumu tedirgin etmektedir. ġu anda küresel birincil enerji talebinin %80'den fazlası fosil bazlı
yakıtlar tarafından karĢılanması, tüm yeni teknolojik geliĢmelerin ve izlenen politikaların, küresel enerji
sistemini daha sürdürülebilir bir yola sokmakta baĢarısız olduğunu göstermektedir [4]. ġekil 1.1‘de Amerika
Enerji Bilgi Ġdaresi‘nin (EIA) 2019 raporuna göre 2018 yılı Dünya‘da birincil enerji kaynağı tüketim yüzdesi ve
2050 yılı öngörüsü verilmiĢtir.
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ġekil 1.1 Dünya‘da 2018 yılı enerji kaynağı olarak birincil enerji tüketim yüzdesi ve 2050 projeksiyonu [5]
Ayrıca fosil yakıt tüketimi, küresel ısınma ve hava kirliliği sorununu tetiklemektedir. Avusturalya, Avusturya,
Beyaz Rusya, Belçika, Bulgaristan, ve Kanada ülkelerinin 1990-2012 yılları arası enerji tüketimi ile hava
kalitesi göstergelerinin birbiri ile iliĢkisini ve iklim değiĢimine olan etkisi araĢtırılmıĢtır. Analiz sonucu olarak,
incelenen 6 ülke verilerine göre enerji tüketimi ve hava kalitesi göstergeleri ciddi oranda sera gazı emisyonunu
artırdığını göstermiĢtir. Bu da iklim değiĢikliğine negatif yönde önemli bir etkisi olmaktadır. Bu çalıĢmadaki
hesaplama yöntemine göre enerji tüketimi %1 artırıldığı zaman sera gazı emisyonu yaklaĢık %0,124 artıĢ
görülmektedir [6].
Isıtma sistemleri seramik, kauçuk, gıda, cam, plastik, kimyasallar ve çelik ürünlerin imalatının önemli bir
parçası olduğundan, ısıtma sistemleri ile ilgili çok sayıda çalıĢma literatürde bulunabilir. Temel olarak bu
sistemler enerji kaynakları açısından yakıt bazlı, elektrik bazlı, buhar bazlı ve hibrit ısıtma sistemleri olarak
sınıflandırılabilir. Malzemeye ısı transferi açısından incelendiğinde radyasyon, taĢınım, iletim ve bunların bir
arada olduğu gibi farklı yöntemler bulunmaktadır. Isıtma sistemleri endüstriyel üretim tesislerinde en çok enerji
tüketen sistemler arasında yer almaktadır. Aynı Ģekilde ısıtılan ürünler genelde prosesin sürekliliği ve
verimliliği açısından hızlı bir Ģekilde soğutulma ihtiyacı duyarlar. Soğutma iĢlemi genelde soğutma kuleleri
veya chiller üniteleri ile sağlanmaktadır.
Endüstriyel proseslerde kazanlar ve fırınlar ısıtma, tavlama, kurutma gibi değiĢik amaçlarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu sektördeki kazanlar ve fırınlar, enerji tüketiminin büyük bir kısmına sahiptir. Amerika
BirleĢik Devletleri'nde sanayide kullanılan toplam enerjinin yaklaĢık %37'si kazanlar tarafından tüketilmektedir
[7]. Kazanlarda yakıt enerjisinin %65-80'i suya aktarılır [8]. Fırınlarda yakıt enerjisinin %20-40'ı yüke aktarılır
[9]. Enerjinin geri kalanı atık enerjidir. Ayrıca sanayide kazan ve fırınların enerji tüketim payı dikkate
alındığında, küçük oranlı iyileĢtirmelerle küresel olarak önemli tasarrufların sağlanacağını ortaya koymaktadır.
Bu nedenle, bahsedilen ekipmanlarda önemli bir enerji tasarrufu potansiyeli bulunmaktadır. Birincil enerji
kaynaklarının tükenmesi, iklim değiĢikliği - küresel ısınma gibi çevre sorunları ve piyasada rekabet edebilmek
için enerji tasarrufu konusunda birçok çalıĢma yayınlanmıĢtır.
2. ÇELĠK ġERĠT ÜRETĠMĠNE GENEL BAKIġ
Modern demir ve çelik metalurjisi 19. yüzyılın ortalarında baĢlayıp 20. yüzyılda hızla geliĢmiĢtir. Dünya Çelik
Birliği'nin istatistiksel verilerine göre, dünya ham çelik üretimi 1900'de 28,3 Mt‘a ulaĢmıĢtır, 1936 yılı
verilerine göre 100 Mt'ın üzerine çıkmıĢ, 1951'de 200 Mt'ı aĢmıĢ ve 2000'de 850 Mt'a ulaĢmıĢtır [10]. Toplam
dünya ham çelik üretimi, 2021'de 2020'ye göre %3.7 artıĢla 1.950,5 Mt olarak gerçekleĢmiĢtir [11].
Entegre bir demir çelik fabrikasında çelik Ģerit üretim prosesi iki bölüme ayrılabilir: sıcak kompleks (birincil
çelik prosesi) ve soğuk kompleks (son iĢlem çelik prosesi). Sıcak kompleks tarafında, demir cevheri veya hurda
gibi hammaddeler eritilir ve tasarıma göre değiĢen bazı adımlarla sıcak bobin üretilir. Sıcak rulo üretiminin
ardından, müĢterinin isteği doğrultusunda farklı iĢlemlerle nihai bir ürün haline dönüĢtürülür.
Sıcak kompleks bölümünde, erimiĢ çelik elde etmek için elektrik ark ocağı (EAF) teknolojisi kullanılır. Hurda
genellikle eriyik oluĢumu için katkı olarak kullanılan kireç veya dolomit ile birlikte hurda arabalarına yüklenir.
Hazırlanan arabalar EAF'e boĢaltılır. EAF'in ana iĢlevi, çelik hurda ve diğer bazı metal içerikler gibi katı
metalleri sıvı çeliğe dönüĢtürmektir. Güç, elektrottan hurdaya aktarılır ve böylelikle eritme baĢlaması için
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arklanma gerçekleĢir. Hurda eritildikten sonra pota ocağına aktarılır. Pota ocağında; erimiĢ çelik bir potaya
yüklenir. Daha sonra erimiĢ çelikteki safsızlıkları gidermek için oksijen verilir. Ġstenilen kaliteyi elde etmek için
katkı elementleri eklenir. Daha sonra diğer bazı iĢlem adımlarından sonra ince levha döküm ünitesine (Thin
Slab Casting) aktarılır. Bu ünite sıvı çeliği katı Ģekillere ve gerekli boyutlara dönüĢtürür. Daha sonra metali
belirli bir sıcaklık aralığında tutmak için tünel fırınına aktarılır. Daha sonra, gerekli kalınlığa ulaĢmak için
haddeleme ünitesine gönderilir. Haddelendikten sonra soğutulur ve sarılır. Yukarıda açıklanan tüm aĢamalar
ġekil 2.1‘de kısaca gösterilmiĢtir.

ġekil 2.1. Sıcak kompleks aĢamaları

Soğuk kompleks tarafında, asitleme hattı, sıcak kompleks içinde üretilen bobinin yüzeylerindeki oksidasyonu
giderir. Daha sonra soğuk hadde prosesinde inceltilir. Ġnceltilen bobin sıcak daldırma galvanizleme hattında
tavlanır ve galvanizlenir. Son olarak, müĢterinin istediği kriterlere göre boya kaplama hattında boyanır. Soğuk
komplekste bu hatlar haricinde farklı amaçlı farklı proses hatları da vardır. Fakat burada bahsedilen hatlar
genelde tüm soğuk komplekste olan ortak hatlardır. ġekil 2.2‘de soğuk kompleks aĢamaları kısaca
gösterilmiĢtir.

ġekil 2.2. Soğuk kompleks aĢamaları

3. SOĞUK KOMPLEKSTE ISI SĠSTEMLERĠNDE ENERJĠ TASARRUF UYGULAMALARI
Soğuk komplekste ısı sistemlerini baĢlıca fırınlar ve kazanlar olarak ele alabiliriz. Fırınlar; daldırma galvaniz
hattında tavlama olarak kullanılırken, boyama hattı fırını boya kurutma olarak kullanılmaktadır. Kazanlar ise
ısıtma ve kurutma amaçlı kullanılmaktadır. Isı sistemlerinde en büyük enerji tasarruf fırsatları atık ısıda
mümkündür. ġekil 3.1‘de kazanlarda, ġekil 3.2‘de de fırınlarda yapılacak tasarruf için incelenmesi gereken
noktalar verilmiĢtir. Her ikisinde de ortak nokta bacadaki atık ısıdan kaynaklı kayıplarının en yüksek olduğu ve
yanma ayarları veya fazla havanın da ikincil öneme sahip olduğu görülmektedir. Bundan dolayı da en fazla
odaklanılması gereken bu 2 kaynaktır. Diğer kayıp noktaları yüzdelik olarak daha düĢük değer tutmaktadır.

3.1. Atık ısı
Isıtma soğutma olan endüstriyel iĢletmelerde atık ısının oluĢması kaçınılmazdır. Atık ısı, bir akıĢkanın ortam
veya çevre sıcaklığının üzerinde bir sıcaklığa sahip olması nedeniyle mevcut olan kullanılmayan enerjidir [12].
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DüĢük sıcaklıklı ısı, iĢletmelerde yaygındır ancak bu ısının geri kazanımı zor olması nedeniyle genelde
kullanılamaz. BaĢlangıçta bir sistemde atık ısı geri kazanımın kullanımını değerlendirirken göz önünde
tutulacak parametreler, ısının kalitesi (atık ısı enerjisinin taĢınma ortamı, atık ısının eriĢilebilirliği, kirlilik
oranı), uygun teknoloji seçimi, mevcut atık ısı miktarı ve atık ısı sıcaklığıdır. Endüstriyel iĢletmelerde atık ısı
miktarı çoktur fakat bunun tamamını geri kazanmak imkansızdır. Atık ısının geri kazanım oranı, büyük ölçüde
atık ısı kaynağının ve atık ısıyı transfer edeceğimiz ürünün sıcaklığındaki farka bağlıdır. Bununla birlikte
sıcaklık farkı verimlilik için tek parametre değildir. Mevcut atık ısı miktarı da önemlidir. Örneğin, bir sistem, ısı
kaynağı ve ısıtılacak ürün arasında büyük bir sıcaklık farkına sahip olabilir, ancak akıĢ debisi çok küçük
olabilir. Bu sistem, bir atık ısı geri kazanım sisteminin uygulanması için yeterli enerji sağlamayacaktır. Isı
miktarı, ısı kaynağı ve ısıtılacak ürün arasındaki sıcaklık farkı ve akıĢkanın kütle akıĢ hızı ile bağlantılıdır [4].
Uygun teknoloji ve ekipmanın kullanımı da atık ısı geri kazanım miktarını direk etkileyen en önemli
parametrelerden biridir. Uygun teknoloji veya ekipman seçim kriterleri; ısı transfer yöntemi, atık ısı taĢıyıcının
ortamı, ekipmanın boyutu ve çalıĢma sıcaklığı aralığı olarak dört önemli baĢlıkta toplanabilir. YanlıĢ ekipman
kullanımında sistem güvenliği, daha düĢük geri kazanım veya kısa sürede atık ısı geri kazanım ekipmanı
deformasyonu gibi sıkıntılar yaĢanabilir [4].
KAZANLARDA TASARRUF FIRSATLARI

ATIK ISI GERĠ
KAZANIMI
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ġekil 3.1. Kazanlarda enerji tasarruf noktaları

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 276 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

FIRINLARDA TASARRUF FIRSATLARI
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FIRIN ĠÇ BASINÇ SET
DEĞERĠ

ġekil 3.2. Fırınlarda enerji tasarruf noktaları
3.2. Bacaya uygun atık ısı kazanım ekipmanı seçimi
Hem fırınlarda hem de kazanlarda en büyük kayıp baca gazından kaynaklanmaktadır. Bu kayıp kazanlarda 10%
- 30% arası iken fırınlarda 25% - 50% arasıdır. Baca atık ısısından faydalanmak için bacaya atık ısı kazanı,
reküperatör, ekonomizer ve/veya kızdırıcı montajı yapılabilir. Yakıt tipi ve yakıt kompozisyonu, bacadan çıkan
gaz miktarı, baca gazı çıkıĢ sıcaklığı ve ısıtılması istenen ürün kullanılacak ekipman tipini belirlemede önemli
rol oynar. AĢağıda atık ısı kazanım ekipmanlarının tanımı, uygulama sahaları ve teknik özellikleri ayrı
baĢlıklar altında verilmiĢtir.
3.2.1. Atık ısı kazanı
Waste Heat Recovery Boiler is a system which recovers various kinds of waste heat generated from the
production process of steel, non-ferrous metal, chemical, cement etc and those equipment of industrial furnaces,
refuse incinerators, industrial waste incinerators, and convert such recovered heat into useful and effective
thermal energy.
Atık ısı kazanı, atık baca gazının yüksek olduğu fırınların üretim sürecinde oluĢan çeĢitli atık ısıyı suya vererek
geri kazanan kapalı basınçlı kaplara atık ısı kazanı denilir. Atık ısı kazanları baca çıkıĢ sıcaklığı ve debisi
yüksek olan bacalara monte edilir. Atık ısı kazanının dizayn ve kapasite hesaplamasında 3 parametre önemlidir.
Bunlar:
 Yakıt tipi ve yakıt kompozisyonu
 Bacadan çıkan gaz miktarı
 Baca gazının çıkıĢ sıcaklığı [13]
Soğuk hadde kompleksinde baca gazı sıcaklığı yüksek olan daldırma tip galvaniz hattı bacasına montajı yapılır
ve üretilen buhar tesisin ortak buhar hattına bağlantısı yapılarak tasarruf sağlanmıĢ olur.
3.2.2. Reküperatör
Reküperatörler, bir çeĢit gaz ekonomizerlerdir. Bacadan atılan sıcak gazdaki ısı enerjisini genellikle yanma
havasına aktarmak için fırın ve kazanlarda baca kısmına monte edilir. Reküperatörler; metalik radyasyon tip,
taĢınım tip, hibrit ve seramik olarak gruplara ayrılabilir [9]. ġekil 3.3‘te taĢınım tip reküperatör görüldüğü gibi
radyasyon tipten farklı ısıtılacak gaz bir boru demetinden geçmektedir. Demir çelik sektöründe özellikle sürekli
galvaniz hattında serbest yanma bölgesi atık gazın ilk çıkıĢ sıcaklığı 900°C‘nin üzerinde olduğundan dolayı, bu
fırınlarda genellikle seramik reküperatör kullanılmaktadır. Isıtılan hava ise serbest yanma bölgesindeki
brülörlerin yanma havası olarak kullanılır. TT bölgelerinin ısıtılması radyan tüplerle sağlanır. Radyan tüpler,
inert veya koruyucu gaz atmosferlerinin kullanıldığı endüstriyel fırınları yakmak için iyi bir çözümdür [14]. Bu
bölgede oksijensiz ortam ve daha iyi çinko kaplaması sağlamak için ortama hidrojen ve azot beslenir. Bu ısıtma
sisteminde alev kapalı bir tüp içerisinde radyasyon Ģekilde ürünü ısıtırken atık gaz ürünle temas etmeden tüp
içerisinden dıĢarı atılır. Bu bölgelerde enerji verimliliğini artırmak için reküperatif tip brülörler kullanılabilir.
Reküperatif brülörler yapısı gereği atık gazın çıkıĢ noktasındaki yapısı nedeniyle yanma havası ısıtılır ve bacaya
sıcaklığı düĢürülmüĢ gaz atılır. ġekil 3.4‘te reküperatif tip brülör gösterilmiĢtir. Burada her bir brülörün yanma
havası kendi atık gazıyla ısıtıldığından dolayı, TT bölgesinin ana bacasının sıcaklığı serbest bölge bacasına göre
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daha düĢüktür ve bu değer yaklaĢık 490°C derecedir. Yanma havasını ısıtmak için reküperatörler sürekli
boyama hattına veya buhar kazanlarının bacasına da yanma havasını ısıtma amaçlı konabilir. Buralara konacak
reküperatör tipi genelde taĢınım tip veya hibrit tiptir.

ġekil 3.3. TaĢınım tip reküperatör [15]

ġekil 3.4. Reküperatif brülör [14]
3.2.3. Ekonomizer
Ekonomizer bir taraftan gaz giriĢi diğer taraftan sıvı giriĢi olan ısı değiĢtiriciler olarak tanımlanabilir.
Ekonomizerler genelde bacalara konur ve su ısıtmalarda kullanılır. Isı transferi miktarını artırmak için temas
yüzey alanı artırılır ve bunu da genelde kanatlı borular kullanılarak sağlanır. Borular içinden ısıtılacak sıvı
akıĢkan geçirilirken dıĢ kısmından da baca gazı geçiĢi sağlanır. Ekonomizerler, kazanlarda kazan besi suyunu
ısıtmada kullanılabilirken sürekli galvaniz hattının TT bölgesine veya sürekli boya hattına konacak olan
ekonomizer ile bu hatlardaki temizleme bölgeleri için gerekli suyun ısıtılması için kullanılabilmektedir.
Baca gazlarının soğutulabileceği en düĢük sıcaklık, yakıt tipine göre değiĢkenlik arz eder. Kullanılan yakıt
miktarı doğal gaz ise baca gazı sıcaklığı 120°C‘a kadar düĢürülebilir. Eğer yakıt tipi, kömür ve düĢük kükürt
içerikli yakıt gibi katı yakıt ise 150°C‘ye kadar düĢürülebilir. Yağlar ve yüksek kükürtlü akaryakıtlar gibi sıvı
yakıtlar ise 177°C‘a kadar düĢürülebilir. Bu limitler, baca gazının yoğuĢmasını ve olası korozyonu önlemek için
ön görülen alt limitlerdir [16]. Dolayısıyla baca gazı sıcaklığından, yukarıda belirtilen değerlere düĢene kadar
faydalanılabilir.
Çoğu yakıtta kükürt bileĢikleri bulunabilir. Kükürt bileĢikleri, yanma iĢleminde kükürt dioksite dönüĢür.
Ayrıca, hidrokarbonların yanması ile su buharı üretilir ve daha sonra su buharı ile kükürt dioksitin reaksiyonu
ile sülfürik asit oluĢur. Bundan dolayı asidik korozyona dayanıklı ekonomizer kullanımı baĢlangıç maliyeti
yüksek olsa da uzun vadede daha verimlidir [17].
3.2.4. Buhar kızdırıcısı
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Buhar kızdırıcısı, kazan dairelerinde bacanın çıkıĢına serpantin tipi bir ısı eĢanjörünün içinden üretilen buharı
geçirerek kızgın buhar üretmesine veya üretilen ıslak buharı kuru buhara dönüĢtürmesine yarar. Kızdırıcı ile
buharın entalpisini artırmak için buhar sıcaklığı artırılarak duyulur ısı artırılır. Böylelikle özellikle ısıtılacak
ürün uzak mesafede ise buharın kat ettiği yolda yoğuĢmanın önüne geçilmiĢ olur.
3.3. Yanma ayarları ve fazla hava
Fırın ve kazanlarda tam bir yanma olabilmesi için yakıtın tüm bileĢenlerinin oksijen ile tepkimeye girmesi ve C,
H2, CO, veya OH gibi gazların çıkmaması gerekir. Bu gazlar hem insan sağlığına zararlı hem emisyondan
dolayı çevreye zararlı, hem de hala tam yanmamıĢ olduğundan ve enerjisini dıĢ ortama aktarmadığından ciddi
oranda enerji kaybına neden olur. Yakıtlarda yanma odasında havadaki oksijen ile yakıtın tam karıĢımı baĢta
katı yakıtlar olmak üzere çok zordur. Zor olmasını tetikleyen parametreler ise, yakıt türü, yakıt partikül
büyüklüğü, brülör tipi, kazan/fırın çalıĢma kapasitesi gibi parametreler sayılabilir. Bu parametreleri göz önüne
aldığımızda yakma sistemine ideal yanma için gereken havadan biraz daha fazla hava verilir. Fakat fazla hava
da ısıtma sistemlerinde ek bir enerji kaynağı olmaz, tam tersi ısıtma sistemlerinde açığa çıkan ısı enerjisini alıp
bacadan atılmasına sebep olur. Diğer taraftan tam yanmama ile oluĢan enerji kaybı, fazla havadan kaynaklı
enerji kaybının çok daha fazlası olduğundan sistemler her zaman bir miktar fazla hava ile çalıĢtırılır [17–19].
Fırın ve kazanlarda en büyük enerji kaybı, baca gazı kaynaklıdır. Bu değer kazanlarda %10-30 arası iken
fırınlarda bu kayıp %25-50‘lere kadar çıkmaktadır. Buradaki kaybın iki önemli parametresi gazın sıcaklığı ve
debisidir [7,9]
Fazla havayı kısmak, dolayısıyla hava akıĢını kısmak fırınlarda, içeride ısınmıĢ hava daha çok kalacağından
ısıtılan malzemeye veya yüzeye daha uzun temas edeceğinden daha çok ısı transferi olur ve bacaya daha soğuk
baca gazı göndermiĢ oluruz. Fırın içerisinde Fazla havanın artması azot oksidin oluĢmasına neden olur. Bu gaz
da daha az ısı transferine neden olduğundan kazanın ve fırının verimliliğini olumsuz yönde etkiler [20].
Fazla havadaki %15‘lik düĢüĢ kazan veriminde %1‘lik artıĢa neden olur [21]. Bu da enerji verimliliği ve
maliyet azaltımı için fazla havanın yanma sistemlerine ideal miktarda verilmesi gerektiğinin göstergesidir. ġekil
3.5‘te büyük endüstriyel kazanlarda fazla havaya göre kazan verimliliğin değiĢim grafiği verilmiĢtir.

ġekil 3.5. Fazla hava ile verimlilik grafiği [22]
Fazla havayı kısmak için çeĢitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanı bacaya oksijen
sensörü yerleĢtirerek yanma havasını oksijen sensörüne göre ayarlanmasıdır. Böylelikle fazla hava kaybından
kaynaklı enerji kaybının yaklaĢık %80 90 oranında önüne geçilmiĢ olur. Bacaya ek olarak CO sensörü de
takılarak her iki sensörün ölçüm değerlerini hesaplamaya dahil ederek yapılan kontrolde bu verim biraz daha
artar fakat %100 hiç bir zaman olmaz [23,24]
Fazla havanın kontrolünde unutulmaması gereken en önemli nokta, hava yakıt oranı hacimsel değil kütleseldir.
Fazla havayı sisteme basan genelde fanlardır. Fanlar ise debi kontrollü olarak çalıĢırlar. Dolayısıyla hacimsel
kontrol vardır. Dünya‘da pek çok kazanlarda hava ve yakıt besleme hatlarında akıĢ ölçer olmadığından ya ilk
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Yanma
Ürünleri

Baca gazı

Yakıt

Kayıplar

Buhar

kurulumda veya en fazla yılda iki defa hava yakıt ayarı yapılır. Oysaki mevsim geçiĢlerinde ve gece gündüz
sıcaklığının fazla olduğu yerlerde ideal hava yakıt ayarı olmayacağından ya yanmamıĢ yakıt olarak enerji
kaybedilir veya sisteme fazla hava verilerek verimsiz yanmaya neden olunur [17].
4. KAZANLAR
Kazanları, bir fosil yakıtın yakıldığı ve üretilen ısının suya aktarıldığı bir ekipman olarak tanımlanabilir. Kazan
temel anlamda iki bölüme ayrılabilir: Yanma ve eĢanjör. Yanma bölümünde yakıt ile hava karıĢtırılarak
yakıttaki enerji açığa çıkarılır. EĢanjör bölümü ise yanma sonucu açığa çıkan enerjinin suya aktarıldığı
kısımdır. ġekil 4.1‘de kazanda eĢanjör ve yanmanın Ģematik diyagramı verilmiĢtir.

EĢanjör

Yanma

Su

Hava

Kazan
Yakıt %100

Yanma odası

Baca

Baca gazı %10-%30

Buhar %65-80

ġekil 4.1. Kazanda eĢanjör ve yanmanın Ģematik diagramı
Kazanlarda asıl hedef suya ısı transferini maksimum tutup kazandaki ısı kaybını minimuma çekmektir. Fakat
her durumda bir kısım ısı kayıpları olmaktadır. Kazan verimliliğini artırmak için öncelikle kayıp noktalarının ve
oranlarının iyi belirlenmesi gerekir. Kazanlarda en büyük kayıp baca gazından kaynaklanır. Bu değer 10%-30%
arasıdır. Bacadan çıkan gazın sıcaklığı 150°C ise ısı enerjisinin 10%‘u kayıp olarak kabul edilebilir. Baca gazı
sıcaklığı 250°C‘lere çıkarsa ısı enerjisi kayıbı 30%‘lara kadar çıkabilir [21]. Kazanlarda diğer temel ısı kayıp
nedenleri olan radyasyondan kaynaklı kayıplar ve blöf kayıpları oransal anlamda baca gazı kayıbına göre daha
azdır. ġekil 4.2‘de kazanda ısı kayıp noktaları ve yaklaĢık oranları verilmiĢtir.

Alt blöf %1-%2

Radyasyon %0.5-%2

ġekil 4.2. Kazanlarda ısı kayıp noktaları ve kayıp yüzdeleri
En büyük kayıp baca gazından kaynaklandığından dolayı bu kaybı azaltmak için üç temel yol izlenebilir: fazla
havanın azaltılması, ısı transferi yüzeyini temiz tutmak ve atık ısı geri kazanım ekipmanlarını bacaya montajını
yapmak [21]. Atık ısı geri kazanım ekipmanları ve fazla hava kayıplarının azaltılması yöntemi hakkında bölüm
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2‘de detaylı bilgi verildiğinden aĢağıda kazanlardaki diğer kayıplar ve tasarruf yöntemleri hakkında bilgi
verilmiĢtir.
4.1. Blöf
Blöf, kazan suyunda buharlaĢma sonucu deriĢiği artan çözünmüĢ veya çözünmemiĢ katı madde miktarının
kazan için belirlenen sınırlara indirilmesi için kazan suyunun bir kısmının tahliye edilmesi iĢlemidir. Bu
maddeler kazana kazan besleme suyu ile veya kondens hattındaki kaçaklardan kaynaklı gelir. ErimiĢ halde
bulunan maddeler buhar ve su sürüklenmesi ile tesisata taĢınarak sistemde arızaların oluĢmasına ve ısı transfer
yüzeylerinde bu tortuların birikerek ısı iletim oranının düĢmesine sebep olur. Kazanların verimli çalıĢması için
blöf yapma zorunluluğu vardır. Fakat çok fazla blöf de ciddi enerji kaybına neden olur. Kazan verimliliği için
manuel blöf yerine otomatik blöf kullanılması enerji verimliliği için gereklidir. Otomatik blöf sistemleri ile
kazandaki çözünmüĢ veya askıdaki katı maddelerin miktarları kabul edilebilir aralığa çekilir. Atılan sıcak su ve
buhar eĢanjörden geçirilerek kazan besi suyu ısıtması veya iĢletmede sıcak su olarak kullanılabilir [25,26].
4.2. Kazan ısı transfer yüzeylerinin temizliği
Gerek alev borulu kazanlarda gerekse su borulu kazanlarda ısı iletimi borulardan suya geçmektedir. Dolayısıyla
borunun bir yüzeyine alev temas ederken diğer yüzeyi de suya temas etmektedir. Suya temas eden yüzeyde
kireçlenmeden kaynaklı kabuk bağlaması ısı transferini düĢürdüğü gibi aleve temas eden yüzey kurum vb.
maddelerle kaplanması ısı transferini düĢürür. Kazan suyuna uygun kimyasallar dozlanarak suyun temas ettiği
yüzeylerde kabuk bağlaması önlenir. Yıllık kazan temizliği ile de aleve temas eden yüzeylerin temizliği
sağlanarak ısı transferi artırılır.
4.3. Kazan ve hat izolasyonları
Isı kaybını azaltmanın basit ve ekonomik bir yolu, buhar borularının ve kazanın dıĢ yüzeyine doğrudan yalıtım
uygulanmasıdır. Yalıtım için daha düĢük ısı kapasitesine sahip seramik, elyaf gibi malzemeler kullanılmalıdır.
Genel kurala göre, buhar ve kondens boruları, kazan yüzeyleri, vanalar ve bağlantı parçaları dahil olmak üzere
50 °C'nin üzerindeki herhangi bir yüzey yalıtılmalıdır. Hasarlı veya yıpranmıĢ izolasyonlar değiĢtirilmeli ve
kazan gövdesindeki sıcak noktalar kontrol edilerek düzeltilmelidir. DıĢ yüzey sıcaklığı 50 °C'den fazla
olmamalıdır [7].
4.4. Uygun kapasite seçimi
Tesis kurulurken kazan seçimleri tesisin ihtiyacı büyüklüğünde seçilmeli. Ġleriye yönelik yeni yatırımlar
düĢünülerek kazan büyük seçilmemeli. Çünkü kazanlar tam kapasiteye yakın durumlarda en verimli çalıĢma
aralığıdır. Kapasite düĢtükçe verim de düĢer.
4.5. Uygun çalıĢma basıncı seçimi
Tesisin ihtiyaç basıncı doğru seçilmeli. Set değeri gereğinden yüksek seçilirse sistem kayıpları ve termal
kayıplar artar. Proseste çok hat varsa ve buhar ihtiyacı kademeli ise ve özellikle hatların ihtiyaç duydukları
basınç değerleri farklı ise kazan sayısının artırılması ve her birine uygun set değeri verilmesi daha verimli
çalıĢmayı sağlar.
4.6. Buhar kaçaklarının giderilmesi
Tesisler baĢlangıçta normlara ve standartlara uygun bir Ģekilde kurulduğu zaman buhar kaçakları da minimum
seviyede olur. Bununla birlikte, bu tür tesislerde bile, bu alanlar düzenli olarak kontrol edilip bakımı
yapılmadığı takdirde, contalar, bağlantı parçaları ve diğer alanlar eskidikçe birkaç yıl sonra buhar kaçakları
baĢlar. Periyodik bakım olmadığı taktirde, sızıntı sayısı ve sızan buhar miktarı artar. Buhar sızıntılarının en
yaygın olduğu yerler Ģunlardır:
 Boru bağlantı parçaları
 Vanalar
 Buhar kapanları/Kondenstop
Dolayısıyla boru bağlantı kitleri, vana bakım kitleri periyodik olarak değiĢtirilmesi kaçakları önler [27].
4.7. Buhar kapanları/Kondenstop
Buhar sistemlerindeki yoğuĢmayı gideren, böylelikle buhar ile ısıtılacak ürün arasında daha iyi ısı iletimini
sağlayan ekipmana kondenstop denir. Buharın yoğuĢmasından oluĢan suyun sistemden uzaklaĢtırılamaması
durumunda koç darbesi ve kavitasyon oluĢur. Aynı zamanda, sistemde kullanılan buharın kalitesini düĢürür
[28]. Diğer taraftan kondenstop arızalanması durumunda sabit buhar kaçırması veya kondens suyunu
atamaması gibi problemler yaĢanabilir. Kondenstopların düzgün çalıĢması sağlanarak önemli miktarda enerji
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tasarrufu sağlanabilir. Kondenstopların düzgün çalıĢması, düzenli olarak ölçme, izleme ve periyodik
bakımlarının düzenli yapılması ile mümkün olur.
4.8. Kondens suyununun tekrar kazanımı
Üretilen buhar; kurutucu, eĢanjör gibi buhar kullanan cihazlardan ayrılırken özellikle gizli ısısını karĢı tarafa
aktararak kendisi yoğuĢur. Fakat kendisinin duyulur ısı kapasitesi yüksektir. YoğuĢan sıcak kondens suları
kazan besi suyu tankına tekrar alınarak hem kimyasaldan tasarruf edilir hem de duyulur ısı enerjisinden
faydalanılır. Kondens suyu direk besi suyuna bağlanmadan önce ara bir izolasyonu yapılmıĢ kontrol tankına
alınıp gözle veya cihazlarla uygunluğu görülerek besi suyu tankına alınması daha güvenilir olur.
5. FIRIN
Fırın; ısıtma, piĢirme, tavlama vs. maksatlı kullanılan, yoğun ısı yüklenen kapalı bir yapı olarak tanımlanabilir.
Tüketilen gıdalar ve kullanılan malzemelerin çoğunun üretimi aĢamasında belirli bir seviyeye kadar ısıtma
iĢlemi uygulanır. Yakma sistemleri yüksek ve düĢük sıcaklık prosesler diye ikiye ayrılabilir. Her ne kadar kesin
bir çizgi olmasa da fırın içi sıcaklığı 400-500 ºC altına düĢük sıcaklıklı fırınlar, üstüne de yüksek sıcaklıklı
fırınlar diye gruplandırılır. Yüksek sıcaklıklı prosesler genellikle çimento, kireç, tuğla, seramik üretimi, metal
iĢleme prosesinin çoğu, cam, vs. sayılabilir. Kurutma prosesleri, gıda iĢleme ve sterilizasyon, yağ arıtma
tesisleri ise düĢük sıcaklıklı fırınlara örnek verilebilir. Yüksek sıcaklıklı proseslerde yakıt enerjisinin verimli
kullanımını sağlamak, düĢük sıcaklıklı proseslere göre çok daha zordur. DüĢük sıcaklıklı proseslerde verim
%80‘lere çıkabilirken yüksek sıcaklıklı proseslerde verim %50leri aĢması nadirdir. Bundan dolayı verimli fırın
imalatı üzerinde hassasiyetle durulması gerekmektedir. Bu zorunluluk hem küresel ısınma gibi çevrede
duyarlılıktan kaynaklı hem hızla tükenmekte olan fosil yakıtları daha verimli kullanmak için hem de pazarda
daha güçlü rekabet edebilmek için gereklidir. AĢağıdaki Ģekilde görüleceği gibi özellikle ürünün sürekli fırına
girip çıktığı (batch usulü olmayan) proseslerde ürüne aktarılan enerji %20 -40 seviyelerindedir. Bu da
fırınlardaki kayıpların ne kadar büyük olduğunun göstergesidir. En büyük kayıp bacadan atılan atık ısı ile
gerçekleĢirken bunu duvardaki kayıplar ve ürünün girip çıktığı kapaklardaki ısı kayıpları izlemektedir (ġekil
5.1‘de fırın kayıpları resmedilmiĢtir) [9,20,29–31].
Soğuk komplekste fırınlar bobin tavlamada yığın usulü olanlar olduğu gibi çelik Ģeridi açıp tavlama veya
kürleme amaçlı sürekli fırınlar da mevcuttur. Yığın iĢlem tipinde ana kayıplar baca gazı kayıpları, duvar
kayıpları ve kapak kayıpları olarak gruplandırılabilirken sürekli fırınlarda bunlara ek olarak konveyör kayıpları
da eklenebilir.

ġekil 5.1. Fırın kayıpları [9]

Atık ısı geri kazanım ekipmanları ve fazla hava kayıplarının azaltılması yöntemi hakkında bölüm 2‘de detaylı
bilgi verildiğinden aĢağıda fırınlardaki diğer kayıplar ve tasarruf yöntemleri hakkında bilgi verilmiĢtir.
5.1. Kapak kayıpları
Kapak kayıpları yığın tavlama prosesinde açma kapama süreleri ve kapak izolasyonu olarak ele alınırken
sürekli fırınlarda çelik Ģeridin fırın içine girdiği aralık mesafesi olarak düĢünülebilir. Yığın tavlamada kapak
açma kapama süreleri kısa süre olarak tutulmalıdır. Kapak izolasyonu da zamanla kapak izolasyonunu sağlayan
conta veya diğer sızdırmazlık ekipmanları açma kapamadan veya termal değiĢikliklerden dolayı deforme
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olacağından periyodik olarak değiĢimi ısı kayıplarını azaltır. Sürekli fırınlarda malzemenin girdiği kapak aralığı
ürün kalitesine zarar vermeyecek Ģekilde minimum açıklıkta tutulması, aynı zamanda hava perdesi
oluĢturulması ısı kaybını azaltmada önemli parametrelerdir [32].
5.2. Duvar izolasyon kayıpları
Duvar ısı kayıpları fırınlarda toplam enerjinin %3 ile %5‘ini kapsamaktadır. Bu değeri minimumda tutmak için
uygun izolasyon malzemesi ile fırın içi ve dıĢı izole edilmelidir. Aynı zamanda izolasyon malzemelerinin
zamanla deformasyonundan dolayı periyodik olarak izolasyon malzemeleri değiĢtirilmelidir. Ġzolasyon
malzemesi de sonuçta bir maliyet getirdiğinden optimum kalınlık seçilmelidir[9], [32] .
5.3. Konveyör kayıpları
Özellikle sürekli fırınlarda çelik Ģeridin taĢınması için fırın içinde roller/konveyörler vardır. Daldırma tip
galvaniz hattında açık alev bölgeli yerlerde su soğutmalı roller çelik Ģeridi taĢımak için kullanılır. Su, roll
içerisinden geçerek roll için gerekli soğuma sağlanırken diğer taraftan da fırın içinde ısı kaybına neden
olmaktadır. Bundan dolayı fırın ısı kaybını artırmamak için fırın rollerine çok soğuk suyun gönderilmemesi,
optimum akıĢın sağlanması gerekir.
6. SOĞUTMA KULELERĠ
Su soğutma kulesi, tesisten ısınarak gelen sıcak suyun bir kısmını buharlaĢtırıp atmosfere atarak soğutan,
sıcaklığı düĢmüĢ kalan kısmını ise prosese kullanılmak üzere geri gönderen ısı uzaklaĢtırma ünitesi olarak
tanımlanabilir. Soğutma kulesi seçimi ve performansı, su akıĢ hızı, su giriĢ sıcaklığı, su çıkıĢ sıcaklığı ve ortam yaĢ
termometre sıcaklığına bağlıdır. Soğutma kuleleri açık tip kuleler ve kapalı tip kuleler olmak üzere 2 tiptir. Kapalı tip
sistemler, soğutulacak suyun kirliliğe karĢı hassas olduğu proseslerde kullanılır. Temiz kalması istenen su, kule içindeki
serpantinlerden geçerken soğutulur. Bu uygulamada sıcak su boru içerisinden geçerken soğuk hava ve kulenin sirkülasyon
suyu serpantin yüzeyinden içerideki suyu soğutur.
Özellikle demir çelik sektöründe ısınan ünitelerin soğutulması soğutma kuleleri ile sağlanır. Soğuk komplekste soğutulan
üniteler; hidrolik üniteler, sacı soğutmak için hava – su ve su –su ısı değiĢtiriciler, fırın içi su soğutmalı roller, hadde yağı,
su soğutmalı motorlar ve su soğutmalı elektrik kabinleri, kompresörler, kurutucular baĢlıca kalemler olarak sayılabilir.
Genel anlamda soğu hadde kompleksinde açık tip soğutma kuleleri kullanılır. Verimliliği artırmak için aĢağıda enerji
tasarruf yöntemleri hakkında kısaca bilgi verilmiĢtir.
6.1. Verimli pompa ve pompa motoru seçimi
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte gerek pompa tasarımlarında gerekse motor dizaynlarında ilerlemeler kaydedilmektedir.
Verimli pompa ve pompa motoru seçimi ile eski sistemlere nazaran 30% verim sağlanabilir.
6.2. Fan kanatlarında uygun malzeme seçimi ve fan kanatları açısının ayarlanması
GeçmiĢ dönemlerde kanat yapımında ağırlık olarak alüminyum malzeme kullanılmakta iken günümüzde daha hafif
kompozit malzemeden yapılmıĢ kanat kullanımı ile elektrik tasarrufu sağlama imkânı vardır. Benzer Ģekilde yeni
teknolojik geliĢmeler ile kanat açılarının doğru ayarlanması ve kanat boyu hava debisinin homojen Ģekilde akıĢını
sağlayacak tasarımları ile hem daha iyi soğutma sağlanabilmekte hem de fan motorlarında elektrik tüketiminden tasarruf
sağlanabilmektedir. Bu verim fan motorlarında 40% 50% oranlarına çıkabilmektedir.
6.3. Kule sayısının artırılması ve kule konumu
ĠĢletmede proses farklı derecelerde soğutma suyu ihtiyacı hissediyor ise kulelerin sayısının artırılması ve her kuleye ayrı
set değerine göre çalıĢması hem kulelerde enerji tasarrufuna olanak tanır hem de proseste istenen kalitede sıcaklık
sağlanır. Benzer Ģekilde prosese ihtiyaç duyulan debide suyun gönderilmesi pompalarda enerji tasarrufunu sağlar.
7. SONUÇ
Demir çelik gibi enerjinin yoğun olduğu sektörlerde yeni teknolojilerin takibiyle ciddi enerji tasarruf fırsatları
doğmaktadır. Burada demir çelik sektörünün çelik Ģerit prosesinin soğuk hadde kompleksinde yoğun enerji tüketimi olan
kazanlarda fırınlarda ve kulelerde enerji kayıp noktaları ve tasarruf yöntemleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Her üretim
aĢamasında olduğu gibi, demir çelik endüstrisinde de optimum çalıĢma koĢulları sağlanmadığı takdirde büyük enerji
kayıpları söz konusu olacaktır. Ancak, ele alınan konularda ve ekipmanların kullanılmasında yapılacak iyileĢtirmeler ile
yüksek miktarda enerji harcayan bu sektörde büyük enerji tasarrufları mümkündür.

KAYNAKÇA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

IEA. World Energy Outlook 2021 - revised version October 2021 2021.
Khodabandeh E, Pourramezan M, Pakravan MH. Effects of excess air and preheating on the flow pattern and efficiency of the
radiative section of a fired heater. Appl Therm Eng 2016. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.03.038.
Maduko CF, Akuru UB. Future Trends on Global Energy Demand. ES4PG-2013 Conf Proc 2013:217–23.
Luo Y, Woolley E, Rahimifard S, Simeone A. Improving energy efficiency within manufacturing by recovering waste heat
energy. J Therm Eng Tildiz Tech Univ Press 2015;1:337–44. https://doi.org/10.18186/jte.49943.
U.S. EIA. International Energy Outlook 2019 with projections to 2050. Https//WwwEiaGov/Ieo (Son EriĢim Tarihi
12112020) n.d.
Ozturk I. Measuring the impact of energy consumption and air quality indicators on climate change: evidence from the panel

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 283 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]

of UNFCC classified countries. Environ Sci Pollut Res 2015;22:15459–68. https://doi.org/10.1007/s11356-015-4757-3.
Barma MC, Saidur R, Rahman SMA, Allouhi A, Akash BA, Sait SM. A review on boilers energy use, energy savings, and
emissions reductions. Renew Sustain Energy Rev 2017;79:970–83. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.187.
Saidur R, Ahamed JU, Masjuki HH. Energy, exergy and economic analysis of industrial boilers. Energy Policy
2010;38:2188–97. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2009.11.087.
Hasanuzzaman M, Rahim NA, Hosenuzzaman M, Saidur R, Mahbubul IM, Rashid MM. Energy savings in the combustion
based process heating in industrial sector. Renew Sustain Energy Rev 2012;16:4527–36.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.05.027.
He K, Wang L. A review of energy use and energy-efficient technologies for the iron and steel industry. Renew Sustain
Energy Rev 2017;70:1022–39. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.12.007.
Türkiye‘nin En Büyük Online Çelik Ġstatistik Merkezi 2022.
Brückner S, Liu S, Mirñ L, Radspieler M, Cabeza LF, Lävemann E. Industrial waste heat recovery technologies: An economic
analysis of heat transformation technologies. Appl Energy 2015;151:157–67. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2015.01.147.
THERMODYNE - Waste Heat Recovery Boiler: Wastetherm n.d.
Burners S, Dinsing N. Development of an Efficient Modelling Approach for Fin-Type Heat-Exchangers in Self-Recuperative
Burners 2021.
Convective Recuperators n.d.
U.S. Department of Energy. Use Feedwater Economizers for Waste Heat Recovery. Energy Effic Renew Energy 2012.
Mehdizadeh H, A. Alishah. Study on performance and methods to optimize thermal oil boiler efficiency in cement industry.
Energyequipsys 2016;4:53–64.
Kuprianov VI. Applications of a cost-based method of excess air optimization for the improvement of thermal efficiency and
environmental performance of steam boilers. Renew Sustain Energy Rev 2005;9:474–98.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2004.05.006.
Parvez M. Steam Boiler Ders Notları. Dep Mech Eng Al-Falah Univ Faridabad (Guest Fac G B Pant Inst Technol New Delhi)
2017. https://doi.org/10.1038/scientificamerican09201884-179b.
C. Lee CJ. Improving Furnace and Boiler Cost-Effectiveness and CO2 Emission by Adjusting Excess Air. Environ Prog
Sustain Energy 2011;31:676–80. https://doi.org/10.1002/ep.
Saidur R. Energy savings and emission reductions in industrial boilers. Dep Mech Eng Univ Malaya, Ders Notu n.d.
https://doi.org/10.2298/TSCI091014046S.
Emerson. Combustion Process Control Technical Review. Emerson Process Manag Emrsn0001 2013:1–28.
Strobel R, Waldner MH, Gablinger H. Highly efficient combustion with low excess air in a modern energy-from-waste (EfW)
plant. Waste Manag 2017. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.06.049.
Jia M. Optimal Operation and Real-Time Monitoring of 300MW Boiler Based on Excess Air Coefficient. 2015 Asia-Pacific
Energy Equip Eng Res Conf 2015;9:75–8. https://doi.org/10.2991/ap3er-15.2015.18.
KAZAN BLÖF SĠSTEMLERĠ TDS Max n.d.
DBV-10 Dip Blöf Sistemi | Ayvaz Kazan Otomasyon Ürünleri | Seviye Kontrol | Nedir, fiyatları, çeĢitleri n.d.
Preventing Steam Leaks | TLV - A Steam Specialist Company (Worldwide) n.d.
KONDENSTOP VE ÇEġĠTLERĠ GĠRĠġ n.d.
Obika M, Yamamoto T. Energy-saving inferential control of an industrial furnace. Electron Commun Japan 2018;101:42–7.
https://doi.org/10.1002/ecj.12108.
Fein M, Böck-schnepps M, Strommer S, Niederer M, Steinboeck A, Kugi A. Model-based control and optimization of
continuous strip annealing furnaces. Heat Process 2016;14:57–63.
Pfeifer H. Industrial Furnaces-Status and Research Challenges. Energy Procedia 2017;120:28–40.
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.07.153.
Palacio-Caro ID, Alvarado-Torres PN, Cardona-Sepúlveda LF. Numerical Simulation of the Flow and Heat Transfer in an
Electric Steel Tempering Furnace. Energies 2020;13. https://doi.org/10.3390/en13143655.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 284 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

TÜRKĠYE’NĠN SERA GAZI EMĠSYON ORANLARI VE ĠNġAAT SEKTÖRÜNE GENEL BAKIġ
Doç. Dr. Gözde (TANTEKĠN) ÇELĠK
Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü,ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0045-4489

Ġklim değiĢikliğine sebep olan sera gazları zamanla global bir sorun haline gelmiĢtir. Bu global soruna çözüm
ancak; tüm ülkelerin katılımı ile sürdürülebilir bir hale gelecektir. Küresel iklim değiĢikliğinde özellikle fosil
yakıt kullanılan pek çok sektörün payı bulunmaktadır. Bu çalıĢmada; Türkiye‘nin sera gazı emisyon oranları
istatistiksel veriler ile incelenmiĢ ve bu mücadelede inĢaat sektörünün önemi üzerinde durulmuĢtur. ĠnĢaat
sektörü özelinde öneriler sunulmuĢtur.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, sera gazı emisyonları, inĢaat sektörü
TURKEY’S GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND AN OVERVIEW OF THE CONSTRUCTION
SECTOR
Greenhouse gases that cause climate change have become a global problem over time. The solution to this
global problem will only become sustainable with the participation of all countries. Many sectors, especially
those using fossil fuels, have a share in global climate change. In this study; Turkey‘s greenhouse gas emission
rates were examined with statistical data and the importance of the construction sector in this struggle was
emphasized. In addition, suggestions specific to the construction sector were presented.
Keywords: Turkey, greenhouse gases, construction industry
Küresel Ġklim DeğiĢikliği ÇalıĢmaları ve Türkiye’nin Rolü
Küresel anlamda iklim değiĢikliğinin önüne geçebilmek adına BirleĢmiĢ Milletler Ġklim DeğiĢikliği ve Çerçeve
SözleĢmesi (BMĠDÇS) 1992 yılında kabul edilmiĢ ve 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Bu
sözleĢmenin amacı; insan kaynaklı çevresel kirlilik unsurlarının; iklim üzerinde yarattığı olumsuz etkileri en
aza indirmek ve bu durumu sürdürülebilir kılmaktır. SözleĢme kapsamında; ülkeler EK 1 ve EK 2 olarak
gruplanmıĢtır. EK 1‘de 40 ülke ve Avrupa Birliği bulunmaktadır. EK 1‘de yer alan ülkeler; sanayileĢmiĢ ülkeler
ve pazar ekonomisine geçiĢ sürecinde olan ülkeler olarak iki grupta toplanmıĢtır. Ek 1‘de yer alan ülkeler sera
gazı emisyonlarını sınırlandırmak, sera gazı yutaklarını korumak ve geliĢtirmek, ayrıca iklim değiĢikliğini
önlemek için aldıkları önlemleri ve izledikleri politikaları bildirmek ve mevcut sera gazı emisyonlarını ve
emisyonlarla ilgili verileri iletmekle yükümlüdürler (Url 1, 2022). EK 2‘de ise 23 ülke ve Avrupa Birliği yer
almaktadır. Bu ülkeler; ilk grupta üstlendikleri görevlere ek olarak, iklim değiĢikliği mücadelesinde daha geride
olan ülkelere teknolojik ve finansal olarak destek vermeyi kabul eden ülkeleri oluĢturmaktadır. ġu anda ülkemiz
BMĠDÇS kapsamında; kendi isteği ile, EK 1 listesinde pazar ekonomisine geçiĢ sürecinde yer alan ülkeler
listesinde yer almaktadır.
BMĠDÇS; 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü ile desteklenmiĢtir. Ülkemiz Kyoto Protokolü‘ne 2009
yılında taraf olmuĢtur. Kyoto Protokolü‘nün dikkat çekici hedefleri; 1. taahhüt dönemi için Ek-B listesinde yer
alan ülkelerin 2008-2012 yılları arasında sera gazı emisyonlarının toplamını 1990 yılındaki seviyenin % 5 altına
düĢürmeleridir. Ġkinci taahhüt döneminde ise ülkelerin sera gazı emisyonlarını 2020 yılına kadar 1990 yılındaki
seviyeye göre en az %18 azaltılması yönünde kararlaĢtırılmıĢtır. Fakat ikinci taahhüt döneminde bazı ülkeler
protokolü imzalamamıĢlardır (Url 2, 2022). Türkiye Kyoto Protokolü Ek-B listesinde yer almamakta ve
sayısallaĢtırılmıĢ emisyon sınırlandırma /azaltım taahhüdü bulunmamaktadır.
Kyoto Protokolü kapsamında sera gazı salınımını azaltamayan ülkeler için karbon ticareti uygulaması alternatif
bir çözüm olarak sunulmuĢtur. Sera gazları içerisinde CO2 miktarının fazla olması sebebiyle karbon piyasası
(ticareti) Ģeklinde ifade edilmektedir. Karbon piyasası; sera gazlarının azaltılması yönünde gerçekleĢtirilen
projelerin sertifikalandırılması ve bu sertifikaların alım satımının yapılması Ģeklinde gerçekleĢmektedir
(Çelikkol ve Özkan; 2011). Sera gazlarının global bir sorun olması sebebiyle; sera gazı emisyonu olan firmalar
Dünya‘nın farklı bir yerinden bir firmanın sertifikasını satın alarak iklim değiĢikliğine karĢı yapılan
uygulamalara ortak olabilmektedir.
Karbon piyasaları, zorunlu ve gönüllü karbon piyasaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. ġu an ülkemizde
sadece gönüllü karbon piyasası kapsamında projeler yapılmaktadır (KarataĢ ve Bekçi, 2019). Gönüllü karbon
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piyasası, küresel iklim değiĢikliklerine duyarlı Ģirketlerin sera gazı salınımını azaltmak amacıyla
gerçekleĢtirdikleri çalıĢmaları ve projeleri ifade etmektedir.
2016 yılında yayınlanan Paris anlaĢması kapsamında yer alan Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı‘na göre
Türkiye‘nin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına ait referans senaryoya göre % 21 oranında azaltması
öngörülmüĢtür. Yani bu durum; 1.175 milyon ton CO2 eĢdeğeri sera gazı salınımını %21 oranında azaltımla
929 milyon ton CO2 eĢdeğerine indirmenin hedeflendiği anlamına gelmektedir (ÖzeĢ ve Çağatay, 2018).
Ġklim değiĢikliği konusunda ülkemizde oluĢan farkındalıkla beraber; 2012 yılında ―Sera Gazı Emisyonlarının
Takibi Hakkında Yönetmelik‖ ve 2014 yılında ise ―Sera Gazı Emisyonlarının Ġzlenmesi ve Raporlanması
Hakkında Tebliğ‖ yayımlanmıĢtır (Url 3, 2022). Bunların dıĢında ayrıca ―Gönüllü Karbon Piyasası Proje Kayıt
Tebliği‖ gibi destek bazı dokümanlar da yayımlanmıĢtır (Url 3, 2022).
Bu çalıĢma ülkemizin sera gazı emisyonlarını incelemek ve inĢaat sektörünün genel durumunu değerlendirmek
üzere yapılmıĢtır.
Yöntem
ÇalıĢmada; Türkiye‘nin sera gazı istatistikleri TUĠK verileri sunularak paylaĢılmıĢ ve sektörel bazda sera gazı
emisyonları verilmiĢtir (Url 4, 2022). Ayrıca sera gazı salınımında payı olan inĢaat sektörü özelinde sera gazı
emisyonları hakkında bilgi verilmiĢ ve inĢaat sektörüne yönelik öneriler sunulmuĢtur.
ÇalıĢmada; Kyoto Protokolü EK-A‘da belirtilen sera gazlarına ait genel istatistikler verilmiĢtir. Kyoto
Protokolü EK-A‘da belirtilen sera gazları Tablo 1.‘de sunulmuĢtur (Url 5, 2022). ÇalıĢmada kullanılan CO2
eĢdeğeri ifadesi; diğer sera gazlarının miktarlarının küresel ısınma potansiyeline sahip CO2 cinsinden ifade
edilmesi anlamına gelmektedir.
Tablo 1. Kyoto Protokolü EK-A‘da belirtilen sera gazları
Simge
Ġsim
CO2
Karbondioksit
CH4
Metan
N2O
Diazot Oksit (Nitröz oksit)
HFCs
Hidroflorokarbonlar
PFCs
Perflorokarbonlar
SF6
Kükürt heksaflorür
Türkiye’nin ve ĠnĢaat Sektörünün Sera Gazı Emisyonları Açısından Değerlendirilmesi
Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Raporu 2021‘e göre Avrupa ülkeleri arasında Türkiye 55,7 genel indeks puanı
ile 34 ülke arasında en düĢük performansa sahip ülke konumunda yer almıĢtır (Url 6, 2022). Ülkemizin genel
durumunu değerlendirmek ve her bir sektör özelinde stratejik planlamalar yapmak insan ve çevre sağlığının
sürdürülebilirliği adına önemli bulunmaktadır. ÇalıĢma kapsamında; Türkiye‘nin genel sera gazı istatistikleri
incelenmiĢtir.
Türkiye‘nin Kyoto Protokolü Ek-B listesinde yer almaması sebebiyle sayısallaĢtırılmıĢ emisyon sınırlandırma
/azaltım taahhüdü bulunmamakta; fakat Paris anlaĢması kapsamında yer alan Niyet Edilen Ulusal Katkı
Beyanı‘na göre Türkiye‘nin sera gazı emisyonlarını 2030 yılına ait referans senaryoya göre % 21 oranında
azaltması öngörülmüĢtür (Url 7, 2022). ġekil 1‘de TÜĠK tarafından paylaĢılan 1990 - 2020 yılları sera gazı
(CO2, CH4, N2O ve F gazları) emisyon miktarları görülmektedir (Url 8, 2022). 1990 yılı ile 2020 yılı
karĢılaĢtırıldığında % 138,4 oranında artıĢ dikkat çekicidir. Kyoto Protokolü kapsamında; Ek B listesinde yer
alan bazı ülkelerin 2.taahhüt dönemi için sera gazı emisyon miktarlarını 1990 yılına göre % 18 azaltma
yönündeki hedefi düĢünüldüğünde ülkemizde yaĢanan bu artıĢ miktarı konusunda bir eylem planı yapılması
gerekliliği görülmektedir.
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ġekil 1. 1990-2020 yılları arası Türkiye sera gazı emisyonları

TÜĠK 2020 CO2 emisyon verileri incelendiğinde; enerji sektörünün en yüksek orana sahip olduğu Tablo 2.‘de
görülmektedir (Url 8, 2022). Yakıt yanması sonucu oluĢan CO2 emisyon oranları ülkemizde enerji kaynaklı
baĢlıca CO2 yayınım sebebidir (Tablo 3.) (Url, 8). Sektörel ve alt sektör bazında incelendiğinde imalat sanayi
ve inĢaat sektörü (Tablo 4.) yakıt yanması kaynaklı olup genel CO2 emisyonunun % 15‘inden sorumludur
(ġekil 2.).
Tablo 2. 2020 yılı sektörel CO2 emisyon miktarları
Sektör
CO2 emisyon miktarı (bin ton)
Enerji
353.037,9
Endüstriyel iĢlemler ve ürün kullanımı

58.734,6

Tarım
Atık
Toplam

1.657,0
3,6
413.433,1*

* Ormancılık ve diğer arazi kullanımından kaynaklanan emisyonlar ve tutumlar dahil edilmemiĢtir.

Tablo 3. Enerji sektörü CO2 emisyon miktarları
Enerji Sektörü
CO2 emisyon miktarı (bin ton)
Yakıt yanması
352.842,5
Kaçak emisyonlar
195,2
Karbondioksit taĢıma ve depolama
Toplam

0,1
353.037,9

Tablo 4. Yakıt yanması sonucu oluĢan CO2 emisyon miktarları
Yakıt Yanması - Alt Sektörler
CO2 emisyon miktarı (bin ton)
Çevrim ve enerji sektörü
142.025,9
UlaĢtırma
79.032,5
Ġmalat sanayi ve inĢaat
59.868,7
Diğer sektörler
71.915,4
Toplam
352.842,5
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ġekil 2. Ġmalat sanayi ve inĢaat sektörünün CO2 emisyon oranları

CO2 emisyon oranları (%)

Endüstriyel işlemler ve
ürün kullanımı
14%

Enerji / Yakıt yanması
/ Diğer sektörler
17%

Tarım
1%

Atık
0%

Enerji / Kaçak
emisyonları
0%

Enerji / Karbondioksit
taşıma ve depolama
0%

Enerji / Yakıt
yanması / İmalat
sanayi ve inşaat
15%

Enerji / Yakıt yanması
/ Çevrim ve enerji
sektörü
34%

Enerji / Yakıt yanması
/ Ulaştırma
19%

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı

Tarım

Atık

Enerji / Kaçak emisyonları

Enerji / Karbondioksit taşıma ve depolama

Enerji / Yakıt yanması / Çevrim ve enerji sektörü

Enerji / Yakıt yanması / Ulaştırma

Enerji / Yakıt yanması / İmalat sanayi ve inşaat

Enerji / Yakıt yanması / Diğer sektörler

BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı kapsamında hazırlanan; 2021 Bina ve ĠnĢaatlar için Küresel Durum
Raporu‘na göre 2020 yılında bina ve inĢaat sektöründe enerji kullanımı kaynaklı CO2 emisyonu dünya
genelinin % 37‘sine karĢılık gelmektedir. Raporda özellikle inĢaat malzemelerinin üretimi ile ilgili olarak
çimento ve demir-çelik üretimi kaynaklı CO2 salınımları üzerinde durulmuĢtur. Bina yapılarında ise ısıtma ve
soğutma amaçlı kullanılan enerji, su ısıtma, aydınlatma ve piĢirme gibi aktivitelerin de CO 2 salınımına etkisi
olduğu vurgulanmıĢtır (Url 9, 2022).
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye‘nin Bilgilendirici Envanter Raporu 2021 verilerine
göre; imalat endüstrilerinde ve inĢaatta sabit yanma gerçekleĢen; metal içermeyen mineraller (seramik, cam,
çimento) ve demir-çelik üretimi kaynaklı emisyonların (SO2, NOx, NMVOC, CO ve PM10) 1990 yılı ile 2019
yılları emisyon değerleri karĢılaĢtırıldığında; gazların hepsinde artıĢ olduğu raporlanmıĢtır. Rapora göre;
inĢaatta sabit yanma gerçekleĢen; metal içermeyen mineraller (seramik, cam, çimento) için SO2 dıĢındaki
gazlarda % 200 üzerinde ve demir-çelik üretiminde ise tüm gazlarda %100‘ün üzerinde emisyon artıĢı
bildirilmiĢtir (Url 10, 2022).
Kara ve diğerlerinin (2018) yaptığı bir çalıĢmada; Türkiye‘de faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında üretilen
klinker ve çimento sonucu ortaya çıkan CO2 emisyon miktarı hesaplanmıĢtır. Bir çimento fabrikasından çıkan
tahmin edilen CO2 emisyon miktarı toplam 968.534,175 ton olarak hesaplanmıĢtır. Orhan (2018) ise çimento
sektörünün CO2 emisyonlarını incelediği çalıĢmasında; çimento sektörünün toplam CO2 emisyonlarının
yaklaĢık % 7,2‘sinden sorumlu olduğunu belirtmiĢ ve atıktan türetilmiĢ yakıt kullanımının artması gerektiğini
vurgulamıĢtır.
Türkiye‘de 2022 yılı itibari ile 21 adet öğütme tesisi ve 56 adet entegre tesis olmak üzere toplam 77 adet
çimento fabrikası bulunmaktadır (Url 11, 2022). Çimento fabrikalarının sayısı göz önüne alındığında CO 2
emisyonlarında önemli bir paya sahip oldukları söylenebilir.
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Demircioğlu ve Ever (2020), çimentodan sonra en yoğun CO2 salınımına sahip sektör olan demir-çelik
sektörünü inceledikleri çalıĢmalarında; örnek bir iĢletmenin 2017 yılında CO2 emisyon miktarını
hesaplamıĢlardır. Söz konusu iĢletmenin 2017 yılında toplam emisyon miktarı 3.377.923,91 ton bulunmuĢtur.
Bu da 2017 yılı TUĠK verilerinde yayınlanan yakıt yanması kaynaklı imalat ve inĢaat sektörü CO 2 emisyon
oranlarının (59.958,3 bin ton) % 0,6‘sına denk gelmektedir.
2014 yılı itibari ile gönüllü karbon piyasalarının sektörlere göre dağılımı Tablo 5.‘de verilmiĢtir. Ülkemizde
Gönüllü Karbon Piyasasında iĢlem gören 308 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerden yıllık 20 Milyon
tCO2 eĢdeğerinin üzerinde sera gazı emisyon azaltımı gerçekleĢmesi beklenmektedir (Url 12, 2022). 2020 yılı
TUĠK tarafından Türkiye için açıklanan toplam CO2 emisyon miktarı 413.433,10 bin tondur. Gönüllü karbon
piyasaları kapsamında gerçekleĢtirilen projeler ile sağlanacak olan tahmini emisyon azaltım miktarı bu oranın
yaklaĢık % 0,5‘ine denk gelmektedir.
Tablo 5. Gönüllü Karbon Piyasası – Proje Dağılımı
Proje Türü
Sayısı
Yıllık Emisyon Azaltımı
(tCO2/yıl)
Hidroelektrik Santrali
159
8.747.634
Rüzgar Santrali
106
7.951.391
Atıktan Enerji Üretimi/Biyogaz
27
3.069.273
Enerji Verimliliği
10
432.081
Jeotermal
6
405.309
308
20.605.688
TOPLAM
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan; Ulusal Sera Gazı Envanteri AKAKDO (Arazi Kullanımı,
Arazi Kullanım DeğiĢikliği ve Ormancılık) raporu 1990-2019 (Url 13, 2022) verilerine göre 2019 yılında
ormanlar ve iĢlenmiĢ odun ürünlerinin yıllık toplam karbon tutumları 84 milyon ton olarak açıklanmıĢtır. 1990
yılına göre % 47 oranında bir artıĢ yaĢanmıĢtır (Url 14, 2022). Bununla beraber TUĠK tarafından açıklanan;
2019 yılı toplam CO2 emisyon değeri; 401.719,7 bin tondur. AKAKDO alanlarının sağladığı tutulum ise
yaklaĢık % 2 oranında gerçekleĢmektedir.
Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi verilerine göre temmuz-ağustos 2021 döneminde 170.000 hektar civarı
orman yanmıĢ ve CO2 yutaklarında ciddi bir azalma olmuĢtur (Url 15, 2022).
Sürdürülebilirlik Kapsamında ĠnĢaat Sektörüne Genel BakıĢ
Küresel iklim değiĢikliğini önleme çalıĢmaları kapsamında imzalanan sözleĢme ya da anlaĢmalarda Türkiye‘nin
de yer aldığı ve bu çalıĢmaları takip ettiği ve yürürlüğe giren mevzuatlar ile eylem planı olduğu görülmektedir.
Türkiye‘de yapılan bina örnekleri (Url 16, 2022; Url 17, 2022) ya da konu ile ilgili literatür çalıĢmaları
(Yorgancıoğlu, 2004; Kartal, 2018; Yiğit ve ġeneren, 2018; Altınöz, 2019) olmakla beraber tüm paydaĢların
farkındalığının artması ve tasarım ve uygulamalara bu farkındalığın yansıması zaman alacaktır. AĢağıda inĢaat
sektörü olarak iklim değiĢikliği mücadelesinde yapılabilecekler ve alınabilecek önlemler özetlenmiĢtir.
Yapı malzemesi üreten fabrikalarda (özellikle sera gazı salınımı yoğun olan; çimento, demir-çelik, seramik,
cam vs.); alternatif yakıtların ve üretim süreçlerinin değerlendirilmesi, geri dönüĢüm ünitelerinin kurulması,
düĢük karbon emisyon teknolojilerine yatırım yapılması, firmaların çevre muhasebesi sistemini uygulaması ve
yapılan yatırımları belgelendirmesi önerilmektedir. Ayrıca emisyon ticaretinin de firmalar tarafından tercih
edilmesi firmanın küresel iklim değiĢikliğine karĢı yapılan mücadeleye ortak olduğunu gösterecek ve firmanın
marka değerinin artmasına olumlu katkı sağlayacaktır. Alınacak önlemler firmaların ilerleyen süreçte
Avrupa‘da uygulanması düĢünülen karbon vergisi gibi uygulamalardan daha az etkilenmesini de sağlayacaktır.
Sürdürülebilirlik çalıĢmaları kapsamında çevresel ürün beyanı (Environmental Product Declaration - EPD) (Url
18, 2022) ve çevre etiketi (eko-etiket) (Url 19, 2022) uygulamalarının firmalar arasında yaygınlaĢmasının
sağlanması önerilmektedir.
Yapı ölçeğinde ise; yapıların tasarlanırken ve konumlandırılırken güneĢten ve doğal ıĢıktan faydalanma
durumunun göz önünde bulundurulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi, ısıtma-soğutma ve
aydınlatma sistemlerinde enerji tasarruflu yeni teknolojilerin kullanılması, geri dönüĢümlü ya da yerel ve doğal
malzemelerin tercih edilmesi, yalıtım uygulamalarına önem verilmesi, ekolojik peyzaj tasarımlarının yapılması
önerilmektedir.
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Çevreye duyarlı iĢ makineleri ve ekipmanların tercih edilmesi, atıkların geri dönüĢümlerinin yapılması, Ģantiye
ortamında dijital sistemlerin kullanılarak verimliliğin arttırılması ve prefabrik yapı üretiminin yaygınlaĢması da
yapım esnasında alınabilecek önlemler arasında yer almaktadır.
Ayrıca yapıların; yaĢam döngüsü analizlerinin yapılması (Life Cycle Assesment – LCA) gerekmektedir.
Mevcut yapılar için de yurt dıĢında uygulanan örneklerine benzer doğrultuda (TABULA ve EPISCOPE) (Url
20, 2022); konut yapılarının enerji kullanım performanslarını içerecek Ģekilde tipolojilerinin yer aldığı bir bilgi
sisteminin oluĢturulması, konutlardaki faaliyetler kaynaklı CO2 emisyonlarının takibini ve karĢılaĢtırılmasını
mümkün kılacaktır.
Sonuçlar
Küresel iklim değiĢikliği konusunda tüm ülkelerin ve tüm sektörlerin üstlerine düĢen görevi yerine getirmesi
gerektiği görülmektedir. Bu mücadelede Türkiye‘nin olumlu adımlar atması farkındalığının oluĢtuğunu
kuĢkusuz kanıtlamaktadır. Fakat özellikle genel sera gazı istatistiklerinde meydana gelen artıĢlar incelendiğinde
henüz bu çalıĢmaların yeterli düzeyde olmadığı ve sektörel bazda da firma ve bireysel farkındalığın yaratılması
gerektiği düĢünülmektedir. Bu çalıĢmada; özellikle Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan
inĢaat sektörü ile ilgili genel bir değerlendirme yapılmıĢ ve sektöre özel öneriler sunulmuĢtur.
ĠnĢaat sektörü için sürdürülebilirlik kapsamındaki uygulamalar ve teknolojiler konusunda özellikle sektör
paydaĢlarının bilgilendirilmesi gerekmektedir. Mimar ve mühendislerin tasarım yaparken doğal kaynakları
kullanma ya da geri dönüĢümlü malzemeleri tercih etme ya da prefabrik yapı alternatifini müĢterisine
önerebilmesi için öncelikle bu bilgi ve bilincin lisans eğitimden itibaren verilmesi, mevcut mimar ve
mühendislere de meslek odalarının destek olması gerekmektedir.
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KALSĠNE MERMER TOZU ATIĞININ KĠREÇ YERĠNE KULLANIMININ GAZ BETON
ÖZELLĠKLERĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Öğr.Gör.Dr. Nilgün Kızılkaya
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO, Madencilik Teknolojisi Programı Orcid: 0000-00034931-5807
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Ġnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Orcid: 0000-0003-2639-5226

Özet
Bu çalıĢmada, kalsine mermer tozu atıkları, gaz beton bileĢenlerinden kireç yerine kullanılarak gaz
beton üretilmesi ve kalsine atığın gaz beton özelliklerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Hafif betonun
yapı malzemesi olarak kullanımı, yüksek binaların inĢa edilmesi ile artan bina yükü nedeniyle son yıllarda ilgi
çekici konulardan biridir. Silis (Kuvarsit, Kum, Uçucu Kül, Bims veya Ham Perlit), çimento, sönmemiĢ kireç,
alçıtaĢı ve su karıĢımına gözenek oluĢturucu alüminyum ilave edilmesiyle elde edilen, milimetrik olarak
kesilerek otoklavlarda 12 bar basınç ve 190 ˚C sıcaklıkta nihai kristal yapısına ulaĢtırılan gaz beton, bu
gözenekli yapısı sayesinde iyi ısı yalıtımını sağlayan, hafif ama basınç dayanımı yüksek, yangına ve depreme
dayanıklı hafif beton grubuna giren çağdaĢ bir yapı malzemesidir. ÇalıĢmada mermer tozu atıkları gaz beton
üretimi için kullanıma hazır hale getirilmek üzere eleme iĢlemine tabii tutulmuĢ, 60 dakika kül fırınında 1000
˚C de 30 dakika bekletilerek kalsine edilmiĢtir. Gaz beton üretiminde parametrelerden biri olan kireç ile kalsine
mermer tozu atığı %10-20-30-40-50-100 oranlarında yer değiĢtirilerek, çimento, alçı taĢı, alüminyum tozu ve su
ile karıĢımlar hazırlanmıĢ, kalıplarda bekletilerek kabarması ve gözenekli yapı kazanması sağlanmıĢtır. Daha
sonra 10x10x10 cm ölçülerde kesilerek boyutlandırılmıĢ ve 2,3 bar basınç, 135 ˚C sıcaklıkta kürlenerek gaz
betona sağlam bir yapı kazandırılmıĢtır. Kalsine edilmiĢ mermer tozu atığından üretilen gaz beton örneklerinin,
mekanik ve fiziksel deneyleri yapılarak standart numune ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Basınç dayanımı, birim hacim
ağırlık, porozite, su emme ve ultrasonik dalga hızı deneyleri yapılarak özellikleri saptanmıĢtır. Mikro yapısı
SEM ve XRD analizleri yapılarak araĢtırılmıĢtır. Kalsine mermer tozu atığının kimyasal analizi ve tane boyut
dağılımı belirlenmiĢtir. Üretilen gaz beton numunelerinin birim hacim ağırlıkları 524,54 - 556,89 kg/m3,
porozite değerleri %40,10 - 42,61, su emme değerleri %73,753 - 78,785, basınç dayanımları 0,76 - 1,75 MPa,
ultrasonik dalga hızı değerleri 1104,45 - 1423,24 m/s arasındadır. Standart numune değerleri ile karĢılaĢtırıldığı
kalsine mermer tozu atığının kireç yerine kullanılabilir olduğu sonucuna varılıĢtır.
Anahtar Kelime: Gaz beton, kalsine mermer tozu atığı, fiziko - mekanik özellikler.
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF USING CALCINED MARBLE POWDER WASTE
INSTEAD OF LIME ON AUTOCLAVED AERATED CONCRETE PROPERTIES
Abstract
In this study, it is aimed to produce Autoclaved Aerated Concrete by using calcined marble dust wastes
instead of lime from Autoclaved Aerated Concrete components and to determine the effects of calcined waste
on Autoclaved Aerated Concrete properties and its usability. Lightweight concrete is one of the interesting
topics in recent years due to the increasing building load with the construction of high-rise buildings.
Autoclaved Aerated Concrete obtained by adding pore-forming aluminum to a mixture of silica (Quartzite,
Sand, Fly Ash, Bims or Raw Perlite), cement, quicklime, gypsum and water, cut in millimeters and delivered to
its final crystalline structure at 12 bar pressure and 190 ˚C temperature in autoclaves. Thanks to this porous
structure, it is a contemporary building material that provides good thermal insulation, is light but has high
compressive strength, and is resistant to fire and earthquake. Sieving process was carried out to make it ready
for use for Autoclaved Aerated Concrete production by supplying the marble dust wastes, and calcined by
keeping it at 1000 ˚C for 30 minutes with a 60-minute exit time. Lime and calcined marble dust waste, which is
one of the parameters in Autoclaved Aerated Concrete production, was replaced at the rate of 10-20-30-40-50100%, mixtures were prepared with cement, gypsum, aluminum powder and water. Then, it was cut to certain
dimensions and sized, and it was cured at 2,3 bar pressure and 135 ˚C, giving a solid structure. Mechanical and
physical tests of Autoclaved Aerated Concrete samples produced from calcined marble dust waste were made
and comparisons were made with the standard sample. The properties of compressive strength, unit weight,
porosity, water absorption and ultrasonic wave velocity were determined. Its microstructure was investigated by
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SEM and XRD. Chemical analysis and particle size distribution of marble dust waste were determined. Unit
volume weight of the produced aerated concrete samples is 524,54-556,89 kg/m3, porosity values are 40,1042,61%, water absorption values are 73,753 - 78,785%, compressive strengths are 0,76-1,75 MPa, Ultrasonic
wave velocity values are 1104,45-1423,24 m/s. It can be said that it can be used instead of lime when compared
with standard sample values. It can be said that calcined marble dust waste, which is compared with standard
sample values, can be used instead of lime.
Keywords: Autoclaved Aerated Concrete, calcined marble dust waste, physico - mechanical properties.
GiriĢ
Hafif beton yüksek binaların inĢa edilmesi ile artan bina yükü nedeniyle son yıllarda ilgi çekici
konulardan biri olmuĢtur. Maliyetleri düĢürmek için ve depremden korunmada hafif beton kullanımı günden
güne artmaktadır [1]. Gaz beton kum, çimento, sönmemiĢ kireç, alçı taĢı ve su karıĢımına gözenek oluĢturucu
alüminyum ilave edilmesi ile üretilmektedir. Milimetrik olarak kesilerek otoklavlarda nihai kristal yapısı
sağlanan gaz beton gözenekli yapısı sayesinde hafif, iyi ısı yalıtımına sahip, istenen basınç dayanımına ulaĢan,
blok, duvar ve çatı panelleri, üretmek için kullanılan, hafif beton grubuna giren bir yapı malzemesidir [2,3].
Dünya literatüründe gaz beton, Autoclaved Aerated Concrete (AAC) olarak tanımlanmaktadır. DüĢük
yoğunluğu (1000 kg/m3'den az), düĢük ısı iletkenliği (0,1 W/m-K) ile ısı yalıtımı için ideal bir malzemedir.
Yoğunluğu çimento harç matrisi boyunca hava boĢluklarının düzgün dizilimi sonucu düĢüktür. Gaz betonda gaz
kabarcıklarının oluĢması alüminyum tozunun ilave edilmesiyle gerçekleĢir. Alüminyum tozu, çimento harcı
içerisinde kireç ve su ile reaksiyona girerek H2 gazı oluĢturur. H2 gazı bünye içerinde hava boĢluklarının
oluĢmasını sağlar ve gözenekli bir yapı elde edilir. Gaz betonun geçirdiği kimyasal reaksiyonlar aĢağıdaki
gibidir [3].
CaO + H2 →Ca(OH)2 + 278 Kcal/kg
2Al + 3Ca(OH)2 → 3CaO . Al2O3 + 3H2 + 3676 Kcal/kg
5Ca(OH)2 + 6SiO2 + 5,5H2O → 5CaO. 6SiO2. 5,5H2O + 5H2O
Burada ilk reaksiyon sönmemiĢ kirecin su ile birleĢimi ile baĢlar. Ġkinci reaksiyon ise ilk reaksiyondan
ortaya çıkan kalsiyum hidroksitin, alüminyum tozu ile reaksiyonu ile gerçekleĢir. Bu reaksiyon ile çıkan
hidrojen gazı kabarma ve gözenek oluĢumunu sağlar. Üçüncü ve son aĢamada ise otoklavda yüksek basınç ve
sıcaklık altında gerçekleĢen reaksiyonlar sonucunda gaz betonda en çok rastlanan tobermorit (CSH) kristalleri
oluĢur [4,5].
Mermer ülkemizde oldukça fazla bulunan doğal taĢ zenginliklerimizdendir. Dünyada doğal taĢ
pazarında 10 milyon ton/yıllık üretime sahiptir. Mermer bloklar iĢlenirken yaklaĢık %25-40 oranında toz atık
oluĢmaktadır. Büyük oranlardaki bu atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımı hem çevrenin ve hem de
doğal kaynakların korunması bakımından oldukça önemlidir. Mermer toz atıklar, mermer iĢleme tesislerinde
blokların ve plakaların kesilmesi sırasında oluĢan, öğütme iĢlemine tabi tutulmadan kolloidal yapıda bulunan ve
büyük çoğunluğu 250 µm' nin altında olan mermer tozlarıdır [6].
Mermer atıklarının taĢınma ve depolanma maliyetleri ve çevreye verdiği zararların azaltılabilmesi için
kullanım alanlarının oldukça geniĢ olduğu görülmektedir. Mermer tozu atıkları; inĢaat sektöründe mozaik, harç,
sıva, karo vb. üretiminde, seramik sanayinde sır üretiminde, çimento sanayinde beyaz çimento yapımında,
kâğıt, tarım, gübre, yem ve diğer bazı sanayi sektörlerinde katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Buna
rağmen atık miktarının düĢük oranlarda olması, atık sahalarında büyük yığınlar oluĢmasına sebep olmaktadır
[7,8].
Kireç endüstriyel hammaddeler içinde en çok kullanım alanı olan ve kullanım miktarı yönünden 5.
sırada bulunan bir endüstriyel hammaddedir. KireçtaĢlarının kalsinasyonu ile üretilen kireç insanlık tarihinde
inĢaat malzemesi olarak uzun zamandır bilinmesine karĢın endüstrideki kullanımının çeĢitliliği ve önemi çoğu
kiĢi tarafından bilinmemektedir. Kalsiyum karbonat içeren kireçtaĢlarının 900-1000 ˚C de kalsinasyonu ile
kireç (CaO) elde edilir. Mermer fabrikalarından üretim atığı olarak ortaya çıkan tozların kullanılabilirliği
endüstriyel açıdan kazanç olduğu kadar çevresel açıdan da bir sorunun giderilmesi anlamını taĢımaktadır [9,10].
CaCO3+Sıcaklık → CaO+CO2
100
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Bu çalıĢmada, gaz beton üretiminde parametrelerden biri olan kireç ile kalsine mermer tozu atığı %1020-30-40-50-100 oranlarında yer değiĢtilerek, gaz betonun mekanik ve fiziksel özelliklerinde meydana gelen
değiĢiklikler belirlenmeye çalıĢılmıĢtır.
Deneysel ÇalıĢmalar
Materyal ve Metot
ÇalıĢmada kullanılan malzemeler, bu malzemelerin kimyasal bileĢimleri, kimyasal özelikleri, fiziksel
özellikleri, gaz beton üretiminde kullanılan karıĢım oranları ve hesapları ile deneysel çalıĢmalar da kullanılan
materyal ve uygulanan yöntemler açıklanmıĢtır.
Kireç yerine ikame edilecek 150 µm boyutundaki mermer tozu atığı, 60 dakika çıkıĢ süreli 1000 ˚C de
30 dakika bekletilerek kalsine edilmiĢtir. Gaz beton üretiminde parametrelerden biri olan kireç ile kalsine
mermer tozu atığı %10-20-30-40-50-100 oranlarında yer değiĢtirilerek üretilen gaz betonların özellikleri
araĢtırılmıĢtır. Kalsine mermer tozu atığı L1 serinde %10, L2 serisinde %20, L3 serisinde %30, L4 serisinde
%40, L5 serisinde %50, L10 serisinde %100 ikame olarak kireç yerine kullanılmıĢtır. A serisi standart seri
olarak atık kullanılmadan üretilmiĢtir. Çizelge 1 de kalsine mermer tozu atığına ait oksit analizi incelendiğinde
%54,695 ile ana oksitin CaO olduğu saptanmıĢtır.
Çizelge 1. Gaz beton üretiminde kullanılan kalsine mermer atığının kimyasal bileĢimi
Oksit
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO
MgO SrO
K2 O
K.K
Miktar(%) 1,005 0,227
0,765 54,695 0,879 0,032 0,027 42,254
ġekil 1 de Kalsine mermer tozu atığının tane boyut analizinde d50 değeri: 23,12 μm, d90 değeri 387,13
μm‘dir.

ġekil 1. Kalsine mermer tozu atığına ait tane boyut analizinin grafiksel gösterimi.
ġekil 2 de kullanılan kalsine mermer tozu atığının X- ıĢını kırınımı (XRD) desenini göstermektedir.
Kalsine mermer tozu atığının XRD analizi sonucunda bünyede kalsit mineralinin ana bileĢen olarak yer aldığı,
portlandit mineralinde bulunduğu tespit edilmiĢtir.

ġekil 2. Kalsine mermer tozu atığına ait X-ıĢınları difraktogramı.
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ġekil 3 deki kalsine mermer tozunun SEM görüntüsünde CaO ve portlandit mineralinin tane yapısı
görülmektedir.

ġekil 3. Kalsine mermer tozu atığına ait SEM görüntüsü.
Çizelge 2 de gaz beton için kullanılan malzemeler ve 1m3 gaz beton üretmek için karıĢım oranları
verilmiĢtir.
Çizelge 2. Deneyde kullanılan malzeme ve 1m3 gaz beton karıĢım oranı
Gaz beton karıĢım oranları (1m3)
Seri

Atık
oranı
%

Kuvarsit
(kg)

Atık
(kg)

Çimento
(kg)

Alçı
TaĢı
(kg)

Kireç
(kg)

Al
Tozu
(kg)

Su/Katı
oranı

Standart (A)
L1
L2
L3
L4
L5
L10

0
10
20
30
40
50
100

200
200
200
200
200
200
200

0
4
8
12
16
20
40

100
100
100
100
100
100
100

20
20
20
20
20
20
20

40
36
32
28
24
20
0

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

Numuneler 10x15x30 cm kenarlı kalıplarda üretilmiĢtir. Üretim sürecinde önce kuvars, çimento ve alçı
mikserle kuru olarak 2 dakika karıĢtırıldıktan sonra, hesaplanan miktardaki suyun 2/3‘ü ilave edilerek 2 dakika
daha karıĢtırılmaya devam edilmiĢtir (ġekil 4).

ġekil 4. Gaz beton hammaddelerinin karıĢtırılması
Hazırlanan karıĢıma kireç+kalsine mermer tozu atığı, alüminyum tozu ve suyun geri kalanı katılarak
bekletilmeden 1 dakika daha karıĢtırılmıĢtır. Homojen hale gelen akıcı kıvamdaki gaz beton harcı
bekletilmeden ve homojenliği bozulmadan kalıplara dökülmüĢtür (ġekil 6). Kalıplar etüve yerleĢtirilerek
standart numune 75 ˚C de 24 saat süre ile bekletilmiĢtir. Etüvde bu sıcaklıkta kalıplardaki gaz beton harcının
reaksiyona girerek kabarması (genleĢme) ve reaksiyonunu tamamlaması yaklaĢık ilk 30 dk‘da
tamamlanmaktadır.
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ġekil 5. Deney numunelerinin kalıplanması
Etüvde 24 saat kaldıktan sonra kalıplar laboratuvar ortamına alınarak numuneler kalıptan çıkarılıp,
kesilerek 135 ˚C de 2,3 buhar basıncında farklı sürelerde kür edilmiĢtir. Buhar küründen çıkan numuneler
hafif, gözenekli ve iyi basınç dayanımına sahip olur.
Sonuçlar ve TartıĢma
Ġnönü Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Merkezi ĠBTAM‘da taramalı elektron
mikroskobunda 10.00 KX büyütme oranı ile elde edilen SEM görüntüleri ġekil 6-7 de verilmiĢtir.

ġekil 6. Standart A numunesinin SEM görüntüsü
Standart gaz beton örneğinin (A) ve atık katkılı örneklerin SEM görüntüleri incelendiğinde yapı
içerisinde CSH jellerinin olduğu, baskın olarak iyi geliĢmiĢ kristal hidratasyon fazı olan tobermorit plakalarının
var olduğu ve tobermorit plakalarının düzenli tekrarlandığı gözlenmiĢtir.
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ġekil 7. L serisinin SEM görüntüsü
Yapılan XRD analizlerinde (ġekil 8) kalsine mermer tozu atığı katkılı gaz beton numunelerin kuvars ve
kalsit minerallerinden oluĢtuğu saptanmıĢtır.

ġekil 8. L serisine ait X-ıĢınları difraktogramı
Üretilen gaz beton numunelerinin fiziko mekanik deney sonuçları Çizelge 3 de verilmiĢtir.
Çizelge 3. Üretilen gaz beton numunelerinin deney sonuçları

A
L1
L2
L3
L4
L5
L10

Basınç Değeri
(MPa)

Birim Hacim
Ağırlığı
(kg/m3)

Porozite
%

Suemme
%

Ultrasonik
Dalga Hızı
(m/s)

1,2543
0,756
1,1433
1,1837
1,2373
1,7307
1,7533

556,763
524,542
546,31
545,82
535,602
531,978
556,897

41,809
41,632
42,615
40,136
42,352
40,907
41,19

77,099
78,78
77,621
74,358
78,785
77,335
73,753

1125,18
1104,453
1157,466
1155,491
1305,917
1423,243
1414,152

Birim Hacim Ağırlık
Gaz beton birimlerin net kuru birim hacim kütlesi, normalde 300-1000kg/m3 arasındadır. TS EN
772-13 ve TS EN 771-4:2011+A1 standartlarına göre boyutları ölçülerek hacimleri bulunan deney
numuneleri 105 ˚C ± 5 sıcaklığa ayarlanmıĢ kurutma fırınına konularak değiĢmez kütleye gelinceye
kadar kurutulur. Kurutmanın son dört saatlik süresi içinde deney numunesinin kütlesinde % 0,2’den
fazla azalma görülmez ise bu kütle değiĢmez kütle olarak kabul edilir. Deney numunesi kurutma
fırınından çıkarıldıktan sonra bir desikatörde soğutulup 0,1 g hassasiyetle tartılır (W). Birim Hacim
Ağırlık değerlerinin grafiksel sonuçları ġekil 9 da verilmiĢtir [11,12].
Birim hacim ağırlığı :
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Δ=

Birim Hacim Ağırlık
(kg/m3)

formülü ile tam sayıdan sonra bindeye kadar yürütülerek bulunur.
Bu formülde;
Δ = Birim hacim ağırlığı, (kg/m3),
W = KurutulmuĢ deney numunesi kütlesi, (kg),
V = Deney numunesi hacmi, (m3)
Birim Hacim Ağırlık
560
540
520
500
A

L1 L2

L3

L4

L5

L10

ġekil 9. Kalsine mermer tozu atığı katkılı gaz betonların birim hacim ağırlıkların grafiksel gösterimi
Su Emme
SertleĢmiĢ betonun birim hacim ağırlık ve su emme oranları TS EN 771-4:2011+A1 e göre
belirlenmiĢtir. Numunelerin hacimleri hesaplanır ve etüvden çıkan numunelerin ağırlıkları hassas terazide
tartılarak belirlenir. Su içerisinde bekletilen numuneler tartılarak ağırlıkça su emme, porozite değerleri
hesaplanmıĢtır. Su emme değerlerinin grafiksel sonuçları ġekil 10 da verilmiĢtir [12].
Su Emme=

*100

m1= Kuru ağırlık, (g)
m2= Su içerisinden alındıktan sonraki ıslak ağırlık, (g)
Su Emme
Su Emme (%)

80
78
76
74
72
70
A

L1

L2

L3

L4

L5

L10

ġekil 10. Kalsine mermer tozu atığı katkılı gaz betonların su emme değerlerinin grafiksel gösterimi
Porozite Tayini
Malzemelerin görünür porozitesi TS EN 771-4:2011+A1 e göre belirtilen aĢağıdaki formül kullanılarak
tayin edilmiĢtir. Porozite değerlerinin grafiksel gösterimi ġekil 11 de verilmiĢtir [12].
N=

*100

Burada;
N: Porozite (%)
Gd: Numunelerin doygun haldeki ağırlıkları (g)
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Gk: Numunelerin kuru ağırlıkları (g)
Porozite
Porozite (%)

43
42
41
40
39
38
A

L1

L2

L3

L4

L5

L10

ġekil 11. Kalsine mermer tozu atığı katkılı gaz betonların porozitesinin grafiksel gösterimi
Basınç Dayanımı
Bu deneyde, malzemenin basınç mukavemeti 10x10x10 cm boyutlarındaki küplerin ağırlıkça %10 neme
eriĢinceye kadar kurumasının ardından kırılması ile bulunur. Gaz beton, içerdiği nem oranında mukavemet
kaybetmektedir.
Deney numuneleri TS EN 772-1+A1 ve TS EN 771-4:2011+A1e standardına göre basınç dayanımı
deneyine tabii tutulmuĢtur. Basınç dayanım deneyini yapmak üzere test cihazına ġekil 12 deki gibi
yerleĢtirilerek ölçüm yapılmıĢtır. Gerilme artıĢı, 0,25 MPa/s olacak Ģekilde sabit bir hızla, sürekli ve
darbesiz olarak numune kırılıncaya kadar yüklenmiĢtir [12,13].
σ=
Burada:
σ: N/mm2 cinsinden basınç dayanım değeri
Fi : Kırılma anındaki maksimum yük
Ai : Yük uygulanan kesitin mm2 olarak alanı

ġekil 12. Tek Eksenli Basınç Dayanımı Ölçümü
Basınç dayanım değerlerinin grafiksel sonuçları ġekil 13 de verilmiĢtir.
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Basınç Dayanımı
2
1,5
1
0,5
0
A

L1

L2

L3

L4

L5

L10

ġekil 13. Kalsine mermer tozu atığı katkılı gaz betonların basınç dayanımlarının grafiksel gösterimi
Ultrasonik Dalga Hızı
Ultrasonik hız ölçümlerinde Proceq marka ultrasonik hız ölçüm cihazı kullanılmıĢtır. Deney TS EN
12504-4 standardına göre yapılmıĢtır [14]. Ultrasonik test cihazı ile betonun içerisine gönderilen ses üstü
dalgaların betonun bir yüzeyinden diğer yüzeyine geçme süresi ölçülüp, dalga hızı hesaplanmaktadır. Bulunan
bu ultrasonik ses dalga hızı ile betonun basınç dayanımı ve diğer özellikleri arasındaki iliĢki elde edilmektedir.
Beton numunenin bir yüzeyinden gönderilen ses dalgasının diğer yüzeyine ne kadar zamanda geçtiği
ölçüldükten sonra, dalga hızı aĢağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
V= 106
Burada;
V = Ultrasonik dalga hızı (m/s)
S = Numunenin ultrasonik dalga gönderilen yüzeyi ile dalganın alındığı yüzeyi arasındaki mesafe (metre)
T = Ultrasonik dalganın gönderilmiĢ olduğu beton yüzeyinden, alındığı diğer yüzeye kadar geçen zaman
(mikro saniye)

ġekil 14. Ultrasonik Dalga Hızı Ölçümü

Ultrasonik Dalga Hızı
(m/s)

Ultrasonik dalga hızı ölçümü ġekil 14 de, değerlerin grafiksel sonuçları ġekil 15 de verilmiĢtir.
Ultrasonik Dalga Hızı

1500
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ġekil 15. Kalsine mermer tozu atığı katkılı gaz betonların ultrasonik dalga hızının grafiksel gösterimi
Yorum
Kalsine mermer tozu atığından üretilen gaz betonda kireç kullanımı basınç dayanımında olumlu etki
yaparak dayanımı yükseltmiĢtir. Basınç dayanım değerleri ortalamaları ve ticari gaz beton ile kıyaslandığında
dayanımı arttırmak için kür sıcaklığı ve basıncı yükseltmek gerektiği söylenebilir. Atık katkılı numuneler,
kontrol numunesi (A) ile karĢılaĢtırıldığında gaz betonda kalsine mermer tozu atığının kullanımının uygun
olduğu söylenebilir.
Atık malzeme ve yan ürünlerin değerlendirilmesi, hem çok kısıtlı olan doğal kaynakların tüketimini
azaltarak doğanın tahrip edilmesini önlemekte, hem de malzemelerin atılmak üzere depolanmasıyla çevrede
meydana gelecek problemleri en aza indirmektedir.
Dünya nüfusundaki artıĢ, yapılaĢma ve endüstrinin büyümesi sonucunda, doğal kaynakları tehdit eden
kirlenmeler, insanlığın önemli sorunlarından biri olmuĢtur. Dünya ekolojik dengesinin korunması için,
öncelikle bu sorunların bilinmesi ve tanınması gerekmektedir. Bu amaçla, ekolojik denge üzerinde önemli bir
sorun oluĢturan endüstriyel ve madensel atıkların geri dönüĢümü üzerinde, birçok sektörde olduğu gibi yapı
sektöründe de bilimsel araĢtırmalar yapılmaya hızla devam etmektedir.
Çevre bilincine sahip insanların, kurum ve kuruluĢların tüm faaliyetlerinde çevreci olmaları teĢvik
edilmeli, atıkların çevreye, sağlığa ve ekonomiye olan zararlarının minimuma indirilmesi konusunda yapılacak
olan çalıĢmalara katkı sağlanmalıdır. Çevre duyarlılığını artırıcı, çevreci ürün stratejisini tüm iĢletmelere yayan
bir anlayıĢ ortaya koymak gerekmektedir.
TeĢekkür
Bu çalıĢmayı FDK-2018-1133 kodlu projeyle destekleyen Ġnönü Üniversitesi BAP Birimine teĢekkür ederiz.
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Last mile delivery service as a crucial factor for business success: Companies’ and consumers’
perspectives and challenges
Vijoleta Vrhovac, Petar Vrgović, Stevan Milisavljević, Željko Dudić, Stana Vasić,
Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad,

Abstract
In the era of e-commerce and especially in the context of recent pandemics, the ―last mile‖ delivery service
(LMDS) is an important challenge of logistics service performance. Online commerce and mobile commerce
efficiency are heavily dependent on the LMDS performance, and it is frequently shown that end consumer
satisfaction relies heavily on the experience during the product delivery. Understanding both consumers' retail
experience and companies‘ delivery strategies is important for designing a successful logistics process that will
ultimately lead to business success. This paper provides an insight into current literature that deals with the said
issues, aiming to systematize knowledge related to LMDS from perspectives of online retailers and their
customers. Previously proposed models were analyzed, and it was shown that the LMDS phenomenon is multifaceted, dependent on numerous factors, and inseparable from other processes and strategic decisions made by
the companies. The paper concludes with identification of current challenges and future venues of research
related to LMDS.
1. INTRODUCTION
In the supply-chain context, goods are efficiently transported from the manufacturing sites to the central
warehouses by ships, trains, trucks or airplanes. Given the fact that these means of transportation happen at a
large scale, the costs per single unit are quite small. However, when the goods are delivered to the central
warehouse, it is expected to transport them further with smaller vehicles to other companies (business to
business - B2B) or to end consumers (business to customers - B2C). This part of the voyage is named Last Mile
Delivery (LMD), and it represents the final part of the transportation process, from the distribution center to the
paying customer. Although this is the final and the shortest part of the journey, it is the most expensive part
(Mangiaracina et al., 2019; Xiao et al., 2017) and the most challenging one (Buldeo Rai et al., 2019; Xiao et al.,
2017) for realization. Distribution towards the end consumer requires efficient, quick transport of very small
quantities of a product to numerous and often scattered locations with short delivery times, in order to fulfill
consumers‘ expectations and thus increase their trust in the companies engaged in the LMD process, which
again influences consumers‘ loyalty (Ejdys & Gulc, 2020).
LMD as a term is more and more popular in the last decade (Kiba-Janiak et al., 2021), especially in the context
of rapid development of the internet and e-shopping. Byers are ordering products online more and more, and
expect a simple ordering system, transparency and traceability of the parcel, quick home-address delivery that
is cheap or inexpensive, and a product that is not damaged during the transportation.
Online market has grown exponentially in the last few years. Products from all categories and from all over the
world are available through a single click. Many companies choose this as their only distribution channel, in
order to eliminate expenses of retail shops, but are now faced with the LMD problems, that is how to cut down
transportation expenses per single product, while fulfilling customers‘ expectations for a quick and efficient
delivery at the same time. Many authors (Xiao et al., 2017; Zhou et al., 2020) agree that, in the context of B2C
e-shopping, LMD is the most critical logistical process: (Savelsbergh & Van Woensel, 2016) state that the most
important transport activity is the LMD and observe it as the biggest challenge (Buldeo Rai et al., 2019);
Mangiaracina (2019) concludes that the LMD process asks for special research attention in order to optimize
transportation expenses in which this last part has a significant role. These research show that the LMD is an
expensive process that can amount up to 50% of the total logistical expenses. The main factors that influence
these expenses are: the probability of an unsuccessful delivery, customers‘ density in the areas of delivery and
the level of process automatization (Mangiaracina et al., 2019).
The rapid growth of e-commerce has also enabled retailers to reach as many customers as possible (Vakulenko
et al., 2019a). For the past two years, in the face of the global health crisis of COVID-19, consumers around the
world have turned to online commerce for their daily and general needs (Buldeo Rai, Broekaert, et al., 2021).
Supply chains and especially last-mile logistics have been disrupted as a result of Covid-19. This situation has
resulted in a huge increase in e-commerce, which has led to increased pressure on last-mile logistics (Srivatsa
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Srinivas & Marathe, 2021). According to Adobe Analytics, sales of e-commerce in the first seven months of the
pandemic increased by 55% compared to 2019, resulting in $434.5 billion in online spending. McCinsey
research reveals that within eight weeks of the pandemic, online spending reached levels that were not expected
to be seen for another ten years (Kohli et al., 2020). Due to the increase in the amount of online shopping, it is
easy to conclude that the delivery of the last mile occupies an increasingly important place in the supply chain,
with numerous challenges that will become bigger and bigger.
In the new (electronic) market, customer experience in last mile delivery has become a source of competitive
advantage (Vakulenko et al., 2019a). In e-commerce, home delivery becomes key to attracting customers. Most
authors (Joerss et al., 2016; Mangiaracina et al., 2019; Vakulenko et al., 2019a) agree that last mile delivery has
a strong impact on customer satisfaction. (Jiang & Rosenbloom, 2005) find that the level of customer
satisfaction can vary between the online retail stage and after delivery, which also confirms the impact of last
mile delivery on customer satisfaction.
This paper presents a review of the literature and modern findings related to the delivery of the last mile as a
factor of business success, in order to identify the perspectives and challenges of companies and end customers
in this complex process.
2. LITERATURE REVIEW
2.1 Companies‘ challenges in LMD and significance of LMD in business success
When thinking about last mile delivery, it is important to emphasize that the main actors in this process are etailers, logistics service providers, and users. Logistics providers and e-tailers, in order to become and remain
competitive in the market, should constantly review and optimize all their processes and services in terms of
efficiency. Elements such as delivery announcement, delivery time, the possibility of tracking the delivery, the
correctness of the shipment at the time of collection, the return of the delivery, the possibility of different
payment methods and the use of the service of different courier services are important factors for consumers on
the basis of which they make a decision on further cooperation. Vakulenko (2019) emphasizes that both
logistics service providers and e-tailers should adopt a holistic perspective on the e-customer journey through
last-mile delivery and that such an approach aims to maintain customer loyalty as well as attract new customers.
All this will result in greater customer satisfaction and increased competitiveness of both actors (e-tailers,
LSPs) in last mile delivery.
Due to the increasing penetration of e-commerce, LMD is gaining more and more importance recently. (Li et
al., 2021) consider that last mile delivery is an important part in the logistics service process for logistics
providers because there is direct contact with customers and thus can affect overall customer satisfaction. Along
the entire supply chain and all logistics processes in it, last mile delivery is the only part of logistics that has
direct contact with customers. Li et al., in their research, focuses on the choice of logistics service mode for
last-mile delivery from the perspective of customer benefits and delivery service costs. The logistics service
modes for last mile delivery are:
● direct delivery (home delivery),
● indirect delivery (locations for self-pickup of packages) i
● combined method (Li et al., 2021).
When it comes to the logistics service mode, many authors agree in their research that home delivery is the
worst option, but on the other hand it is something that customers prefer the most. Research shows (Buldeo Rai,
Verlinde, et al., 2021) that 2-60% of home deliveries fail. In this case, from the point of view of the logistics
providers, the delivery costs are doubled and the efficiency of the logistics providers is reduced, and on the
other hand, customer dissatisfaction due to delivery failure increases even when the customers are the cause of
the delivery failure (they were not present at home during delivery).
2.2 Customers‘ perspective related to LMD
As it can be seen, last mile logistics is a consumer-oriented business (Wang et al., 2020) with a strong
behavioral component (Collins, 2015) and the influence of psychological factors on consumers' behavioral
intentions to adopt self-service delivery is also examined (Zhou et al., 2020). Buldeo Rai et al (2019) explores
the extent to which consumers are willing to adopt more sustainable delivery options and how to create such a
service offering. Some authors (Xiao et al., 2017) also dealt with the understanding of spatial diversity in the
final delivery of e-commerce. They consider locations operated by both e-tailers and logistics providers to be
the main channel for an end-to-end delivery solution.
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Research also examines the role of attitude in the behavior of consumers who adopt innovations in last mile
delivery (Wang et al., 2020). They identify different beliefs and attitudes as the main points influencing the
desirability of innovative services. Buettner (Buettner, 2017) believes that a thorough understanding of
consumer perception and behavior towards innovations in logistics services is imperative for providing
desirable services that meet consumer needs. In their work, Buldeo Rai et al (2021) provide insight into the
acceptance of delivery innovations that have the potential to reduce costs and increase efficiency and user
satisfaction using the example of smart locks and conclude that consumer acceptance of innovations is a major
barrier to implementation. (Merkert et al., 2022) in their research examined consumer preferences for
innovative last-mile delivery solutions (drones) in Australia compared to traditional delivery as well as
consumers' willingness to pay for key attributes of parcel delivery: mode, speed and time frame. They conclude
that consumers value speed of delivery. (Vakulenko et al., 2019b) in their research provides an insight into how
service innovation affects the behavior of e-users and presents a basic road map of e-users. They believe that
the two key variables that companies need to address are changes in user behavior and changes in user
experience. The quality of the logistics service in the delivery of the last mile has the greatest influence on a
positive user experience. For this reason, it can be seen in the literature that there are authors (Ejdys & Gulc,
2020; Gulc, 2017; Lai et al., 2022) who are also engaged in researching the quality of services of courier
services (logistics providers).
End users of logistics services have more and more power to dictate how logistics services are organized and
meet their needs in last mile delivery (DHL, 2015)(Wang et al., 2019). Logistics is largely a B2B industry, but
with the penetration of B2C e-commerce on a global level, last mile logistics increasingly offers innovative
services that communicate directly with the customer (Wang et al., 2020). The power of consumers in the B2C
electronic market is growing more and more.
3. IDENTIFIED LMD CHALLENGES AND CONCLUSION
Based on the presented literature review, a number of significant LMD challenges were identified, and
presented in Table 1. These challenges were also observed from the companies‘ and the end consumers‘
perspectives.
Table 1: The most significant LMD challenges
Challenge

Description

Company‘s perspective

Consumers‘ perspective

Short delivery times

It is expected to spend as
little time as possible in
the transport between the
last warehouse and the
consumer‘s location

A strain is put on the
company to send the
product as soon as
possible and to ensure it
arrives quickly

Expectation to get the
product as soon as
possible

Logistics facilities far
from consumers

Last warehouse is
usually not close to the
consumer‘s location,
which asks for detailed
route planning

Company has to organize
a complicated transport
in the urban areas

The waiting times may
vary significantly

Larger number of smaller
packages

Products are not packed
in bulk, and are therefore
needed to transport
individually

The storage, packaging
and transportation
processes need to be
planned for each unit

N/A

Wide receiver dispersion

Consumers are not close
to each other, which asks
for route optimization

Company has to design
transportation for
multiple receivers, or to
outsource the
transportation process

Consumer‘s package
receivement is
sometimes dependable
on other consumers‘
orders and locations

High costs

Transportation costs per
single product are not
insignificant

Company has to include
the transportation cost in
the total cost of the
product

The final price may be
disappointing due to the
delivery cost
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High rate of failed
deliveries

In many cases the
delivery is not executed,
usually because the
consumer is not present
at the delivery location

Company is faced with a
product that is stuck in
the logistics chain, and
needs to deal with its
delivery the second time

Consumers feel
disappointed or frustrated

Non-involvement of
consumers in the creation
of logistics services

The delivery is designed
without consumers‘
perspectives, needs and
expectations

Company designs the
delivery process from its
own perspective and
interests

Consumers are faced
with the delivery process
that they are not familiar
with, and that are not
close to them

In conclusion, it should be stated that the identified LMD challenges are something that every e-tailer is faced
with. The future research should identify and summarize different methods to face these challenges and to
overcome them. A number of different solutions are already present in the logistics knowledge, but a few
promising new solutions are also emerging in the last few years.
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PAZARLAMA ALANINA GÜNCEL BĠR BAKIġ: SÜRDÜRÜLEBĠLĠR PAZARLAMA VE TÜKETĠCĠ
YENĠLĠKÇĠLĠĞĠ KAVRAMLARINA YÖNELĠK BĠR BĠBLĠYOMETRĠK ANALĠZ
Öğr. Gör. AyĢe Gülgün TÜRKEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Doç. Dr. Aytekin FIRAT
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme Bölümü

Özet
Günümüzde giderek artan kaynak israfı, gelecek neslin kaynaklarının korunması hususundaki hassasiyeti beraberinde
getirmektedir. Firmaların ve tüketicilerin, uzun vadeli geliĢime ve topluma katkıda bulunacak sürdürülebilir uygulamalara
odaklanılmasına olan farkındalıkları her geçen gün artmaktadır. Artan farkındalıkla birlikte, firmaların sürdürülebilir
pazarlama stratejisini uygularken dikkate alacağı bir diğer konu da tüketicilerin yenilikçiliği olacaktır. Ġki kavramın
birbiriyle olan iliĢkisi yakın geçmiĢ ve gelecek nesil düĢünüldüğünde önem arz etmektedir. Dolayısıyla bu çalıĢmada
sürdürülebilir pazarlama ve tüketici yenilikçiliği kavramlarının iĢletme ve yönetim alanlarındaki araĢtırma eğilimlerini
ortaya koyabilmek adına sistematik literatür taraması yapılması amaçlanmaktadır. Tarama bibliyografik araĢtırma ile elde
edilen bulgulara dayanmaktadır. Bu amaçla taramalar WoS veri tabanında gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan taramada
―sürdürülebilir pazarlama‖ ve ―tüketici yenilikçiliği‖ arama terimleri, çalıĢmaların baĢlıklarında, özetlerinde ve anahtar
kelimelerinde aratılmıĢ; 119 adet sürdürülebilir pazarlama, 261 adet de tüketici yenilikçiliği ile ilgili olmak üzere
toplamda 380 makale türünde araĢtırmaya ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın örneklemini oluĢturan bu makale kümesi üzerinde
yapılacak bibliyometrik analiz yöntemlerinden atıf analizleri, bibliyografik eĢleĢtirme analizi ve ortak varlık analizleriyle
bu kavramların ilgili literatürdeki güncel durumlarının yanı sıra tarihsel olarak araĢtırma ilgilerinin seyri; alandaki en
etkili çalıĢmalar, ilgili yazına yön veren ülkeler ortaya konmaya çalıĢılacaktır. Elde edilen ön bulgular ıĢığında
―sürdürülebilir pazarlama‖ hakkında ilk çalıĢma 2004 yılında yapılmıĢ olup toplam çalıĢmaların %12,9‘unun 2015 (15
adet) ve 2020 (15 adet) yıllarında gerçekleĢtirildiği ve bunun yanı sıra toplam çalıĢmalar ülke bazında ele alındığında
%16,3 (19 adet) oran ile Amerika BirleĢik Devletleri‘nin birinci, %11,2 oran ile (13 adet) Güney Kore‘nin ikinci , %8,6
(10 adet) oran ile Hindistan‘ın üçüncü sırada yer aldığı, Türkiye‘nin ise bu pastada %3 (4 adet) paya sahip olduğu
görülmektedir. Ġlgili kavram ile yapılan toplam çalıĢmaların %5,1‘i (6 adet) Jeonju University‘de gerçekleĢtirilmiĢ, yine
toplam çalıĢmaların %6,8‘i (8 adet) Journal of Global Scholar of Marketing Science tarafından yayınlanmıĢtır. En çok atıf
alan üç çalıĢmaya bakıldığında; I) Sürdürülebilir çalıĢmaların kuramsal temelini oluĢturmak amacıyla örgüt kuramıyla
desteklendiğini, II) Sürdürülebilir pazarlama kavramının tüketici deneyimi ve duyu sistemleri, pazarlama ağları,
sürdürülebilirlik ve kalkınma kavramları ile birlikte incelendiğini, III) Sürdürülebilir tüketim, suçluluk ve gurur
kavramlarının tüketim seçeneklerine etkinliğini ele aldığını görmekteyiz. Diğer bir kavram ―tüketici yenilikçiliği‖
hakkında ön bulgulara bakıldığında, ilk çalıĢmanın 1986 yılında yapılmıĢ olduğu görülmektedir. Toplam çalıĢmaların
%10,7‘sinin (28 adet) 2021 yılında gerçekleĢtirildiği ve öte yandan ülke bazında ele alındığında %31 (81 adet) oran ile
Amerika BirleĢik Devletleri‘nin birinci, %10,7 oran ile (28 adet) Almanya‘nın ikinci , %9,1 (24 adet) oran ile
Ġngiltere‘nin üçüncü sırada yer aldığı görülmüĢtür. Türkiye‘nin payının ise %1,53 (4 adet) olduğu görülmektedir. En fazla
çalıĢmanın %4,9 (13 adet) oranla State Universtiy System of Florida‘da çalıĢan araĢtırmacılar tarafından gerçekleĢtirildiği
ortaya çıkarken, toplam çalıĢmaların %6,8‘i (18 adet) Journal of Business Research tarafından yayınlandığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır. En çok atıf alan üç çalıĢmaya bakıldığında; I) Tüketici yenilikçiliğinin bireysel ve ulusal kültürel kökenlerini,
II) Tüketici yenilikçiliğinin kavram ve ölçek incelemesini, III) Tüketici yenilikçiliğinin doğuĢtan yenilikçilik, kiĢisel
karakteristik ve yeni ürün benimseme davranıĢı boyutları ile ele alındığını görmekteyiz. Devam etmekte olan bu çalıĢma
tamamlandığında, elde edilen bulgular ıĢığında ilgili konularda çalıĢma yapan veya bu iki kavramın birbiriyle iliĢkisi
üzerine odaklanan araĢtırmacıların baĢvurabileceği güncel bir kaynak niteliği taĢıyacak olması bakımından önemli olacağı
düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Pazarlama, Tüketici Yenilikçiliği, Bibliyometrik Analiz, Literatür Taraması, Web of
Science.
AN ACTUAL VIEW OF MARKETING: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS ON THE CONCEPTS OF
SUSTAINABLE MARKETING AND CONSUMER INNOVATION
Abstract
The continuous increasing waste of resources brings with it the sensitivity to protect the resources for the next generation.
The awareness of companies and consumers to focus on sustainable practices that will contribute to long-term
development and to society is increasing day by day. Along with the increasing awareness, another issue that companies
will consider while implementing their sustainable marketing strategy would be the consumers innovativeness. The
relationship between the two concepts is important when considering the recent past and the next generation. Therefore,
in this study, it is aimed to conduct a systematic literature review in order to reveal the research trends of the concepts of
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sustainable marketing and consumer innovativeness in the fields of business and management. The research is based on
findings from bibliographic research. For this purpose, searches were carried out in the Web of Science Core Collection
database. In the search, the search terms ―sustainable marketing‖ and ―consumer innovativeness‖ were searched in the
titles, abstracts and author keywords and keywords plus of the studies. A total of 377 articles were reached, of which 119
were on sustainable marketing and 261 on consumer innovativeness. Citation analysis, bibliographic matching, and coexistence analysis, which are among the bibliometric analysis methods to be made on this set of articles that constitute the
sample of the study. The current status of these concepts in the relevant literature as well as the historical course of
research interests together with the most effective studies in the field, and the countries that direct the relevant literature
will be tried to be revealed in this study. In the light of the preliminary findings obtained, the first study on ―sustainable
marketing‖ was made in 2004, and 12.9% of the total studies were carried out in 2015 (15 articles) and 2020 (15 articles).
When the total studies are considered on a country basis, with 16,3% (19 articles) the United States of America is in the
first place, with 11.2% (13 articles) South Korea is in the second place, with 8.6% (10 articles) India is in the third place.
It is seen that Turkey has 3% (4 articles) share of this cake. 5.1% (6 articles) of the total studies on the related concept
were carried out at Jeonju University, and 6.8% (8 articles) of the total studies were published by the Journal of Global
Scholar of Marketing Science. If one looks at the three most cited studies, it is seen that I) Sustainable studies are
supported by organizational theory in order to form the theoretical basis, II) The concept of sustainable marketing is
examined together with the concepts of consumer experience and sensory systems, marketing networks, sustainability and
development, III) Sustainable consumption, guilt and pride concepts are discussed in terms of consumption options. As
the other concept‘s turn-"consumer innovativeness"- it is seen that the first study was made in 1986. 10.7% (28 articles)
of the total studies were carried out in 2021, and on the other hand, when considered on a country basis, the United States
of America was the first with 31% (81 articles), and Germany with 10.7% (28 articles). Second, with a rate of 9.1% (24
articles), England took the third place. It is seen that Turkey's share is 1.53% (4 articles). While it was revealed that the
most studies were carried out by researchers working at the State University System of Florida with a rate of 4.9% (13
articles), it was seen that 6.8% (18 articles) of the total studies were published by the Journal of Business Research.
Looking at the three most cited studies we see that I) the individual and national cultural roots of consumer
innovativeness, II) The concept and the measurement of consumer innovativeness, III) consumer innovativeness is dealt
with the dimensions of innate innovativeness, personal characteristics and new product adoption behavior. When this
ongoing study is completed, it is thought that it will be important in terms of being an up-to-date resource that researchers
who work on related issues or will work on the relationship between these two concepts can refer to in the light of the
findings.
Keywords: Sustainable Marketing, Consumer Innovativeness, Bibliometric Analysis, Literature Review, Web of Science.
GiriĢ
Günümüzde iklim krizi, çevre, hava ve su kirliliği ve kıt kaynakların bilinçsiz kullanımı gibi birçok problem
sürdürülebilirliğin önemini ve farkındalığını artırmakta, buna bağlı olarak sürdürülebilir uygulamalar hız kazanmaktadır.
Sürdürülebilir pazarlama kavramı da gün geçtikçe iĢletme ve yönetim alanlarında araĢtırmacılarının ilgilerini çekmeye
devam etmektedir. ÇalıĢma, bu bilimsel ve teknolojik geliĢimlere paralel olarak, tüketicilerin bu yenilikleri nasıl
karĢıladıkları noktasında sürdürülebilir pazarlamanın tüketici boyutunun da değerlendirilmesinin gerekli olduğu
düĢünülerek ortaya çıkmıĢtır. Çünkü her yeni ürün tüketiciler tarafından benimsenmemekte ve hatta çoğu yeni ürün
giriĢimi baĢarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Bu durum ise firmalar açısından ciddi zaman ve maliyet kaybına yol
açabilmektedir (GüleĢ ve Bülbül, 2004).
ÇalıĢmada sürdürülebilir pazarlama ve tüketici yenilikçiliği kavramlarının iĢletme ve yönetim alanlarında yayınlanan ve
Web of Science (WoS) veri tabanında indekslenen yayınlar bibliyometrik olarak analiz edilerek yıllara göre dağılım,
üretken yazarlar, dergiler ve ülkeler ile atıf sayısına göre en etkili yazarlar, dergiler ve ülkeler ile çalıĢılan anahtar
kelimeler ortaya koyulmuĢtur. Bu sayede sürdürülebilir pazarlama ve tüketici yenilikçiliği kavramlarının iĢletme ve
yönetim alanlarındaki araĢtırma eğilimlerini ortaya koyabilmek adına sistematik literatür taraması yapılması
amaçlanmıĢtır.
Yöntem
Teknolojik geliĢmeler ve dijitalleĢme ile artan çevrimiçi veri tabanlarına eriĢimin kolay olması bibliyometrik analizlerin
kullanımının yaygınlaĢmasını sağlamıĢtır. Bibliyometrik yöntemler, önceden yayınlanmıĢ araĢtırmaların tanımlanması,
değerlendirilmesi ve izlenmesi için kullanılan nicel bir yaklaĢım olarak karĢımıza çıkmaktadır. ilgili alandaki bilimsel
çıktıların genel görünümünü ortaya koymayı, alan içindeki araĢtırma eğilimlerini ve bunların yönünü gösterebilmeyi
mümkün kılar (Rey-Marti vd., 2016). Bibliyometrik analiz sonucunda, belirli konudaki veya bilimsel alandaki en etkili,
en üretken araĢtırmacılar, ülkeler veya yayın organları belirlenebilirken bu birimler arasındaki iĢbirlikleri ve etkileĢimler
de ortaya çıkarılabilmekte, çeĢitli karĢılaĢtırmalar yapılabilmektedir (Fetscherin ve Usunier, 2012).
Tarama bibliyografik araĢtırma ile elde edilen bulgulara dayanmaktadır. Bu amaçla taramalar WoS veri tabanında
gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢmanın örneklemini; WoS veri tabanında çalıĢmaların baĢlıklarında, özetlerinde ve anahtar
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kelimelerinde bulunan ―sürdürülebilir pazarlama‖ ve ―tüketici yenilikçiliği‖ kavramlarını içeren tüm makaleler
oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın temel araĢtırma soruları da Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır:
S.1. ĠĢletme ve Yönetim alan yazınında sürdürülebilir pazarlama araĢtırmalarının mevcut durumu nedir?
S.2. ĠĢletme ve Yönetim alan yazınında tüketici yenilikçiliği araĢtırmalarının mevcut durumu nedir?
Bulgular
WoS veri tabanında yapılan taramada ―sürdürülebilir pazarlama‖ ve ―tüketici yenilikçiliği‖ arama terimleri, çalıĢmaların
baĢlıklarında, özetlerinde ve anahtar kelimelerinde aratılmıĢ; 119 adet sürdürülebilir pazarlama, 261 adet de tüketici
yenilikçiliği ile ilgili olmak üzere toplamda 380 makale türünde araĢtırmaya ulaĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın örneklemini
oluĢturan bu makale kümesi üzerinde bibliyometrik analiz yöntemi uygulanmıĢ; ilgili kavramları içeren makalelerin
yıllara göre dağılımları, en üretken ülkeler ve dergiler, en etkili yazarlar, en etkili ülkeler ve dergiler ile anahtar kelimeler
ortaya koyulmuĢtur.
AraĢtırma soruları, iĢletme ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilir pazarlama ve tüketici yenilikçiliği araĢtırmalarının
mevcut durumu birkaç gösterge ile resmedilmeye çalıĢılmıĢtır. Grafik 1 ve Grafik 7‘de görüldüğü gibi konuyla ilgili
yapılan çalıĢmaların yıllar içerisinde niceliksel olarak nasıl bir seyir izlediği ele alınmıĢtır. Ġlgili konularda yapılan
araĢtırmalar sonucunda en üretken ülkeler (Grafik 2- Grafik 8) ve dergiler (Grafik 3-9) ortaya koyulmuĢtur. Konuyla ilgili
en etkili araĢtırmacılar (Tablo 1- Tablo 2), dergiler (Grafik 4-10) ve ülkeler (Grafik 5- Grafik 11) atıf temelli analizler
yoluyla saptanmıĢtır. ĠĢletme ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilir pazarlama ve tüketici yenilikçiliği araĢtırmalarının
ana odakları, anahtar kelimeler bazında yapılan ve Grafik 6 ve Grafik 12‘de gösterilen içerik analizi ile ortaya çıkarılmaya
çalıĢılmıĢtır.
Sürdürülebilir pazarlama
Sürdürülebilir pazarlama ile ilgili yapılan makalelerin yıllara göre dağılımı Grafik 1‘de gösterilmiĢtir. Konuyla ilgili
WoS‘ta yayınlanan ilk makalenin 2004 (1 adet) yılında olduğu, en fazla yayının 2022 yılında (19 adet) yapıldığı ardından
2015 (15 adet) ve 2019 (13 adet) yıllarında gerçekleĢtirildiği görülmektedir.
19
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Grafik 1. Sürdürülebilir pazarlama Konusunda Ġncelenen Makalelerin Yıllara Dağılımı
En üretken ülkeler incelendiğinde Grafik 2‘de görüldüğü üzere yayınlanan 55 adet makale ile Ġngiltere‘nin birinci, 37 adet
yayınlanmıĢ makale ile ABD‘nin ikinci sırada olduğu ve sıralamadaki diğer ülkeler ile aralarında sayıca büyük bir fark
olduğu dikkat çekmektedir.
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Grafik 2. Sürdürülebilir pazarlama Konusunda Ġncelenen Makalelerin Yayımlandığı Ülkelerin Dağılımı
Ġlgili konuda sayıca en fazla makale yayınlayan derginin ―Journal of Global Scholars of Marketing Science‖ olduğu
Grafik 3‘te görülmektedir. Ardınan ―Journal of Makromarketing‖ dergisi ve ―Journal of Marketing Management‖
izlemektedir.
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Grafik 3. Sürdürülebilir pazarlama Konusunda Ġncelenen Makaleler Ġçerisinde 5 Adet ve Üzeri Yayınlanan Makalenin
Bulunduğu Dergiler
Sürdürülebilir pazarlama kavramını çalıĢan ve bu alanda literatüre katkı yapan yazarlar incelenmiĢ, Tablo 1‘de 20 adet ve
üzeri atıf verilen yazarlar, Grafik 4‘te ise en etkili dergiler sunulmuĢtur. Tablo 1 ve Grafik 4 incelendiğinde; Connelly,
BL; Ketchen, DJ; Slater, SF ‗nin 2011 yılında ―Toward a theoretical toolbox for sustainability research in marketing‖
baĢlıklı makale ile sürdürülebilir pazarlamayı teorik çerçevede değerlendirdikleri ve 188 kez atıf alarak en etkili yazarlar
olarak ilk sırada yer aldıkları görülmektedir. ―Journal Of The Academy Of Marketing Science‖ dergisinde yayınlanan
makale, dergiye en etkili dergi olma özelliği kazandırmaktadır.
Tablo 1. Sürdürülebilir pazarlama Konusunda Ġncelenen Makaleler Ġçerisinde 20 Adet ve Üzeri Atıf Verilen Yazarlar (En
Etkili Yazarlar)
Yazarlar
Connelly, BL; Ketchen, DJ; Slater, SF
Antonetti, P; Maklan, S
Achrol, RS; Kotler, P
Gordon, R; Carrigan, M; Hastings, G
Varey, RJ
Minton, E; Lee, C; Orth, U; Kim, CH; Kahle, L
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Hunt, SD
Lii, YS; Wu, KW; Ding, MC
Scott, K; Martin, DM; Schouten, JW
Patala, S; Jalkala, A; Keranen, J; Vaisanen, S; Tuominen, V; Soukka, R
Zeriti, A; Robson, MJ; Spyropoulou, S; Leonidou, CN
Ferdous, AS
Kemper, JA; Ballantine, PW
Richey, RG; Musgrove, CF; Gillison, ST; Gabler, CB
Sun, Y; Kim, KH; Kim, J
Fuller, DA; Ottman, JA
Kumar, V; Rahman, Z; Kazmi, AA
Sarkar, A
Catoiu, I; Vranceanu, DM; Filip, A
Lim, H; Widdows, R; Hooker, NH
Kim, J; Taylor, CR; Kim, KH; Lee, KH
Schneider, L; Wallenburg, CM; Fabel, S
Hunt, SD
Sun, Y; Garrett, TC; Kim, KH
Hult, GTM; Mena, JA; Gonzalez-Perez, MA; Lagerstrom, K; Hult, DT
Sun, Y; Garrett, TC; Phau, I; Zheng, B
Kim, J
Shamma, H; Hassan, S
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Antonetti, P; Maklan, S 2014 yılında yayınladıkları ―Feelings that Make a Difference: How Guilt and Pride Convince
Consumers of the Effectiveness of Sustainable Consumption Choices?‖ adlı makaleleri ile 172 kez atıf alarak ikinci sırada
yer almıĢlardır. Makalede sürdürülebilir pazarlama kavramı, etik tüketim, sürdürülebilir tüketim, suç, gurur, algılanan
tüketici etkinliği, öz yeterlilik kavramları ile birlikte çalıĢılmıĢ, makale ―Journal Of Business Ethics‖ dergisinde
yayınlanmıĢtır. Achrol, RS; Kotler, P 2014 yılında ―Frontiers of the marketing paradigm in the third millennium‖
makalesi ile yıllar içerisinde aldıkları 171 atıf sayısı ile üçüncü sırada yer almıĢlardır. Makalede pazarlama
paradigmasının sınırlarını ve pazarlamanın geleceğini; pazarlama teorisi, tüketim deneyimi, tüketici duyusal süreçleri,
tüketici nörofizyolojisi, nanoteknoloji, pazarlama ve tüketici ağları, sürdürülebilir pazarlama, pazarlama ve yoksulluğun
azaltılması kavramlarıyla anlatmıĢlardır. Makale ―Journal of The Academy of Marketing Science‖ dergisine
yayınlanmıĢtır.
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Grafik 4. Sürdürülebilir pazarlama Konusunda Ġncelenen Makaleler Ġçerisinde 100 Adet ve Üzeri Atıf Alan Makalelerin
Yayınlandığı Dergiler
En etkili yazar ve en etkili dergilerin ardından Grafik 5‘te en etkili ülkeler gösterilmiĢ olup; 100 adet ve üzeri atıf alan
makaleler incelendiğinde ABD‘da üç makale, Hollanda‘da bir makalenin 100 adet ve üzeri atıf aldığı görülmüĢtür.
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Grafik 5. Sürdürülebilir pazarlama Konusunda Ġncelenen Makaleler Ġçerisinde 100 Adet ve Üzeri Atıf Alan Makalelerin
Yayımlandığı Ülkeler
Literatür incelendiğinde WoS indeksinde ―sürdürülebilir pazarlama‖ ile ilgili 2004 yılından günümüze kadar çalıĢılan
makaleler içerisinde 5 kez ve daha fazla tekrarlanan anahtar kelimeler Grafik 6‘da gösterilmektedir.
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Grafik 6. Sürdürülebilir pazarlama Konusunda Ġncelenen Makaleler Ġçerisinde 5 Kez ve Daha Fazla Tekrarlanan Anahtar
Kelimeler
Sürdürülebilir pazarlama ile en çok çalıĢılan kavramların baĢında ―sürdürülebilirlik‖ ve ―yeĢil pazarlama‖ gelmektedir.
Kurumsal sosyal sorumluluk iki farklı Ģekilde yazılarak 5 kez ve daha fazla çalıĢılan diğer bir anahtar kelimedir. ―MüĢteri
değeri‖ ve ―sürdürülebilir‖ anahtar kelimeleri değerlendirildiğinde sürdürülebilir pazarlamanın müĢteri, tüketim ve
tüketici kavramları ile birlikte sıklıkla ele alındığını söylemek mümkündür.
Tüketici Yenilikçiliği
Pazarlama alanında sıklıkla çalıĢılan ―tüketici yenilikçiliği‖ kavramının WoS indeksinde yer aldığı makalelerin yıllara
dağılımı Grafik 7‘de verilmektedir.
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Grafik 7. Tüketici yenilikçiliği Konusunda Ġncelenen Makalelerin Yıllara Dağılımı
Ġlgili kavramın ilk olarak 1986 yılında bir kez çalıĢıldığı ve sonrasında özellikle 2013 yılının ardından sıklıkla ele
alındığı görülmektedir. En çok 2016 ve 2022 yıllarında (16 kez) incelendiği görülmektedir.
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Grafik 8. Tüketici yenilikçiliği Konusunda Ġncelenen Makalelerin Yayımlandığı Ülkelerin Dağılımı
Grafik 8‘de görüldüğü üzere, Ġngiltere ilgili konuda 135 adet çalıĢma ile en üretken ülke olarak birinci sırada yer
almakta, ABD 72 adet ve Hollanda 20 adet çalıĢma ile onu takip etmektedir.
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Grafik 9. Tüketici yenilikçiliği Konusunda Ġncelenen Makaleler Ġçerisinde 5 Adet ve Üzeri Yayınlanan Makalenin
Bulunduğu Dergiler
ÇalıĢmanın ilerleyen kısmında en üretken dergiler incelenmiĢ olup WoS indekste ilgili konuda 5 adet ve üzerinde
yayınlanan makalelerin bulunduğu dergiler Grafik 9‘da sunulmuĢtur. Buna göre, ―Journal of Business Research‖
dergisi ilgili konuda yayınladığı 18 makale ile birinci sırada, ―Technological Forecasting And Social Change‖
dergisi 11 makale ile ikinci ve ―Journal of Retailing And Consumer Services‖ dergisi 10 makale ile üçüncü sırada
yer almaktadır.
En etkili yazarlar sıralaması için Tablo 2‘deki verilere bakıldığında, 1999 yılında yayınladıkları makale ile 669 kez
atıf alan Steenkamp, JBEM; ter Hofstede, F; Wedel, M ‗nin yer aldıkları görülmektedir. ―A cross-national
investigation into the individual and national cultural antecedents of consumer innovativeness‖ adlı makalede
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―tüketici yenilikçiliği‖ kavramı ile uluslararası soruĢturma, bireysel öncüller, ulusal kültürel öncüller kavramlarını
çalıĢmıĢlar, sözü geçen makale beraberinde Grafik 10‘da görüldüğü üzere ―Journal of Marketing‖ dergisine de en
etkili dergi olma özelliğini vermiĢtir.
Tablo 2. Tüketici yenilikçiliği Konusunda Ġncelenen Makaleler Ġçerisinde 50 Adet ve Üzeri Atıf Verilen Yazarlar
(En Etkili Yazarlar)
Yazar Adları
Steenkamp, JBEM; ter Hofstede, F; Wedel, M
Roehrich, G
Im, S; Bayus, BL; Mason, CH
Thakur, R; Srivastava, M
Lassar, WM; Manolis, C; Lassar, SS
Weijters, B; Rangarajan, D; Falk, T; Schillewaert, N
Marcati, A; Guido, G; Peluso, AM
Aldas-Manzano, J; Lassala-Navarre, C; Ruiz-Mafe, C; Sanz-Blas, S

Clark, RA; Goldsmith, RE
Tellis, GJ; Yin, E; Bell, SJ
Lam, SK; Ahearne, M; Mullins, R; Hayati, B; Schillewaert, N
Hwang, JY; Griffiths, MA
Bartels, J; Reinders, MJ
Cotte, J; Wood, SL
Pagani, M; Hofacker, CF; Goldsmith, RE
Vandecasteele, B; Geuens, M
Goldsmith, RE; Freiden, JB; Eastman, JK
Salinas, EM; Perez, JMP
Prins, R; Verhoef, PC
Im, S; Mason, CH; Houston, MB
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Roehrich, G, 2004 yılında ―Journal of Business Research‖ dergisinde yayınladığı ―Consumer InnovativenessConcepts and measurements‖ adlı makale ile 334 kez atıf almıĢ, Tablo 2‘de görüldüğü gibi en etkili ikinci yazar
olarak yerini almıĢtır. Ġlgili dergi ise en etkili ikinci dergi olarak Grafik 10‘da karĢımıza çıkmaktadır. Im, S; Bayus,
BL; Mason, CH ise 2003 yılında yayınladıkları ―An empirical study of innate consumer innovativenes, personal
characteristics, and new-product adoption behavior‖ adlı makale ile 317 kez atıf alarak en etkili yazarlar arasında
üçüncü sırada yerlerini almıĢlardır. Ġlgili makale ―Journal of The Academy of Marketing Science‖ dergisinde
yayınlanmıĢ olup, Grafik 10‘da görüldüğü üzere en etkili dergiler arasında üçüncü sırada yer almaktadır.
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Atıf Sayıları
Grafik 10. Tüketici yenilikçiliği Konusunda Ġncelenen Makaleler Ġçerisinde 100 Adet ve Üzeri Atıf Alan
Makalelerin Yayınlandığı Dergiler
Grafik 11‘de verilen en etkili ülkeler, incelenen makaleler içerisinde 100 adet ve üzeri atıf alan makalelerin
yayımlandığı ülkeler olarak ele alınmıĢtır. Buna göre birinci sırada yer alan ABD‘de yayınlanan 11 makalenin 100
kez ve üzeri kez atıf aldığı, ikinci sıradaki Ġngiltere‘de yayınlanan 5 adet ve üçüncü sıradaki Hollanda‘da
yayınlanan 2 makalenin 100 kez ve üzeri atıf aldığı görülmüĢtür.
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Atıf Sayıları
Grafik 11. Tüketici yenilikçiliği Konusunda Ġncelenen Makaleler Ġçerisinde 100 Adet ve Üzeri Atıf Alan
Makalelerin Yayımlandığı Ülkeler
Tüketici yenilikçiliği için gerçekleĢtirilen taramada elde edilen ilgili anahtar kelimeler Grafik 12‘de sunulmaktadır.
Yenilikçilik, yenilik, ürün yeniliği ve teknolojik yenilik anahtar kelimelerinden hareketle tüketici yenilikçiliği
kavramının ―yenilik‖ adı altında sıklıkla ele alındığı görülmektedir. Ayrıca algılanan risk, tüketici davranıĢı,
yapısal eĢitlik modeli, satın alma isteği, algılanan değer, tutum, tüketici değeri gibi birçok pazarlama kavramının
ilgili kavram ile birlikte ele alındığı görülmektedir.
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Grafik 12. Tüketici yenilikçiliği Konusunda Ġncelenen Makaleler Ġçerisinde 5 Kez ve Daha Fazla Tekrarlanan
Anahtar Kelimeler

TartıĢma ve Sonuç
ÇalıĢma, sürdürülebilir pazarlama ve tüketici yenilikçiliği kavramının iĢletme ve yönetim alan
yazınlarındaki mevcut durumunu incelemekte, konuyla ilgili söz edilen alanlardaki ana aktörleri
belirlemekte, kavramla ilgili geliĢen araĢtırma eğilimlerini analiz etmektedir.
Ġlk araĢtırma sorusu, iĢletme ve yönetim alanlarında sürdürülebilir pazarlama konusundaki araĢtırmaların
mevcut durumunu ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik alandaki veriler atıf temelli analiz ve
bibliyometrik analiz ile incelenmiĢtir. Bu sonuçlara bakıldığında, ilgili alandaki sürdürülebilir pazarlama
araĢtırmalarının 2004 yılında ele alınmaya baĢladığı, en çok makale yayınlanan yılın 2022 olduğu
görülmektedir. Yapılan çalıĢmalara bakıldığında üretkenlik açısından Ġngiltere baĢta olmak üzere
Avrupa ülkeleri ön plana çıkarken, etkileme kapasitesi bakımından ABD‘deki yazarlar ve dergiler baĢı
çekmektedir. En üretken dergi ―Journal of Global Scholars of Marketing Science‖ iken en etkili dergi
―Journal Of The Academy Of Marketing Science‖ olarak karĢımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir
pazarlama ile en çok çalıĢılan kavramların baĢında ―sürdürülebilirlik‖ ve ―yeĢil pazarlama‖ gelmekte,
iĢletme gözüyle kurumsal sosyal sorumluluk çalıĢıldığı ayrıca müĢteri değeri ve tüketim konularının da
iĢlendiği görülmektedir.
Ġkinci araĢtırma sorusu tüketici yenilikçiliği üzerine kavramsal çerçeveyi ortaya koymaktır. Tüketici
yenilikçiliği ile ilgili WoS‘ta yayınlanan ilk çalıĢma 1986 yılına dayanmaktadır. 2013 yılından sonra
nispeten artan bir ivme yakalasa da, dalgalanmalar olduğu görülmektedir. Ġlgili konuda en çok makale
2016 ve 2022 yıllarında yayınlanmıĢ, en üretken ülke Ġngiltere ancak en etkili ülke ABD olarak
karĢımıza çıkmıĢtır. Bu bağlamda en üretken derginin ―Journal of Business Research‖ ve en etkili
derginin ―Journal of Marketing‖ olduğu görülmüĢtür. Yenilikçilik, yenilik, ürün yeniliği ve teknolojik
yenilik, sıklıkla ele alınmıĢtır. Ayrıca algılanan risk, tüketici davranıĢı, satın alma isteği, algılanan değer,
tutum, tüketici değeri gibi birçok pazarlama anahtar kelimelerinin çalıĢılmıĢ olması ilgili konunun
tüketici boyutuyla da sıklıkla incelendiğini göstermektedir.
Bu araĢtırma bilindiği üzere, WoS veritabanında yer alan ―araĢtırma makalelerinin‖ sağladığı veri
üzerinden incelemeleri gerçekleĢtirmiĢtir. ÇalıĢmanın kısıtı olarak yapılan analiz sonuçlarından
gerçekleĢtirilen çıkarımların, söz konusu veri tabanındaki içerik ve makale çalıĢmalarıyla sınırlı olması
gösterilebilir. Gelecekte yapılacak benzer araĢtırmalarda yerli veri tabanlarının dahil edilmesi uluslararası
karĢılaĢtırma fırsatı yaratacaktır. Ayrıca diğer doküman türlerinin de kapsama alınması yelpazeyi
geniĢletecektir. Sürdürülebilir pazarlama ve tüketici yenilikçiliği konularının en çok 2022 yılında
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çalıĢıldığı görülmektedir. Buradan hareketle, Chai ve Xiao (2012)‘e göre, bibliyometrik incelemede
kullanılan analiz çeĢitlerini, atıf analizi (citation analysis), ortak atıf analizi (co-citation analysis),
bibliyografik eĢleme analizi (bibliographic coupling), ortak varlık analizi (co-occurrence analysis) ve
bibliyometrik haritalama (bibliometric mapping) Ģeklinde belirtmiĢtir. Bu teknikler kendi aralarında, atıf
temelli analizler (doğrudan atıf, ortak atıf ve bibliyografik eĢleĢme), varlık temelli analizler (anahtar
kelime, yazar, ülke, dergi bazında ortak-varlık analizleri) ve bibliyometrik haritalama olarak da
sınıflandırılabilmektedir. Bahsedilen analizler ile ileride yapılacak çalıĢmalar daha da derinleĢtirildiği
takdirde, ilgili alanlarda uluslararası literatüre dair daha kapsamlı bir çerçeve sunulmuĢ olacaktır.
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ĠNġAAT SEKTÖRÜNDE ÇALIġAN MĠMAR VE MÜHENDĠSLERDE Ġġ TATMĠNĠ VE Ġġ
PERFORMANSI
Öğr. Gör. Ġlhami AY,
Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu, ORCID ID: 0000-0002-3506-3234,
Doç. Dr. Ġlknur BĠLGEN,
Hakkari Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ORCID ID: 0000-0002-9678-6495

ÖZET
Post modern çağda iĢletmelerin insan merkezli bir yönetim anlayıĢı benimsedikleri görülmektedir. GeçmiĢ
dönemlerde çalıĢanlar birer makine olarak algılanırken gün geçtikçe çalıĢanların sosyal ve psikolojik yönlerine
çok daha fazla önem verilmeye baĢlanmıĢtır. Artık satıĢ rakamları ve kârlılık gibi göstergelerin ötesinde
çalıĢanlara, topluma ve doğaya daha fazla saygı gösterilmektedir. Bu durum, çalıĢanlarda iĢ tatmini sağlamayı
iĢletmeler için bir zorunluluk haline getirmektedir.
ĠĢ performansı, birçok farklı unsurla iliĢki içerisindedir. Bu çalıĢmada bu unsurlardan yalnızca iĢ tatmini
üzerinde durulmaktadır. Bu araĢtırmanın amacı, inĢaat sektöründe çalıĢan mimar ve mühendislerde iĢ tatminini
ve iĢ performansı arasındaki iliĢkiyi belirlemektir. ÇalıĢma kapsamında inĢaat sektörünün tercih edilmesinin
nedeni, bu sektörün ülkemizde halen lokomotif sektör konumunda oluĢudur.
ĠnĢaat sektörü, genellikle erkek bireylerin mekanik birer sistem gibi çalıĢtıkları bir alan olarak bilinegelmiĢtir.
Oysa bu sektörde çalıĢan bireylerin de, ister erkek olsun, ister kadın olsun, sosyal varlıklar, yahut açık sistemler
oldukları söylenebilir. Dolayısıyla, bu bireylerin iĢ yaĢamlarında çevresel faktörlerden izole olmaları
beklenemez. Bu doğrultuda, inĢaat sektöründe çalıĢan mimar ve mühendislerde iĢ tatmini ile iĢ performansının
iliĢki halinde olmaları beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: ĠĢ Tatmini, ĠĢ Performansı, ĠnĢaat Sektörü.
JOB SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE IN ARCHITECTS AND ENGINEERS WORKING
IN THE CONSTRUCTION SECTOR
ABSTRACT
In the post-modern era, it is seen that enterprises adopt a human-centered management approach. In the past
periods, while employees were perceived as machines, day by day, the social and psychological aspects of
employees began to be given much more attention. Hence forth beyond indicators such as sales figures and
profitability, more respect is paid to employees, society and nature. This situation makes it a necessity for
businesses to provide job satisfaction for employees.
Business performance is related with many different elements. In this study, it is only focused on job
satisfaction from these elements. The aim of this research is to determine the relation between job satisfaction
and job performance in architects and engineers working in the construction sector. The reason why the
construction sector is preferred within the scope of the study is that this sector is still the locomotive sector in
our country.
The construction industry has become known as an area where generally male individuals work as a mechanical
system. However, it can be said that the individuals working in this sector, whether they are men or women, are
social beings or open systems. Therefore, it cannot be expected that these individuals are isolated from
environmental factors in their working lives. Accordingly, it is expected that job satisfaction and job
performance of architects and engineers working in the construction sector will be in relation.
Keywords: Job Satisfaction, Job Performance, Construction Sector.
GĠRĠġ
Pazar yapısındaki köklü değiĢimle birlikte iĢletmelerin baĢarısı büyük oranda çalıĢanlarına bağımlı hale
gelmiĢtir. Bu durum iĢletmeleri iĢe alım aĢamasının da öncesinden itibaren çalıĢanlarına yatırım yapmaya
itmektedir. Nitelikli çalıĢanları bünyesine katmak isteyen iĢletmeler için çalıĢanlar artık değerlendirici
konumuna gelmiĢlerdir. Adaylar artık iĢ arama süreçlerinde kurumsal itibarı yüksek olan iĢletmelere
yönelmektedirler.
ĠĢ tatmini mevcut çalıĢanları elde tutmanın yanı sıra yeni iĢe alımlarda teknik ve sosyal becerileri yüksek
çalıĢanları kazanmak gibi birçok noktada önemli rol oynar. Bunların dıĢında, çalıĢanların çevreleriyle iĢ ortamı
hakkında sıklıkla sohbet ettikleri bilinmektedir. ĠĢletme hakkında en doğru bilgiye çalıĢanlarının sahip olduğu
düĢünülecek olursa, çalıĢanların iĢletme hakkında azımsanmayacak bir olumlu veya olumsuz ağızdan ağıza
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pazarlama gücüne sahip olmaları iĢten bile değildir. Bu durum iĢletmelerin gerek mevcut ve potansiyel
müĢterileri, gerekse çevresinde yer alan diğer aktörler üzerinde önemli bir etki oluĢturmaktadır.
Rekabet koĢullarının son derece zorlu olduğu günümüz iĢ dünyasında çalıĢanların iĢ performansları, rakipler
arasından sıyrılmanın en belirgin adımlarından biridir. ĠĢ performansının artırılması için iĢletmeler çalıĢanlarına
birçok yönden destek sunmaya çalıĢmaktadırlar.
ĠĢ tatmini ve iĢ performansı birçok farklı faktörle etkileĢim halindedir. ĠĢ tatmini yüksek çalıĢanlar, müĢteriye
hizmet üretmede istekli olmakta, dolayısıyla daha yüksek performans sergilemekte, kaliteli bir hizmet algısı da
müĢteri memnuniyetini ve daha ileri boyutta müĢteri sadakatini beraberinde getirmektedir. Bu çalıĢmada inĢaat
sektöründe çalıĢan mimar ve mühendislerde iĢ tatmini ile iĢ performansı arasındaki iliĢkiler irdelenerek
literatüre ve sektöre katkı sunmaya gayret edilmektedir.
LĠTERATÜR
ĠĢ tatmini, psikoloji, sosyoloji, ekonomi ve yönetim bilimleri gibi birçok farklı disiplinde ele alınmaktadır
(Gazioglu ve Tansel, 2006: 1163). Bu durumun nedeni, iĢ tatmininin hem bireysel iyi oluĢla iliĢkili bir konu
oluĢu dolayısıyla insanı ve toplumu ilgilendiriĢi, hem de iĢgücü piyasasında önemli bir yeri oluĢudur (Clark,
1996: 189).
Farklı bilim dallarında sıklıkla iĢlenen bir konu olmakla birlikte, iĢ tatmininin tanımı konusunda bir fikir
birliğine varılamamıĢtır. Çünkü iĢ tatmini, yalnızca bir tutum olmanın ötesinde, maddi ve psikolojik ihtiyaçların
karĢılanmasıyla meydana gelen algının oluĢturduğu içsel bir kavramdır (Aziri, 2011: 78). Esasen iĢ tatmininin
tanımı 1930‘lu yıllara dayanmakla birlikte (Zhu, 2013: 293), günümüzde iĢ tatmini, ―bireyin örgütünde ve
iĢinde kendisini mutlu hissetmesi, çalıĢma arkadaĢlarından ve çalıĢma koĢullarından memnun olması ve
örgütüne ve iĢine katkı sağlamanın kendisine verdiği mutluluk‖ biçiminde tanımlanabilir (Ay vd., 2015: 808).
ĠĢ tatmini, kiĢisel, iĢin yapısından kaynaklı ve örgütsel düzeyde birbirleriyle etkileĢim halinde olan birçok
faktörden etkilenmektedir. ĠĢ tatminini etkileyen belli baĢlı kiĢisel faktörler cinsiyet, yaĢ, öğrenim durumu ve
çalıĢma süresi; iĢin yapısından kaynaklanan faktörler iĢin türü, iĢin gerektirdiği yetkinlikler, meslekî statü ve
sorumluluklar; örgütsel faktörler ise ücret, çalıĢma koĢulları, diğer olanaklar, iĢ güvencesi ve yükselme
imkânları Ģeklinde sıralanabilir (Mishra, 2013: 45-46). Ancak iĢ tatminini etkileyen faktörler elbette bunlarla
sınırlı değildir. Friday ve Friday‘in çalıĢmasında, etnik köken bile iĢ tatminini yönlendiren bir değiĢken olarak
karĢımıza çıkmaktadır (Friday ve Friday, 2003: 438).
ĠĢ tatmini, çalıĢanın ne hak ettiğini düĢündüğü ile ne aldığı arasındaki farktan doğmaktadır. Bir çalıĢan hak
ettiğini düĢündüğü Ģeyleri elde edemezse, iĢ tatminsizliği ortaya çıkmaktadır (Kâhya, 2013: 36). ĠĢ tatmini
iĢletmeye birçok avantaj sağlarken iĢ tatminsizliğinin hem birey, hem de iĢletme açısından olumsuz sonuçları
söz konusudur. Bireyde stres, psikolojik sorunlar ve bedensel rahatsızlıklar gibi ciddi biliĢsel ve davranıĢsal
bozukluklara yol açabilen iĢ tatminsizliği, iĢletmenin de genel psikolojik yapısını bozmakta, iĢ gören devir
hızını artırmakta, maliyetleri yükseltmekte ve sonuç olarak zarara yol açmaktadır (Özpehlivan, 2018: 60).
ĠĢ performansı, iĢletmeler açısından baĢarının anahtarı olmakla birlikte performans artıĢının kendiliğinden
gerçekleĢmesi beklenemez. Agresif rekabet ortamında iĢletmeler, çalıĢanlarını iĢle ilgili kararlara daha fazla
dâhil etmek yoluyla iĢ performanslarını artırmaya çalıĢmaktadırlar (Pincus, 1986: 397). Bunun yanı sıra
performansla iliĢki içerisinde olan birçok farklı unsur söz konusudur. Dolayısıyla iĢletmeler bu hususlara özen
göstermek marifetiyle performans artıĢı yakalamaya çalıĢırlar (BegenirbaĢ ve Turgut, 2014: 134).
Performans, ölçülmesi oldukça zor bir kavramdır. Dolayısıyla insan kaynakları departmanlarının performans
değerlendirme faaliyetlerinin herkesi memnun etmesi mümkün değildir (Yelboğa, 2006: 200). Performans
değerlendirme ―çalıĢanın mevcut performansının ve gelecekteki potansiyelinin belirli kıstaslara göre
değerlendirilmesi‖ Ģeklinde tanımlanabilir (Gürbüz ve Yüksel, 2008: 178). Performans değerlendirme terfi,
eğitim geliĢtirme, ücretlendirme gibi son derece büyük önem arz eden insan kaynakları uygulamalarında
kullanıldığından, giderek önem kazanmıĢtır. Bu çalıĢmada iĢ performansı çalıĢanın kendi kendini
değerlendirmesi ile ölçülmüĢtür.
Literatürde iĢ tatmini ile iĢ performansı arasındaki iliĢki birçok farklı sektörde incelenmiĢ ve iĢ tatmini ile iĢ
performansı arasında bir iliĢki olduğu dünya çapında birçok yayında kabul görmüĢtür (Platis, Reklitis ve
Zimeras, 2015: 481). Ancak bu durum, operasyonel veya psikolojik koĢulların farklılaĢmasından etkilenebilir.
Locke‘a göre, iĢ tatmini ile iĢ performansı arasındaki iliĢki, çalıĢanın iĢ değerlerine göre Ģekillenmektedir
(Locke, 1970: 485). Bunun yanında iĢ tatmini ile iĢ performansı arasında iliĢki olmadığını ileri süren az sayıda
çalıĢmaya da rastlamak mümkündür.
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ÇalıĢma kapsamında mevcut durumu ortaya koyan tanımsal nitelikte bir araĢtırma yürütülmüĢtür. AraĢtırmanın
amacı, inĢaat sektöründe çalıĢan mimar ve inĢaat mühendislerinde iĢ tatmini ile iĢ performansı arasındaki
iliĢkinin belirlenmesidir. AraĢtırmada nicel yöntemden yararlanılmıĢ olup tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemiyle inĢaat sektöründe çalıĢan 120 mimar ve mühendisten çevrim içi
anket aracılığıyla veri toplanmıĢtır. Kolayda örnekleme yönteminin tercih edilmesi araĢtırma sonuçlarının
genellenebilirliğini olumsuz etkilemekte olup bu durum araĢtırmanın en önemli kısıtını oluĢturmaktadır. Çevrim
içi anket yönteminin tercih edilme nedeni, araĢtırmacıların görev yerleri itibariyle yüz yüze anket toplama
olanaklarının bulunmayıĢıdır. ĠĢ tatmini ve iĢ performansının ölçülmesinde 5‘li Likert tipi ölçek kullanılmıĢtır.
Veri analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler; frekans dağılımları, aritmetik ortalama, açımlayıcı faktör
analizi, güvenilirlik analizi ve korelasyon analizidir. ĠĢ tatmini ve iĢ performansı arasındaki iliĢki, geçmiĢte
gerek ulusal, gerek uluslararası düzeyde bankacılıktan gümrüksüz satıĢ iĢletmelerine kadar birçok farklı
sektörde ele alınmıĢ olsa da, inĢaat sektöründe çalıĢan mimar ve mühendislerde bu konuyu ele alan bir
çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bu yönüyle çalıĢmanın literatüre katkı sağlaması beklenmektedir.
AraĢtırma kapsamında test edilen hipotezler Ģunlardır:
H0: ĠnĢaat sektöründe çalıĢan mimar ve mühendislerde iĢ tatmini ile iĢ performansı arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir iliĢki yoktur.
H1: ĠnĢaat sektöründe çalıĢan mimar ve mühendislerde iĢ tatmini ile iĢ performansı arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir iliĢki vardır.
BULGULAR
Anketi cevaplayan mimar ve mühendislerin demografik özelliklerini ortaya koyan frekans dağılımları Tablo
1‘de görülmektedir.
Tablo 1: Anketi Cevaplayan Mimar ve Mühendislerin Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Frekans
Dağılımları
Frekans Yüzde
Kadın
72
60
Cinsiyet
Erkek
48
40
18-25 yaĢ arası
22
18,3
26-35 yaĢ arası
74
61,7
36-45 yaĢ arası
13
10,8
YaĢ
46-55 yaĢ arası
3
2,5
56-65 yaĢ arası
7
5,8
66 yaĢ ve üzeri
1
0,8
Lisans
96
80
Öğrenim Durumu
Yüksek Lisans
24
20
Tablo 1‘de görüldüğü üzere, anketi cevaplayan mimar ve mühendislerin %60‘ı (72 kiĢi) kadın, %40‘ı (48 kiĢi)
erkek; %18,3‘ü (22 kiĢi) 18-25 yaĢ aralığında, %61,7‘si (74 kiĢi) 26-35 yaĢ aralığında, %10,8‘i (13 kiĢi) 36-45
yaĢ aralığında, %2,5‘i (3 kiĢi) 46-55 yaĢ aralığında, %5,8‘i (7 kiĢi) 56-65 yaĢ aralığında, %0,8‘i (1 kiĢi) 66 yaĢ
ve üzerinde; %80‘, (96 kiĢi) lisans mezunu ve %20‘si (24 kiĢi) yüksek lisans mezunudur.
ĠĢ tatmini ölçeğinde yer alan ifadelere iliĢkin betimsel istatistikler Tablo 2‘de görülmektedir.
Tablo 2: ĠĢ Tatmini Ölçeğinde Yer Alan Ġfadelere ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler
Aritmetik
Standart
Ġfade
Ortalama
Sapma
Beni her zaman meĢgul etmesi bakımından
2,88
1,171
Bağımsız çalıĢma imkânının olması bakımından
3,68
1,115
Ara sıra değiĢik Ģeyler yapabilme imkânı bakımından
3,66
1,260
Toplumda ―saygın bir kiĢi‖ olma Ģansını bana vermesi bakımından
3,50
1,174
Yöneticinin emrindeki kiĢileri iyi yönetmesi bakımından
2,80
1,178
Yöneticinin karar verme yeteneği bakımından
2,79
1,152
Vicdani sorumluluk taĢıma Ģansını bana vermesi yönünden
3,43
1,150
Bana garantili bir gelecek sağlaması yönünden
2,27
1,282
BaĢkaları için bir Ģeyler yapabildiğimi hissetmem bakımından
3,75
1,161
KiĢileri yönlendirmek için fırsat vermesi yönünden
3,58
1,172
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Kendi yeteneklerimle bir Ģeyler yapabilme Ģansı vermesi yönünden
3,75
1,176
ĠĢimle ilgili alınan kararların uygulanmaya konması
3,33
1,286
Yaptığım iĢ karĢılığında aldığım ücret bakımından
1,82
1,137
Terfi imkânının olması yönünden
2,58
1,241
Kendi fikir-kanaatlerimi rahatça kullanma imkânı vermesi yönünden
2,96
1,253
ÇalıĢma Ģartları yönünden
2,33
1,297
ÇalıĢma arkadaĢlarının birbirleriyle anlaĢmaları yönünden
3,27
1,083
Yaptığım iĢ karĢılığında takdir edilmem yönünden
3,05
1,289
Yaptığım iĢ karĢılığında duyduğum baĢarı hissi yönünden
3,60
1,191
Mesleğimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme imkânı vermesi
3,29
1,226
açısından
Tablo 2‘de görüldüğü üzere, anketi cevaplayan mimar ve mühendislerin iĢ tatmini ölçeğinde yer alan
ifadelerden en fazla destekledikleri baĢkaları için bir Ģeyler yapabildiklerini hissetmeleri ve kendi yetenekleriyle
bir Ģeyler yapabilme Ģansı vermesi yönleri olmuĢtur (Ortalama=3,75).
ĠĢ performansı ölçeğinde yer alan ifadelere iliĢkin betimsel istatistikler Tablo 3‘te görülmektedir.
Tablo 3: ĠĢ Performansı Ölçeğinde Yer Alan Ġfadelere ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler
Aritmetik
Standart
Ġfade
Ortalama
Sapma
Görevlerimi tam zamanında tamamlarım.
4,24
0,870
Sunduğum hizmet kalitesinde standartlara fazlasıyla ulaĢtığımdan
4,09
0,879
eminim.
Bir problem gündeme geldiğinde en hızlı Ģekilde çözüm üretirim.
4,26
0,825
ĠĢ hedeflerime fazlasıyla ulaĢırım.
3,78
1,039
Tablo 3‘te görüldüğü üzere, anketi cevaplayan mimar ve mühendislerin iĢ performansı ölçeğinde yer alan
ifadelerden en fazla destekledikleri bir problem gündeme geldiğinde en hızlı Ģekilde çözüm ürettiklerine dair
ifade olmuĢtur (Ortalama= 4,26).
ĠĢ tatmini ölçeğinin alt boyutlarını belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör ve güvenilirlik analizleri
uygulanmıĢtır. Sonuçlar tablo 4‘te görülmektedir.
Tablo 4: ĠĢ Tatmini Ölçeğine ĠliĢkin Açımlayıcı Faktör ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Faktör
Açıklanan
Güvenilirlik
Faktör
Ġfade
Yükü
Varyans
Katsayısı
Yöneticinin emrindeki kiĢileri iyi yönetmesi 0,832
bakımından
0,752
Yöneticinin karar verme yeteneği
0,720
bakımından
0,718
Yaptığım iĢ karĢılığında aldığım ücret
0,574
Uygulama Fırsatı
20,103
0,879
bakımından
0,450
ÇalıĢma Ģartları yönünden
Kendi fikir-kanaatlerimi rahatça kullanma
imkânı vermesi yönünden
Beni her zaman meĢgul etmesi bakımından
ĠĢimle ilgili alınan kararların uygulanmaya
konması
Mesleğimi yaparken kendi yöntemlerimi
0,713
kullanabilme imkânı vermesi açısından
0,679
Sosyal Statü
Toplumda ―saygın bir kiĢi‖ olma Ģansını
0,604
18,612
0,841
bana vermesi bakımından
0,536
Terfi imkanının olması yönünden
0,496
Bana garantili bir gelecek sağlaması
yönünden
Ara sıra değiĢik Ģeyler yapabilme imkânı
0,831
ĠĢ Bağımsızlığı
16,607
0,880
bakımından
0,796
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Övgü ve Takdir
Edilme

Bağımsız çalıĢma imkânının olması
bakımından
KiĢileri yönlendirmek için fırsat vermesi
yönünden
Kendi yeteneklerimle bir Ģeyler yapabilme
Ģansı vermesi yönünden
BaĢkaları için bir Ģeyler yapabildiğimi
hissetmem bakımından
Vicdani sorumluluk taĢıma Ģansını bana
vermesi yönünden
Yaptığım iĢ karĢılığında takdir edilmem
yönünden
Yaptığım iĢ karĢılığında duyduğum baĢarı
hissi yönünden
ÇalıĢma arkadaĢlarının birbirleriyle
anlaĢmaları yönünden

0,665
0,650
0,587

0,715
0,666
0,639
0,540

12,113

0,800

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: 0,912
Bartlett Küresellik Testi p Değeri: 0,000
Toplam Açıklanan Varyans: 67,435
Tablo 4‘te görüldüğü üzere iĢ tatmini ölçeğinde yer alan ifadeler dört alt boyut altında toplanmıĢtır. Bu
boyutlar; uygulama fırsatı, sosyal statü, iĢ bağımsızlığı ve övgü ve takdir edilme olarak isimlendirilmiĢtir.
ĠĢ performansı ölçeğinde yer alan ifadelerin kaç boyutta toplandığını belirlemek üzere açımlayıcı faktör ve
güvenilirlik analizleri uygulanmıĢtır. Analizler sonucunda iĢ performansı ölçeğinde yer alan dört ifadenin tek
bir boyut oluĢturdukları ve iĢ performansı ölçeğinin güvenilir olduğu (Cronbach‘s Alpha= 0,847) görülmüĢtür.
ĠĢ tatmininin alt boyutları ve iĢ performansı arasındaki iliĢkileri ortaya koymak amacıyla Pearson korelasyon
analizi uygulanmıĢtır. Analiz sonuçları Tablo 5‘te görülmektedir.
Tablo 5: ĠĢ Tatmininin Alt Boyutları ve ĠĢ Performansı Arasındaki Korelasyon Analizi
Sonuçları
Uygulama Fırsatı
1
Uygulama Fırsatı

Sosyal Statü

r
p
N

r
p
N

ĠĢ Bağımsızlığı

r
p
N

Övgü ve
Takdir Edilme

r
p
N

ĠĢ Performansı

r
p
N

120

Sosyal Statü

Övgü ve
Takdir Edilme

ĠĢ Bağımsızlığı

ĠĢ Performansı

0,758
0,000
120

0,547
0,000
120

0,664
0,000
120

0,269
0,003
120

1

0,657
0,000
120

,697**
0,000
120

0,327
0,000
120

1

0,600
0,000
120

0,282
0,002
120

1

0,362
0,000
120

,758
,000
120

120

,547**
,000
120

0,657
0,000
120

120

0,664
0,000
120

0,697
0,000
120

0,600
0,000
120

120

0,269
0,003
120

0,327
0,000
120

0,282
0,002
120

0,362
0,000
120

1
120

Tablo 5‘te görüldüğü üzere, iĢ tatmini ile iĢ performansı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla araĢtırma kapsamında H0 hipotezi reddedilerek H1
hipotezi kabul edilmiĢtir. ĠĢ tatmininin alt boyutları arasında iĢ performansıyla en yüksek
iliĢkiye sahip olan boyut övgü ve takdir edilme olmuĢtur (r=0,362, p=0,000).
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SONUÇ
Küresel rekabet ortamının beraberinde getirdiği yenilikler, her alanda olduğu gibi iĢletmeler üzerinde de önemli
değiĢimlere yol açmıĢtır. Rekabet avantajı elde etmenin yolu artık çalıĢanları tatmin etmekten geçmektedir. Bu
durumun bir sonucu olarak çalıĢanlar iĢletme içerisinde daha fazla önem arz eder duruma gelmiĢ, performans
değerlendirmelerinde üretim miktarları, satıĢ rakamları vb. göstergelerin ötesinde çalıĢan odaklı kriterler baz
alınmaya baĢlanmıĢtır.
Bu çalıĢmada inĢaat sektöründe çalıĢan mimar ve mühendislerde is tatmini ve iĢ performansı irdelenmiĢ, sonuç
olarak iĢ tatmini ile iĢ performansı arasında anlamlı bir iliĢki olduğu ortaya çıkmıĢtır. Bu durum literatürde yer
alan geçmiĢ çalıĢmaları destekler niteliktedir. ĠĢ tatmini yoluyla iĢ performansını artırmak iĢletmelerin bu yönde
geliĢtirecekleri çabalara bağlıdır.
ÇalıĢmada iĢ performansıyla en yüksek düzeyde iliĢki içerisinde olan iĢ tatmini boyutunun övgü ve takdir
edilme olarak karĢımıza çıkması, dikkat çekici bir sonuçtur. ÇalıĢanlar bugünün iĢ dünyasında ücretin ötesinde
farklı olanakları önemsemektedirler. Özellikle inĢaat sektörü gibi çalıĢma koĢullarının fiziksel olarak güç
olduğu alanlarda çalıĢanlarda tatmin sağlamak, performansa olumlu katkı sağlayacaktır. Bu bakımdan inĢaat
sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerin ücret dıĢı olanaklara daha fazla özen göstermeleri önerilmektedir.
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ĠSVEÇ ĠġLETME TARĠHĠNDE TARTIġMALI BĠR PORTRE: BĠR BĠLĠMSEL BĠYOGRAFĠ
DENEMESĠ, IVAR KREUGER
ArĢ.Gör.Serhat TÜRKEN
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme Bölümü,

Özet
Bu çalıĢmada dünya iĢletme tarihine damgasını vuran tarihin en büyük giriĢimcilerinden ve yine tarihin en ses
getiren çöküĢ hikayelerinden birinin baĢ kahramanı olan Ivar Kreuger‘ın yaĢam öyküsü Ġsveç iĢletme tarihi
bağlamında sunulmuĢtur. Kreuger‘ın yükseliĢi ve çöküĢü Ġsveç ekonomisinde ve kurumsal hayatında önemli
değiĢimlerin yaĢandığı bir döneme rastlamaktadır ve Kreuger da doğrudan bu dönüĢümün merkezinde yer
almıĢtır. Kreuger‘ın ticari yaĢam öyküsü ekseninde dönemin ekonomik, kurumsal ve piyasa koĢullarına ıĢık
tutmaya çalıĢarak Ġsveç iĢletme tarihinin ―yapılanma dönemi‖ ne dair bir resim sunabilmek amacıyla, niteliksel
araĢtırma yöntemlerinden yaĢam öyküsü (biyografi) araĢtırma deseni ile kurgulanan bu araĢtırmada veri
kaynakları olarak ilgili kiĢi hakkında yazılan eserler, yerel ve uluslararası basında çıkan haberler gibi
çoğunlukla ikincil veriler doküman incelemesi ve literatür taraması yöntemleriyle elde edilmiĢ, içerik analizi ile
çözümlenmiĢtir. AraĢtırma bulgularında Ivar Kreuger‘ın iĢ dünyasına girdiği ve yükseldiği dönemde Ġsveç‘in
ekonomik yapısı anlatılmıĢ, giriĢimci olarak baĢarı kaynakları ve karĢılaĢtığı zorluklar sorgulanmıĢ, ticari ve
endüstriyel faaliyetlerini belirlerken etkili olan koĢullar anlaĢılmaya çalıĢılmıĢ, sahtekarlık kapsamında
gerçekleĢtirdiği faaliyetler ve sonuçları incelenmiĢtir. Bu incelemeler hem yapısal hem de bireysel açılardan
değerlendirilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda hem giriĢimci kimliğiyle yarattığı birtakım olumlu etkiler hem de
sahtekâr sıfatıyla yapısal anlamda bazı büyük dönüĢümlere sebep olmuĢtur. Ayrıca Kreuger‘ın çöküĢü ardından
ekonomide boĢalttığı yerin nasıl dolduğuna ve bu durumdan nasıl bir fayda sağlandığına yönelik son
değerlendirmeler ile çalıĢma tamamlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Ivar Kreuger, Ġsveç ĠĢletme Tarihi, GiriĢimci, Bilimsel Biyografi, Finansal Skandal.
A CONTROVERSIAL PORTRAIT IN SWEDISH BUSINESS HISTORY: AN ATTEMPT AT A
SCIENTIFIC BIOGRAPHY OF IVAR KREUGER
ABSTRACT
In this study, the portrait of Ivar Kreuger, one of the greatest entrepreneurs in history who left his mark on
world business history, and the protagonist of one of the most prominent crash stories in history, will be
presented in the context of Swedish business history. The study was designed with a life story (biography)
pattern, which is one of the qualitative research methods. As data sources, mostly secondary data such as texts
written about the person concerned, news in the local and international press will be used. Kreuger is an
entrepreneur and financier, originally a civil engineer, known as the ―Swedish match king‖. He was born in
Kalmar, Sweden in 1880, and ended his life in Paris in 1932. After years of engineering career in the USA and
South Africa, he returned to Sweden in 1907 and founded the match manufacturing company Svenska
Tändsticks AB (the Swedish Match Company). Being an innovative product, ―safe matches‖ made a difference
because it does not contain harmful chemicals, and made it famous in the market. The company had a
monopoly on the production and the marketing of matches in Sweden during World War I. Initially a small
family business, the company has grown into a global $600 million match empire. Kreuger became a
shareholder of several companies, taking advantage of the low share valuation in Swedish financial markets in
the 1920s. He has become a partner of many companies in the wood and iron industry. For example, he had
significant shares in the Swedish metal company Boliden and the famous telephone company Ericsson. After
the war, Kreuger made some speculative financial transactions outside of Sweden for the purpose of
monopolization abroad. Before the construction company Kreuger & Toll, he obtained the dollar-denominated
capital from his activities in the USA and South Africa for years, the returns he earned from his investments in
Sweden, and the financial strength provided by the Swedish match monopoly, as of 1925, was used to lend
long-term loans to the governments of countries with low foreign exchange reserves. In return, it gets the right
to monopolize the production and sale of matches in these countries. Despite the political and economic
obstacles in the period between the two world wars, Kreuger moved its production activities to 36 countries,
created a monopoly in 16 countries and took over 40% of the world's match production. In 1928, just before the
Great Depression, Ivar Kreuger's only thought was to control more than half of the world's match production. In
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1929, stocks and bonds of Kreuger companies are the most widely held securities in the United States and the
world. However, the financial crisis experienced all over the world in 1929 turned Kreuger's position upside
down, and finally, he could not recover and ended his life in 1932. After Kreuger's suicide, forensic auditors
discovered that Kreuger had implemented a giant pyramid scheme. There were more than 400 subsidiaries
whose accounts were filled with fictitious assets. Most dramatically, the global match empire Swedish Match
owed more than Sweden's national debt. In the background of Ivar Kreuger's extraordinary entrepreneurship
story, the general view of the business world in Northern Europe and Continental Europe during the period
between the two world wars, the difficulties and advantages faced by entrepreneurs, and the political and
economic conditions of the period were tried to be depicted.
Keywords: Ivar Kreuger, Sweden Business History, Entrepreneur, Biography. Financial Scam.
GiriĢ
Kreuger, ―kibrit kralı‖ olarak anılan aslen inĢaat mühendisi olan bir giriĢimci ve aynı zamanda finansördür.
1880 yılında Ġsveç‘in Kalmar Ģehrinde doğmuĢ, 1932 yılında yaĢamına Paris‘te kendisi son vermiĢtir. ABD ve
Güney Afrika‘da yıllar süren mühendislik kariyerinin ardından 1907 yılında Ġsveç‘e geri dönerek Svenska
Tändsticks AB (the Swedish Match Company) isimli kibrit üretim Ģirketini kurmuĢtur. Ġnovatif bir ürün olan
―güvenli kibrit‖ zararlı kimyasalları içermediği için fark yaratmıĢ, piyasada ün kazanmasını sağlamıĢtır. ġirket
I. Dünya SavaĢı boyunca Ġsveç‘teki kibrit üretiminde tekel konumundadır. BaĢlangıçta küçük bir aile iĢletmesi
olan Ģirket zaman içinde 600 milyon dolarlık küresel bir kibrit imparatorluğuna dönüĢmüĢtür. Kreuger,
1920‘lerde Ġsveç finansal piyasalarındaki düĢük hisse değerlemesinden kaynaklanan avantajı kullanarak birçok
Ģirketin hissedarı olmuĢtur. Ağaç ve demir sanayiinde çok sayıda Ģirketin ortağı haline gelmiĢtir. Örneğin Ġsveç
metal Ģirketi Boliden ve ünlü telefon Ģirketi Ericsson‘da önemli oranda hissesi bulunmaktadır. SavaĢ sonrasında
Kreuger, Ġsveç dıĢında da tekelleĢme amacıyla bazı spekülatif finansal iĢlemlerde bulunmuĢtur. Uzun yıllar
ABD ve Güney Afrika‘da gerçekleĢtirdiği faaliyetlerden elde ettiği hem beĢeri hem de dolar sermayesinin,
Ġsveç‘teki yatırımlarından kazandığı getirilerin ve Ġsveç‘teki kibrit tekelinin sağladığı finansal gücü 1925 yılı
itibariyle döviz rezervi az olan ülke hükümetlerine uzun vadeli borçlar vermek için kullanmakta, karĢılığında
ise bu ülkelerdeki kibrit üretimi ve satıĢında tekelleĢme hakkı almaktadır. Ġki dünya savaĢı arasındaki dönemde
politik ve ekonomik engellere rağmen Kreuger, üretim faaliyetlerini 36 ülkeye taĢımıĢ, 16 ülkede tekel
oluĢturmuĢ ve dünya kibrit üretiminin %40‘ını eline almıĢtır. Büyük Buhran‘ın hemen öncesinde 1928 yılında
Ivar Kreuger‘ın tek düĢüncesi tüm dünyadaki kibrit üretiminin yarıdan fazlasını kontrol etmektir. 1929 yılında
Kreuger Ģirketlerinin hisse senetleri ve tahvilleri Amerika BirleĢik Devletleri'nde ve dünyada en çok tutulan
menkul kıymetlerdir. Ancak 1929 yılında tüm dünyada yaĢanan finansal kriz Kreuger‘ın konumunu tepe taklak
etmiĢ, nihayetinde mali durumunu toparlayamayarak 1932 yılında hayatına son vermiĢtir. Kreuger‘ın
intiharından sonra, adli mali denetçiler Kreuger'ın dev bir piramit Ģeması uyguladığını keĢfetmiĢlerdir.
Hesapları hayali varlıklarla dolu olan 400‘den fazla yan Ģirket bulunmaktadır. En dramatik olanı ise Swedish
Match isimli küresel kibrit imparatorluğunun borçlarının Ġsveç‘in ulusal borcundan daha fazla oluĢudur. Ivar
Kreuger‘ın sıra dıĢı giriĢimcilik öyküsünün arka planında iki dünya savaĢı arasındaki dönemde Kuzey Avrupa
ve Kıta Avrupası iĢ dünyasının genel görünümü, giriĢimcilerin karĢılaĢtıkları zorluluklar ve avantajlar, dönemin
politik ve ekonomik koĢulları resmedilmeye çalıĢılmıĢtır.
AraĢtırma Stratejisi
Bu çalıĢmanın araĢtırma stratejisi, niteliksel araĢtırma kapsamında biyografi (yaĢam öyküsü) deseniyle
oluĢturulmuĢtur. Bilimsel biyografi, kiĢinin hayatının eleĢtirel bir yaklaĢımla, araĢtırma ve incelemelere dayalı
olarak anlatıldığı hem kiĢiye hem de içerisinde yaĢadığı bağlama yönelik elde edilen verilerin analiz
edilmesiyle hazırlanmaktadır (Denzin, 1989). Bireysel bir hikâyenin arka planında onu oluĢturan daha büyük
parçaların nasıl gösterebileceği ile ilgilenen biyografi türünün (Sığrı, 2021:218) bu araĢtırmada Ivar Kreuger
özelinden hareketle dönemin iĢletmecilik ortamını ve bu ortamın Kreuger‘ı nasıl etkilediğini ve de sonrasında
tüm sistemin ilgili aktörden ne Ģekilde etkilendiğini ortaya çıkarmada iĢlevsel olacağı düĢünülmüĢtür. YaĢam
öyküsü deseniyle gerçekleĢtirilen nitel araĢtırmalar, uzun dönemli sosyal, ekonomik ve politik değiĢimlere ıĢık
tutabilir. Biyografi araĢtırma deseninde veriler çok çeĢitli Ģekillerde elde edilebilir; derinlemesine mülakatlar,
doküman incelemesi, arĢivsel araĢtırma gibi. Bu çalıĢmada veriler doküman incelemesi ve literatür taraması
yöntemleriyle toplanmıĢtır. Ivar Kreuger ile ilgili yazılan eserler ve yerli ve uluslararası medyada çıkan gazete
haberleri gibi kaynaklardan toplanan veriler içerik analizi ile çözümlenmiĢtir.
Bulgular
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AraĢtırmada cevabı aranan sorular içerik analizindeki kategorileri oluĢturmuĢtur ve verilerin barındırdığı
temalar yorumlanarak her kategori için cevaplar üretilmiĢtir. AraĢtırma bulgularını araĢtırma soruları üzerinden
aktarmanın bütüncül bir anlatı sağlayabilmek adına faydalı olacağı düĢünülmüĢtür.
Ivar Kreuger‟ın iş dünyasına girdiği ve yükseldiği dönemde İsveç‟in ekonomik görünümü nasıldır?
Krueger 1880 yılında dünyaya geldiğinde Ġsveç ―ikinci sanayi devrimini‖ yaĢamaktadır. Sjögren (2008:23)
Ġsveç‘in 1850-1890 yılları arasındaki dönemini ekonomik anlamda kuruluĢ süreci olarak adlandırır. Tarım
toplumu karakteristiğindeki bir ülkede erken sanayileĢme ve liberalleĢmenin ilk adımları görülmektedir. 18901935 arası dönemde ise tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiĢ tamamlanmıĢ ve finansal kapitalizm
dönemi yaĢanmıĢtır. Bir önceki zaman aralığında kurulan yeni ekonomik düzen ve modern iĢletmeler bu
dönemde geliĢip büyümüĢtür. Ivar Kreuger‘ın Ġsveç‘te endüstriyel ve ticari bakımdan aktif olduğu yıllar olan
1907-1932 arası tam da bu geçiĢ ve geliĢim dönemlerini kapsamaktadır.1870‘lerde Avrupa‘daki Fransa-Prusya
SavaĢı Ġsveç‘in ihracatını arttırmıĢtır. 17. yüzyılda kurulmuĢ olan geleneksel Ġsveç firmaları artan talebe cevap
veremeyince yeni ve modern iĢletmeler kurulmaya baĢlamıĢtır. 1850‘ler, 60‘lar ve 70‘lerde ülke ekonomisinde
ticari bankaların hakimiyeti söz konusudur (Larsson ve Petersson, 2018). Bu bankaların sağladığı finansal
sermaye ile kurulan büyük ölçekli iĢletmeler ve iĢletme grupları giderek artmaktadır (Smangs, 2008).
Krueger‘in Ġsveç‘e dönerek Ģirket kurduğu yıl olan 1907, yani 1910‘ların baĢında yasal düzenlemeler yoluyla
ticari bankaların endüstriyel Ģirketlerin hissedarı yani sahipleri olabilmesinin yolu açılmıĢtır (1911). Kreuger
yıllarca ABD‘de çalıĢarak elde ettiği sermayesi ve ABD ile Avrupa arasında kurduğu finansman köprüsüyle
Ġsveç'teki ticari bankalar ile yakın iliĢkiler geliĢtirmiĢtir (Özellikle Skandinaviska Banken ile). 1920‘lerin savaĢ
sonrası ekonomik krizi Ġsveç‘te deflasyon krizi ile kendini göstermiĢtir. Tüm fiyatlar aĢırı düĢüĢ göstermiĢtir.
ġirketlerin hisse değerleri de buna paralel olarak düĢmüĢtür. Banka kredilerini ödeyemeyen Ģirketler borçları
karĢılığında hisselerini bankalara vermek durumunda kalmıĢlardır. Böylece bankalar ekonomide yeni sahipler
olarak önemlerini daha da arttırmıĢtır. Böyle bir ortam sermaye sahibi giriĢimciler için fırsatlar sunmaktadır.
Örneğin düĢük fiyatlara önemli ölçüde Ģirketin hissesine sahip olarak gelecek vaat eden bir portföy oluĢturmak
gibi. 1930‘ların baĢı Ġsveç ekonomisinde ticari bankaların en güçlü olduğu son dönem olmuĢtur. 1933‘te yasal
düzenleme ile bankaların Ģirket hissedarlığı tamamen yasaklanmıĢtır. Bu yıldan sonra bankaların ellerindeki
Ģirket hisselerini yeni kurdukları yatırım Ģirketlerine aktararak yeni bir iĢletme yapısının; iĢletme
grupları/holdinglerin temellerini atmaları söz konusu olmuĢtur.
Bir girişimci olarak başarı kaynakları nelerdir?
Ivar Kreuger Ġsveç‘e 1907 yılında Ġsveç‘e dönmeden önce yaklaĢık yedi yıl boyunca ABD ve Güney Afrika‘da
inĢaat sektöründe faaliyet göstermiĢ ve kayda değer bir sermaye birikimi sağlamıĢtır. Bu sermaye sadece
kazandığı nakit değil aynı zamanda kurduğu ve uzun yıllar koruyacağı ikili ticari iliĢkileri de giriĢimci olarak
kendisine avantaj yaratmıĢtır (Cornford, 2009). Kreuger, 1907 yılında Ġsveç‘e döndüğünde karĢılaĢtığı
ekonomik ortam yeni giriĢimciler için oldukça önemli fırsatlar barındırmaktadır. Örneğin 1870‘lerdeki FransaPrusya savaĢı sonrasında Ġsveç ürünlerine olan talebin artmasıyla ihracatın yükseliĢe geçmesi ve aradan geçen
zamanda Ġsveç hatrı sayılır bir ihracat ekonomisi oluĢturmuĢtur. 1917 yılında Kreuger & Toll holding Ģirketini
bir ortak ile kuran Kreuger kısa zamanda piyasanın da sunduğu avantajları kullanarak ciddi bir büyüme
kaydetmiĢtir. ġirket 1917-1924 arasında 130,7 milyar Ġsveç Kronu kar seviyesine ulaĢmıĢtır (Alalehto, 2014:54)
Bir baĢka yapısal avantaj da 1920‘lerdeki deflasyon krizi sonucu ürün fiyatlarının olduğu gibi hisse fiyatlarının
da düĢmesi giriĢimcilere uygun bir bütçe ile potansiyel sahibi portföy oluĢturma imkânı vermesidir (Larsson ve
Petersson, 2018). KiĢisel baĢarı faktörlerinden biri ülke dıĢındaki ticari faaliyetleriyle uluslararası bir Ģöhrete ve
iĢ ağına kavuĢmuĢ olmasıdır. Karakter özellikleri bakımından değerlendirildiğinde ise ikna yeteneği yüksek,
sakin, hesapçı hatta bazen utangaç olmasına rağmen karizmatik, akıllı, zeki ve görünürde dürüstlüğüyle fark
edilmesi ifade edilmiĢtir (Alalehto, 2014:57). I. Dünya SavaĢı‘ndan dolayı döviz rezervi azalan ülkelerin
finansmana ihtiyaç duyması ve aynı dönemde ABD‘de sermaye fazlası bulunması Kreuger‘ın değerlendirdiği
yapısal baĢarı faktörlerinden olmuĢtur. Ülkeler arası finansörlük için gerekli kiĢisel giriĢimcilik özelliklerine
sahip olması da yine kiĢisel baĢarı kaynaklarına iĢaret etmektedir.
Bir girişimci olarak yaşadığı zorlukların kaynakları nelerdir?
Kreuger ticari imparatorluğu ilk ciddi darbelerini I. Dünya SavaĢı‘nın etkilerinden almıĢtır. 1916 yılının
ortalarında Ġngiltere, Kreuger grubun önemli bir müĢterisi olarak, birtakım ithalat kısıtlamalarını duyurmuĢtur.
Ayrıca 1917 baĢlarında Kuzey Avrupa‘daki yetersiz taĢımacılık, yüksek nakliye ücretleri ve savaĢ
denizaltılarının sınırsızca denizlerdeki mevcudiyeti taĢıma problemleri yaratmaktadır. Dahası, 1917 ve 1918‘de
Ġsveç kibrit ihracatındaki Asya pazarını Japonlara kaptırmıĢ durumdadır. Ancak bu durum sonradan Almanya
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ve Rusya pazarlarına açılımı sağlamıĢtır (Lindgren, 1982:193). 1929 Büyük Bunalımı sonucu ABD‘deki
finansman kaynaklarının sonlanması ise Kreuger‘ın baĢarısızlığında en etkili yapısal faktör olmuĢtur.
Faaliyet alanlarını seçerken etkili olan faktörler nelerdir?
Kreuger‘ın 1910 yılında kurduğu Kreuger & Toll Ģirketi 1917‘de bir holding Ģirketi niteliği almıĢtır. ĠnĢaat
mühendisliği ile iĢ dünyasına giren Kreuger, kibrit üretimiyle ivme kaydetmiĢ, esas ekonomik sıçrayıĢını ise
finans sektöründe göstermiĢtir (Lönnborg, vd., 2011). Öncelikli amacı kibrit üretimi ve satıĢında dünya tekeli
olmaktır. Bu amaçla çeĢitli ülkelerdeki tekel haklarını satın alacak fırsatları değerlendirmiĢtir. Bu amacını
gerçekleĢtirirken diğer yandan da dünyanın sayılı giriĢimcileri arasında yer almasını sağlayan finansörlük iĢ
alanında da önemli faaliyetler gerçekleĢtirmiĢtir. Telefon (Ericsson Ģirketi), ağaç endüstrisi, demir üretimi
(Boliden Ģirketi) alanlarında çok sayıda Ģirketi portföyüne katmıĢtır. Bu iĢlemlerde etkili olan temel faktör
1920‘lerin deflasyonist ekonomisindeki düĢük fiyatlı hisselerdir (Larsson ve Petersson, 2018:255). Görüldüğü
üzere Kreuger ticari faaliyetlerini çeĢitlenmiĢ bir iĢletme grubu yapısıyla örgütlemektedir. ĠĢletme gruplarının
çeĢitlenme nedenlerinden olan riskleri farklı iĢ alanlarına dağıtma ve fırsatları değerlendirme motivasyonları
(Çolpan ve Hikino, 2018:13-22) Kreuger için de geçerli olmuĢtur. Piyasanın sunduğu imkanlar arasından
uluslararası iĢlem ağı oluĢturabileceği ve güçlü iliĢkiler kurabileceği iĢ fırsatlarını değerlendirdiği de dikkat
çekmektedir.
Sahtekarlık olarak neler yapmıştır?
Ivar Kreuger genel olarak ticaretini yaptığı hisselerin ait olduğu Ģirketlerin finansal durumlarını olduğundan iyi
göstermektedir. Kendi Ģirketleri olan Krueger & Toll ve Swedish Match ve bunlara bağlı diğer Ģirketlerin de
finansal tablolarını manipüle etmiĢtir. Potansiyel yatırımcıları etkilemek için Ģirketlerinin henüz elde etmediği
karları gerçekleĢmiĢ gibi göstermektedir (Alalehto, 2014:60-62). Kreuger sahip olduğu hayali paraları tutmak
için hayali bankalar göstermiĢtir. Ġpoteklenebilir varlıklarını olduğundan daha fazla göstererek kredibilitesini
artırmıĢtır. 1930 yılında Ericsson‘un çoğunluk hisselerini almıĢ ve bir yıl sonra Ericsson‘un rakibi International
Telephone and Telegraph Corporation'a (ITT) satmıĢtır. 1932‘nin baĢında ITT bu satıĢta Krueger‘in
Ericsson‘un finansal durumunu olduğundan iyi göstererek satmıĢ olduğunu fark ederek vermiĢ olduğu 11
milyon doları geri almak isteyerek satıĢın iptalini talep etmiĢtir. Fakat bu talep sonuçsuz kalmıĢtır. Bir baĢka
örnek olarak, bir projeyi finanse etmek için kendi servetini Ģirketin varlıklarıyla harmanlayabilmektedir. Çoğu
zaman, yaklaĢan anlaĢmayı rakiplerinden gizlemek için kendi adıyla bir sözleĢme imzalar, sözleĢme resmi
olarak ilan edildikten sonra, onu Kreuger-Grubundaki fiili Ģirketin adına devreder ve özel harcamalarını geri
almaktadır. Sorun, Kreuger‘ın sözleĢmeyi imzalamak için ne kadar para harcadığını ve sözleĢme resmi olarak
ilan edildiğinde kendisine ne kadar parayı geri ödediğini baĢka hiç kimsenin bilmemesidir. Kreuger‘ın politik
bağlantıları yoluyla da gerçekleĢtirdiği yolsuzluklar mevcuttur. Ġsveç eski baĢbakanı Carl Gustav Ekman‘a
yüklü kredi alabilmesi karĢılığında rüĢvet vermiĢtir. Bunun karĢılığında 1932 ġubat‘ında büyük çoğunluğu
Ġsveç Merkez Bankası‘ndan olmak üzere Kreuger‘a 3.2 milyon dolar tutarında kredi sağlanmıĢtır (Shaplen,
1960:198; Lindgren, 1982: 189).
Sonuç ve TartıĢma
Girişimci Olarak Ivar Kreuger: Olumlu Katkıları ve Başarıları
Kreuger ismi tarihte her ne kadar çoğunlukla finansal skandal ile anılsa da giriĢimci olarak dünyanın tanıdığı en
ünlü iĢ adamlarından biri olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Onunla birlikte ilk defa bir Ġsveçli giriĢimci
uluslararası finansörlük yaparak, Avrupalı devletlere krediler sağlamıĢtır (Sjögren, 2018; Smangs, 2008).
Kreuger, Ġsveç‘in ekonomik çevre ülkesi konumundan merkeze geçmesini sağlayan aktörlerden biri olmuĢtur
(Lindgren, 1982). 1930‘ların baĢında Swedish Match 36 ülkede üretim tesislerine, 16 ülkede tekel hakkına
sahiptir ve dünya kibrit üretiminin %40‘ını gerçekleĢtirmektedir. Kreuger Ģirketlerinin tahvil ve bonoları ABD
ve dünyada en fazla elde tutulan varlıklar olmuĢtur (Sjögren, 2008:42). Çift-sınıflı hisse (dual-class share) ve
farklılaĢtırılmıĢ oy hakkı uygulamasını Ġsveç‘te tanıtmasıyla büyük iĢletme gruplarının da etkili bir Ģekilde
kullandığı önemli bir finansal yenilik sağlamıĢtır (Larsson ve Petersson, 2018). Büyük iĢletme gruplarının
sahiplik yapılarının kurumsallaĢmasında ve bu iĢletmelerin büyümelerinde önemli rol oynamıĢtır. Ünlü
ekonomist John Maynard Keynes, Kreuger için ―muhtemelen bu zamanın en büyük finansal zekası‖ ifadesini
kullanmıĢtır. ABD‘deki sermaye fazlasını savaĢ sonrası zorluk çeken Avrupa‘ya aktarmada bir aracı olmuĢtur.
Finansal iĢlemleri sonucu Ġsveç bankalarının yüksek kazançlar elde etmesini sağlamıĢtır.
Sahtekâr Olarak Ivar Kreuger: Sebep olduğu dönüşümler
Kreuger Grubun çöküĢü ilk olarak bankaların endüstriyel sahipliğini ortadan kaldıran yasal düzenlemeyi
getirmiĢtir. 1933 yılında yapılan düzenlemeye göre artık bankalar endüstriyel Ģirketlerin hissedarı
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olamayacaktır. Bu düzenlemenin bir sonucu olarak bankalar sahip oldukları Ģirket hisselerini kurmuĢ oldukları
yatırım Ģirketlerine aktarmıĢlar ve böylece iĢletme grubu (holding) yapısı güçlenmeye baĢlamıĢtır (Larsson ve
Petersson, 2018). Kreuger‘den rüĢvet aldığı ortaya çıkan eski BaĢbakan Carl Gustav Ekman istifaya zorlanmıĢ
ve hayatı boyunca politikadan uzak kalmıĢtır (Lindgren, 1982; Shaplen, 1960).
Krueger‟ın boşalttığı yeri kim(ler) doldurmuştur?
Kreuger‘in çöküĢüyle bankalar, grubun borcu karĢılığında portföyündeki Ģirket hisselerini geri almıĢtır.
Özellikle de Stockholms Enskilda Bank ve Svenska Handelsbanken bu aĢamada Kreuger Grubun portföyünü
paylaĢmıĢtır. Aynı zamanda Axel Wenner-Gren ve Marcus Wallenberg gibi Ġsveç iĢ dünyasının bazı büyük
isimleri Kreuger Grubun çöküĢünden büyük kar elde etmiĢlerdir (Alalehto, 2014: 67). Bankaların sahiplik
konumlarını kısıtlayan yasal düzenleme sonucu kurulan yatırım Ģirketlerine aktarılan Kreuger Grubun
Ģirketlerinden örnek olarak Ericsson, Wallenberg ve Handelsbanken Grup olarak iki büyük iĢletme grubunun
ortaklığına geçmiĢtir. ÇöküĢüyle iĢletme grubu örgüt formunu güçlendiren Kreuger, tanıttığı çift-sınıflı hisse ve
farklılaĢtırılmıĢ oy hakkı sistemiyle ve portföyündeki Ģirketlerin paylaĢılmasıyla ülkenin en büyük iki iĢletme
grubunu besleyen önemli kaynaklardan biri olmuĢtur.
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Abstract
The need for transversal competencies has become more and more evident in the present-day labour market. When
employers list advertisements for open positions they include a list of non-technical or non-field related skills that are
expected from future employees. These skills cover a broad-spectra and can collectively be called transversal
competencies, a term that has only recently been coined, but that has in practice been known by many names and
extensively sought after. Scientific community is the one that gave the mentioned name to these skills and has lately
started investing more effort in explaining them as well as analysing their importance for both individuals and the market
as a whole. The prime activity of researchers dealing with this term is trying to define it, and this paper offers a summary
of most prevalent definitions that also give explanation to the importance of this rising phenomenon. In order to be able to
analyse the needs of the labour market, including the very persistent transversal competencies, the scientific community
must first be able to understand this broad term. This paper contributes to the literature by providing an insight into
current perspectives on transversal competencies.
Introduction
Today it is necessary to graduate students who can adapt to a specific context in which they can generate particular
solutions mediated by a high level of social interactionism (Passow, 2012). In other words, young professionals of today
need to work in an ever-changing environment where they must employ a variety of skills that are closely related to their
field of work, but also those that are applicable to this ever-changing environment. They need to possess skills that allow
them to interact with others, as well as improve their own knowledge and the work they are doing.
Non-technical skills are being sought by the labour market and present key skills needed for a successful professional life
(Rychen & Salganik, 2003). These skills encompass what the young professionals need outside of their area of expertise.
An alternative name for the non-technical skills is defined in the literature as transversal competencies (Leandro Cruz &
Saunders-Smits, 2019). Together with the technical skills they are required for the success of an engineer in today‘s
labour market.
Graduates must be acquitted with competencies that allow them to transition into the labour market and respond to its
current demands (José Sá & Serpa, 2018). They must possess transversal competencies along with other competencies in
order to be able to be successful at the labour market. According to findings of (Yanaze & de Deus Lopes, 2015)
engineers are found to be in a particular need of these transversal competencies.
Labour market, higher education institutions and transversal competencies
The globalization and the great change in technology of the 90s have posed different demands on the engineering
profession, this shift has resulted in the industry seeking graduates equipped with both technical and non-technical
competencies (Leandro Cruz & Saunders-Smits, 2019).
Today‘s engineer must be able to possess both theoretical and practical knowledge, but maybe even more importantly
they are required to be able to work with broad teams and use skills that go beyond their own expertise. This is crucial as
engineering jobs are becoming more interdisciplinary and it is no longer possible for the engineer to just be a technical
expert.
(Abuţe & Ļubkina, 2021) discuss that the Industry 4.0 requires the employees to have a wide range of skills in several
fields, and that it is no longer enough to be an expert in just one narrow specialisation, but rather be capable of solving
tasks related to a wider area. The current job market and the current working environments are becoming more and more
unpredictable and fast changing, which is why an investment in soft skills (transversal competencies) is needed.
The possession of transversal competencies, also known as professional skills, are a standard requirement for
employers of engineering graduates. To accommodate the changes and demands of society, employers of engineering
graduates call for engineers to possess both technical and transversal competencies (Cruz et al., 2021).
The demand dictated by the labour market for transversal competencies has become so clear that even the educational
institutions have started including them in the curriculum. Considering the current reconfiguration of higher education, its
vision and mission and its constant search to provide its students with the knowledge and competences that will allow
them to succeed in their future professional life, higher education institutions are required to provide their students with a
strong technical and scientific training (José Sá & Serpa, 2018). However, more then this, higher education institutions
have the task of equipping their students with transversal competences that have the special feature of being transferable
to any area of knowledge and whose centrality to the success of graduates in the labour market, together with technicalscientific competences, is widely justified by the literature (CraĢovan, 2016), (Tsankov, 2017).
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It is becoming more evident that the higher education institutions need to adjust their curriculum to the requests of the
labour market. One such development requires higher education institutions to provide students with transversal
competencies. These changes are another evidence that proves the importance of these non-technical skills.
Higher education institutions themselves have been working towards the convergence of their educational offer, in order
to seek to adapt the curricula of their programs to the needs of the labour market and, more than that, to equip their
students with transferable competences that will enable them to apply their knowledge in various professional areas
(Sánchez et al., 2016).
The twenty-first century society demands multidisciplinary and flexible professionals capable of solving relevant
problems ethically in a local and global context; it is not enough to have knowledge and skills, one must apply these
creatively to real situations in a defined environment (Félix-Herrán et al., 2019). Trends in curriculum design suggest the
implementation of educational models that combine professional and personal domains, equitably weighing knowledge,
practice, values, and attitudes (Regis-Hernandez et al., 2020). Because of this, universities all over the world have begun
to adjust concepts of educational processes and are moving from traditional models of teaching to models based on the
development of competencies (Félix-Herrán et al., 2019).
Labour market demand for ―soft skills‖, transferable competencies, transversal competencies, etc. is clearly so high that
the higher education institutions have started including the development of these skills in their curriculum. The problem
that the institutions are facing is the fact that these skills do not have one concrete definition. Quotations from the
literature, show that even though researchers talk about the same phenomenon, they use different terms. This possess an
issue for a unified response to the current demands, which is why the first step for the scientific community must be to
define these transversal competencies universally.
Transversal Competencies
In order to understand transversal competencies, it is first imperative to understand the term of competence or
competency. The concept of competence was first defined by (McClelland, 1973) as ―a sum of knowledge, skills and
aptitudes, which contributes to the capacity of a person to effectively perform the duties and responsibilities of the
occupied job, in other words, to be competent‖. By this definition competence represents a broad term that encompasses
all the attributes required to be successful at the job. While this includes knowledge strictly related to the field, it also
includes all other skills that contribute to fulfilling the working role a person is assigned to.
In their paper, (José Sá & Serpa, 2018) offer an overview of different definitions of competences, summarising that all the
definitions can interpret competences as a combination of different skills, knowledge, abilities and attributes required to
perform a task. They also suggest that the broadness of this definition offers specific sub competencies and argue that one
of these are transversal competencies.
The derivation of transversal competencies from the term of competences or competencies comes in their applicability in
different working environments and professional roles (Tsankov, 2017). Transversal competences are related to the values
and attitudes that go beyond a given field or study program and that have a transdisciplinary nature (Balcar et al., 2014).
These competencies therefore transcend one professional field and can be observed as skills needed to succeed in any
profession. Transversal competencies are those skills that an individual would apply in any work they do and are
considered crucial by the employers.
Maybe the best explanation of the term can be offered by (Cruz et al., 2020) who through their screening of the literature
offer equivalent interpretations of the term transversal competences as: employability skills, generic skills, key
competencies, non-technical skills, non-traditional skills, professional skills, soft skills, transferable skills and 21st century
skills. When taken together these different terms can actually offer better insight into what transversal competencies are
and that is again skills that are required in a wide range of professions. Naming these skills differently comes from
different classification of the term by different professionals, but one connection still remains when the terms are
observed, and that is the interdisciplinarity of them.
Transversal competencies can be observed as skills, values and attitudes that are required for learners‘ holistic
development and for learners to become capable of adapting to change (Care & Luo, 2016). This definition represents one
of the first mentions of transversal competencies in literature and again sets strong focus on the interdisciplinarity of the
term, as they are clearly required for a wholesome development of an individual.
Observed in the field of engineering, transversal competencies would be defined as non-technical or non-specific skills
required to successfully perform on the job (Cruz et al., 2020). This would often be interpreted as ―soft skills‖ which can
be found on almost every job listing. (Yanaze & de Deus Lopes, 2015) observed the markets demand for skills in the field
of electrical and computing engineering, and found out that 85.32% of listed open job positions requested at least one
transversal non-technical skill. The authors have also compared their findings with other similar research in other
engineering fields and concluded that the request for these skills is just as high in the other fields. The engineering labour
market is therefore in clear demand of transversal competencies.
Conclusion
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The requests of the labour market clearly show the need for employees to possess non-technical skills. This demand
comes from the shift in all professions, that might be best observed in the engineering profession due to the rapid
advancement of technology (Leandro Cruz & Saunders-Smits, 2019). In order to respond to this demand, higher
education institutions have started implementing the development of such skills. However, an issue is being posed by the
broad definition of the term and a variety of different terms to describe these skills. For the labour market to be satisfied
and higher education institutions to be able to be able to be respond to the demand it is necessary to coin a unique term for
this phenomenon. Steps that have been made can be observed in the definition of transversal competencies that can
encompass all the synonyms found both in literature and in the job market. This paper offers a short summary of the
interpretation of transversal competencies in order to help solidify the interpretation of these skills requested by the
present-day employers.
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BəĢəri ideya-―Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul‖ boyu və ―Alkestida‖ əsəri əsasında
Vüsalə Kərimova Әli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci, Azərbaycan,Bakı,ORCĠD: 0000-0001-6999-9690

Xülasə
Tarixdə türklər qədər zəngin qəhrəmanlıq dastanları yaratmıĢ xalq yoxdur.Türk qəhrəmanlıq dastanlarının
baĢlanğıcı,mayası isə ġumerə bağlıdır. Bunu ― Oğuz Kağan‖, ―Kitabi-Dədə Qorqud‖, ―Koroğlu‖, ―Manas‖
dastanı ilə ġumer qəhrəmanlıq dastanı arasındakı oxĢarlığa əsasən söyləmək olar.Bu barədə Kramer yazır :
―Bütün xalqların qəhrəmanlıq tarixləri oxĢardır,çünki baĢlanğıcı eynidir:ġumer qəhrəmanlıq tarixləri və
dastanları‖ .
ġumerdə üç qəhrəman daha çox məĢhur olub:Enmerkar,Luqalbəndə,BilqamıĢ.ġumer ədəbiyyatında
―Kitabi-Dədə Qorqud‖ dastanı ilə səsləĢən epizodlar çoxluq təĢkil edir.xüsusilə Luqalbəndə haqqında olan
poemalar daha çox diqqət cəlb edir.Birinci poemada Luqalbəndə öz ölkəsindən uzq düĢür və vətənə dönmək
həsrəti ilə yaĢayır.Ġmdiquq quĢuna etdiyi kömək sayəsində vətənə qayıda bilir.bu epizod bizə Məlikməmmədi
xatırladır.Ġkinci poemada isə Luqalbəndə Aratta ölkəsinə göndərilir.Enmerkar Aratttaya yürüĢ edir.Luqalbəndə
isə xəstələnir.GünəĢ və dağ bitkiləri onu sağaldır.Bu epizod isə Dirsə xan oğlu Buğacı xatırladır.
Ümumiyyətlə,qəhrəmanlıq dastanlarında qəhrəmanlığın iki motivi daha qabarıq gözə çarpır:
1)Qorxunc,dəhĢətli təbiət qüvvələrinə qarĢı mübarizədə göstərilən qəhrəmanlıq: Təpəgözə qarĢı Basat,
Kumbabaya qarĢı Enkidu,Polifemə qarĢı Odissey
2)Vətəni,yurdu,torpağı qorumaq uğrunda göstərilən
qəhrəmanlıq:Çənlibeldə Koroğlu,oğuz elini qoruyan oğuzlar.Biz isə ən bəĢəri ideyadan danıĢacağıq-öz canının
əvəzinə baĢqa bir canın tələb olunması,və bu oxĢarlığı yunan mifologiyasında axtaracağıq.
Açar sözlər:mifologiya,dastan,motiv,Dəli Domrul
ABSTRACT
There are no people in history who have created such rich heroic EPOS as Turks.The beginning of the Turkish
heroic EPOS and the Mayan are connected with Sumer. This can be said based on the similarity between the
ePOS‖ Oguz Kagan―,‖ Kitabi-Dede Gorgud―,‖ Koroglu―,‖ Manas " and the heroic epic of Sumer.About
this,Kramer writes : ―the heroic dates of all peoples are similar, because their beginning is the same:Sumerian
heroic dates and epics.‖
Three heroes became more famous in Sumer: Enmerkar,Lugalbanda,Bilgamish.There are many episodes in
Sumerian literature with the ePOS ―Kitabi-Dede Gorgud‖.the verses that follow in Isaiah give a vivid prophecy
of the promised triumphant King.In the first poem, Lugalband is alienated from his country and lives with a
longing to return home.He knows that he will return to his aid.this episode reminds us that I was not
deluded.The second poem is sent to Aratta in Lugalband.Enmerkar marches to Aratttaya.And therefor a
sickness.The sun and mountain plants heal it.This episode is Dirsa Khan he recalls his son Bugaji.
In general, two motives of heroism are more prominent in heroic epics:
1)heroism shown in the fight against the terrible,terrible forces of nature: Basat against Tepagoz, Enkidu
against Kumbaba,Odissey against Polyphem 2)heroism shown for the protection of Homeland,land,
land:Koroglu in Chanlibel,protecting Oguz Eli oğuzlar.Biz but we will talk about the most universal idea-the
need for another soul instead of one's own soul,and we will look for this similarity in Greek mythology.
Key words mythology,epos,Deli Domrul
GĠRĠġ
Ġnsan yaradılıĢ etibarilə sonsuza məftundur.Ömür boyu sonsuzu axtarır. Çünki fani olan heç bir Ģey onu
xoĢbəxt edə bilməz. Sevdiyini belə əbədi qalacaqmıĢ kimi sevər.Buna görə ölüm fikri daim rahatsızlıq verib .
Mustafa Koçun da dediyi kimi: ―Həyatın bir yerdə ölümlə nöqtələnəcəyi fikri insanı duyğusal olaraq hüzursuz
etmiĢdir.‖ Nəticədə həyatın real gerçəyi olan ölüm insanı ölümsüzlük axtarıĢına çıxarıb, cəzb edib.
Bu axtarıĢlar GilqamıĢ dastanında, yunan mifologiyasında, nağıllarda, Ġsgəndərin abi - həyat arxasınca
qaranlıq dünyaya gediĢində qarĢımıza çıxır. Ölümsüzlük axtarıĢında olan insan bəzi bitkiləri, meyvələri
gəncləĢdirici simvol olaraq qəbul edir. GilqamıĢ dostu Enkidunun vəfatından sonra sarsılır və ölümsüzlük
axtarıĢına çıxır.UtnapiĢtim ölümsüzlük üçün iki yol göstərir.Altı gün yuxusuzluğa dözə bilməyən GilgamıĢ
ikinci üsula əl atır.UtnapiĢtimin dediyi sehrli otun gəncləĢdirici xüsusiyyətini öyrənən GilqamıĢ ayağına daĢ
bağlayaraq dənizin dibinə enir. Otu tapır,sahilə çıxır, lakin bu dəfə ot ilan tərəfindən yeyilir. GilqamıĢa əbədi
həyatı tapmaq nəsib olmur və Uruka əliboĢ qayıtmalı olur.
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GəncləĢdirici simvollardan biri almadır.Türk ədəbiyyatında alma gəncliyin,gözəlliyin simvolu
sayılır.Məlikməmməd nağılında padĢahın bağındakı 3 gündən bir bar verən alma ağacından kim yesə 15
yaĢında gəncə dönüĢürmüĢ. Almalar div tərəfindən oğurlandığına görə padĢahın gəncləĢmək istəyi
reallaĢmır.Yunan mifologiyasında Herakl on ikinci qəhrəmanlığını həyata keçirmək üçün hesperidlərin
qoruduğu qızıl almadan üç ədəd gətirməli idi.Heraklın gətirdiyi almaları əbədi qalsın deyə Afina yenidən
hesperidlərin bağına qaytarır.
Ölümsüzlük axtarıĢı, ölümə qarĢı çıxma, ölümün icrası ilə bağlı bir çox rəvayətlər yaranmıĢdır. Musa
peyğəmbərlə bağlı rəvayətdə deyilir ki, peyğəmbər onun canını almağa gələn Samaeli öz əsası ilə qovur. ―Ġsmi
- əzəmlə silahlanmıĢ Musa ona gəlib çatdı, 2 qaĢı arasındakı nurdan qoparıb ölüm knyazı Samaelini kor etdi‖
(1, 158). BaĢqa bir rəvayətə görə isə Ģeytan peyğəmbərin canını almağa gəlir və peyğəmbər onu qovur. O
zaman Allahın özü zühur edərək Musanı ölümə hazırlayır. Xalqı ilə vidalaĢan peyğəmbər həyatdan ayrılır. (2,
184 – 185) Süleyman peyğəmbərlə bağlı rəvayətdə də deyilir ki, öz büllur sarayında duraraq təbiəti seyr etdiyi
zaman, birdən yad bir cavanı görür. Qorxunc və təsiredici bir iĢıqlı dairəcik içində gələn həmin cavan
Süleymana ölüm mələyi olduğunu deyir. Süleyman peyğəmbər iĢlərini nizama salmaq üçün möhlət istəyir,
lakin ölüm mələyi onun xahiĢini qəbul etmir. (8, 138)
Ölümə qarĢı çıxma motivinə rast gəldiyimiz mətnlərdən biri də ―Duxa qoca oğlu Dəli Domrul‖du. Bu
boyda Salur Qazanın və Bayandır xanın adının çəkilməməsi daha qədim mifoloji kökə malik olduğunu
göstərir.Prof. Hacıyev Domrul sözünün etimologiyasını ġumer tanrısı Dumuzi ilə əlaqələndirir. Həqiqətən də
Dəli Domrul boyu ilə Ġnanna və Dumuzi arasında oxĢar motivlər çoxdur.Digər oxĢar motiv isə Evripidin
Alkestida əsəri ilədir. Ġlk öncə Dəli Domrul boyunun müxtəsər məzmunu ilə tanıĢ olaq.
Dəli Domrul çay üzərində körpü salır, körpünü keçəndən 33, keçməyəndən 40 axça alır. Bir gün Dəli Domrul o
körpünün yaxınlığındakı obada ağlaĢma-vay-Ģüvən görür. Öyrənir ki, bir cavan xəstələnib ölür və canını alan
Әzrayıldır.Domrul Әzrayılla döyüĢür, məğlub olaraq aman istəyir. Allahın əmri ilə Әzrayıl öz canının yerinə
baĢqa can verə biləcəyini bildirir. Dəli Domrulun ata – anası oğullarının istəyini rədd etdiyi halda, ―Mənim
canım sənin canına qurban olsun‖- deyərək xanımı canının alınmasına razılıq verir. Bu dəfə Dəli Domrul
Allahdan ikisinin də canını bir yerdə almasını istəyir. Allah Dəli Domrul və xanımına 140 il ömür verərək ataanasının canını alınmasını tapĢırır.
Evripidin ―Alkestida‖ əsərində isə Herakl ölümsüzlük əldə etmək
üçün Evrisfeyin 8 – ci tapĢırığını – Diomedin atlarını gətirməli idi. Fer Ģəhərindən keçərkən dostu Admetə baĢ
çəkmək istəyir. Herakl Admetin sarayında olarkən, sarayda dərin bir kədər hökm sürür. Tale ilahələri
Apollonun xahiĢi ilə müəyyən etmiĢdilər ki, kim könüllü olaraq Admetin yerinə Aidin səltənətinə getməyə
razılaĢsa, Admet ölümdən yaxa qurtara bilər. Bu süjetdə də valideynlər razı olmadıqları halda, yoldaĢı
Alkestida əri üçün canından keçməyə razılıq verir. Admet Heraklın Ģərəfinə ziyafət düzəltməyi əmr edir.
Herakla xidmət göstərən xidmətçilər kədərlərini gizlətməyə çalıĢsalar da, Herakl həqiqəti öyrənir və
Alkestidanı ölüm tanrısı Tanatın əlindən almaq qərarına gəlir. O Tanatla döyüĢür, ona qalib gələrək əl – qolunu
bağlayır. Tanatın azadlığının əvəzində Alkestidanı qaytarmasını tələb edir. Alkestidanı xilas edən Herakl onu
Admetə qovuĢdurur və Diomedin atlarını gətirmək üçün yola düĢür.
Hər iki mətndə ölümə qarĢı çıxma və can əvəzinə can vermə motivini görürük.Dəli Domrul boyunda
ölümə qarĢı çıxma motivi həm Alkestidadan,həm də bundan öncəki rəvayətlərdən fərqlənir. Burada qarĢı çıxma
fərdi xarakter daĢımır. Dəli Domrul özünə görə yox,bir cavanın ölümünə bais olduğuna görə Әzrayılı
axtarır.Dədə Qorqud tədqiqatçılarının qeyd etdiyi kimi,boy 2 fərqli süjetin birləĢməsindən yaranıb.Prof.
M.Təhmasib qeyd edib ki, ―Bunlardan biri göylərə,Allaha asilik,ikincisi arvadın öz ərinə
sədaqəti,məhəbbəti,onun yolundahər Ģeyi,hətta özünü də qurban verməyə hazır olduğunu təsvir edən qadın
fədakarlığı mövzusudur.‖(7 )
Dəli Domrul:
- Әzrayıl dediyimiz nə kiĢidir kim, adamın canını alır? Ya qadir ALLAH, Birliyin, Varlığın, Haqqı üçün
Әzrayılı mənim gözümə göstərgil! SavaĢım, çəkiĢim, dirəĢim, yaxĢı yigidin canını qurtarayım.(5)
Buradan aydın olur ki, Dəli Domrul Allahın varlığını tanıyır,yəni tanrıya asilik yoxdur.Lakin cavanın
ölümündə Allahı səbəbkar bilmir. Hətta Әzrayıldan soruĢduğu zaman: ―Bu yiğitlərin canını sənmi alırsan?‖
Әzrayıl - Bəli,- deyir, Allahın buyruğu olduğunu demir. Әzrayılla döyüĢən Dəli Domrul məğlub olur və imdad
diləyir. Әzrayıl isə deyir ki:
-Mərə, dəli gavat, mənə niyə yalvarırsan. Allah-təalaya yalvar:
Dəli Domrul:
- Bəs can verən, can alan Allahdırmı?
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Artıq Dəli Domrul can verib can alanın Allat taala olduğunu öyrənir:
Ucalardan ucasan!
Kimsə bilməz necəsən.!
Görklü Tanrı!
Neçə cahillər səni göydə arar, yerdə istər,
Sən hud möminlər gönlündəsən!
Daim duran Cabbar tanrı!
Bagi qalan Settar tanrı!
Mənim canım alır olsan, sən alğil!
Әzrayılı almağa qoymağıl!
Bəli,Dəli Domrul əslində cahil deyil, əksinə tanrını
hər hansı bir məkanda bilənləri, cahil adlandırır. Dəli Domrulun sözləri Tanrıya xoĢ gəlir və Әzrayıla buyurur
ki, ―-can yerinə can tapsın, canı azad olsun‖. Tanrının birliyini təsdiq etdiyi üçün tanrı ona mərhəmət edir.
Mifologiyada isə Admet ölümə qarĢı çıxmır, ölümə qarĢı çıxmağı ağlından belə keçirmir.Tale ilahələri artıq
onun taleyi haqqında qərar veriblər. Can əvəzinə can tapılsa yaĢayacaq. Bu süjetdə ölümə qarĢı çıxan böyük
Zevsin oğlu Herakldır. O, özü ölümsüzlüyü qazanmaq üçün yollara düĢüb. Herakl Tanatın hara gələcəyini də
bilir. Məqbərənin arxasında Tanatı gözləyir. Onunla döyüĢür və Zevsin qüdrətli oğlu Tanata qalib gəlir.
Boydakı ikinci süjet – can əvəzinə can vermədir.Türk dastanlarında bu çox geniĢ yayılmıĢ bir motiv deyil.
Mustafa Aça Altay dastanlarını incələrkən:Yerinə can bulma-motivində Ak Tayçı dastanından və Kazak
türklərinə aid Er TöĢtük dastanından söz açır.Er TöĢtük dastanında qeyd edir ki,Ernazar onu öldürmək istəyən
Bektoriya həyatına qarĢılıq olaraq əvvəl mal-dövlətini,sonra 8 oğlunu almasını təklif edər.Lakin Bektori təklifi
qəbul etməz.Çarəsiz qalan Ernazar Er TöĢtüyü verir və həyatını qurtarır.(2,133-134) Alkestidada Admet Fer
hökmdarıdır.Amma buna baxmayaraq heç kəs öz həyatını ona qurban vermir.Nə ata-anası,nə də
xidmətçiləri.Yalnız həyat yoldaĢı-Alkestida –―Mənim həyatım sənin həyatından dəyərli deyil‖,-deyərək
həyatını fəda edir.
Dədə Qorqud dastanının digər boylarından fərqli olaraq nə Dəli Domrulun baĢında 40 igid, nə də xanımının
yanında 40 incə belli qız var. Basatın Təpəgözü öldürdüyü boyda Təpəgözə göndərmək üçün ana Basatdan əsir
istəyir.Təpəgözə göndərilən canın əvəzinə baĢqa bi can göndərilir.Dəli Domrulun isə nə əsiri,nə xidmətçisi var.
Özü, yoldaĢı və ata-anası. Ata-ana övladı üçün çox çətinliyə qatlanıb, lakin həyat Ģirindir, öz canlarını Dəli
Domrula verməkdən imtina edirlər. Dəli Domrula da canını verən boyda adı çəkilməyən fədakar qadın –
yoldaĢıdır. Admet Alkestida öldükdən sonra peĢman olur– kaĢ mən də səninlə gələrdim,-deyir. Dəli Domrul isə
bu fədakar qadını tək qoymur, onunla bərabər ölməyə qərar verir. Bu addımı tanrıya xoĢ gəlir,hər ikisinə 140 il
ömür verir.Onların canının əvəzinə ata-anasının canını alır.
Ölümə qarĢı müxtəlif- ölümdən qorxmaq,gəncləĢmək,ona qarĢı çıxmaq, və s.-münasibətlər olsa da, ―Ölümdən
nə korkarsın,korkma ebedi varsın‖, (9)-kimi baxanlar da olub.Ġnsan hər zaman əbədiyə vurğun olduğu üçün
məhəbbət mövzusunda yazılan məsnəvilərin sonunda sevənlə sevilən bir-birinə qovuĢmaz.QovuĢsalar bu
qovuĢum olmaz.Çünki əbədi sevənlər ölmür,sevənlərin görüĢ yeri,qovuĢma anı ancaq əbədiyyət yurdu ola
bilər. ―Ölen hayvan ölür,aĢıklar ölmez‖(10)Әbədiyyət axtarıĢına çıxan haqq aĢiqləri isə ölümə qalib gəlmə
istəyinin həllini ―ölmədən öncə ölmək‖-də tapdılar.Azad və rahat yaĢamaq üçün insan nəfsinə qalib
gəlməli,bəĢəri hirs və arzularından qurtulmalı, cismani ölümdən öncə maddi dünyayla əlaqəsini kəsməli,
ölümlü bir bədəndə ölümsüz bir can inĢa etməlidir ki,mənəvi dünyada ölümsüzlük əldə edə bilsin. Ölmədən
öncə ölə bilmək,həqiqətə qovuĢa bilməkdir. Seyri təxəllüslü Muhammed Ali EĢmelinin dediyi kimi:
Hər doğan kul, öldü bir gün, ömrə dair vah deyin!
Öldü bir gün hər doğan kul, ölmədən eyvah deyin,
Ömrə dair ölmədən ya Rabb, aman islah deyin!
Vah deyin, eyvah deyin, islah deyin, Allah deyin!
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Abstract
As studies in environmental ethics progressed in Western countries after World War II, philosophical
arguments concerning animal rights were also rapidly developing within this field. However, many of these
ideas associated with the animal rights movement can be traced back to the 1890s when a notable English
writer, Henry S. Salt, thoroughly investigated this discipline. In his work, Salt not only addresses the majority
of animal abuse issues and their specific facets, but he also proposes solutions. Although the contemporary
figures of animal rights activism have acknowledged and celebrated Salt‘s work to some extent, his political
and theoretical contribution to the field of animal rights has not been adequately established in the literature.
Therefore, this paper intends to evaluate Salt‘s influence by analyzing the primary themes of his major work,
Animals‟ Rights: Considered in Relation to Social Progress. In the paper, his discussion on animal rights will
be examined from a historical perspective, while emphasizing his role in the history of the field as well.
Keywords: Animal Rights, Henry Salt, Environmental Ethics
Introduction: Animal Rights in Western Thinking
In the West during the past several decades, environmental ethics has rapidly developed numerous diverse
theories and ways of thinking. The subject of animal rights has become a considerable subset of Western
environmental ethics, representing a turning point in the evolution of the field from anthropocentrism to
ecocentrism. In mainstream Western culture, people‘s demands of natural resources are seemingly endless, and
their superiority over nature is accepted as the truth. According to this anthropocentric perspective, only
humans deserve moral consideration and have intrinsic value. Thus, ethics solely exists in human society, and
only rational humans are moral. While this viewpoint has always been challenged, after World War II,
anthropocentrism finally underwent systematic condemnation because of the deepening crisis that raised
concern about the environment‘s quality. The development of contemporary Western environmental ethics has
been a process of extending moral consideration from humans to animals, plants, and the entire ecological
system. Animal rights theories play a crucial role, as its recognition weakens anthropocentrism while laying the
foundation for ecocentrism‘s emergence. As people extend their moral consideration to non-human creatures,
animals become the first beneficiaries so animal rights are essential to progress beyond anthropocentrism.
In early agricultural societies, human‘s relationship with nature was more balanced, but the rise of the modern
industrial civilization gradually accelerated their resource utilization, causing the relationship to shift toward
separation and opposition. This rapid display of human domination over nature increased concern about
environmental issues. At first, people primarily sought to end extreme animal abuse, and their motives were
often utilitarian-based and human-centered. Then, as the environmental crisis came to fruition,
anthropocentrism was questioned, especially concerning whether humans should extend moral consideration to
non-human creatures. During this development, theories emerged that influenced the relationship between
humans and animals.
In environmental ethics, anthropocentrism has been the longstanding, predominant theory. Two millennia ago,
the Greek philosopher, Protagoras, declared that man is the measure of all things, and Christianity further
strengthened this anthropocentrism. Traditional Christianity believed that only humans have intrinsic value,
whereas nature and animals are created by God to serve mankind. Augustine and Aquinas both believed that
possessing a soul is a prerequisite to having moral value. Aquinas also claimed that humans are the only perfect
creatures, and while God gives blessings to humans for their sake, he does not bless other creatures. ―Especially
in its Western form, Christianity is the most anthropocentric religion the world has seen‖ (Lynn White, 1967:
1205), as it is only concerned about mankind‘s interest. In the 17th century, Descartes supported this by
declaring that animals are animated machines ―with no consciousness‖ (Cochrane, 2010, p. 21) that do not
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possess souls or feelings such as pain; therefore, when tortured, they simply pretend to suffer. However,
modern science has since proved that ―all multicellular animals have nervous cells‖ (Joosse, De Vlieger and
Roubous, 1982, p. 379) just like humans, so Descartes‘ ideology has been invalidated. In modern Britain,
animal welfare campaigns have been largely based on John Locke‘s theory from the 17 th century that animals
could feel pain, making it morally wrong to hurt them. ―His position stood in stark contrast with his
philosophical predecessor Rene Descartes, who denied the existence of the mind or soul in animals‖ (Baker,
2015, p. 12). Locke was worried that many people mistreated, tortured, and killed creatures, which was a habit
that would ultimately harden the human heart. He alleged that humans should not only be kind to animals that
were either possessed by or useful to humans but to treat all of the creatures with this respect.
In the 18th century, several enlightened philosophers, who believed humans should not mistreat animals,
proposed that mankind has an indirect obligation to animals. Immanuel Kant, a representative of this group,
claimed that although modern medical science proved animals and humans have similar physiological
structures, animals do not have moral value since rationality is the only condition that entails moral
consideration. ―Kant roundly rejects considerations of pleasure and pain in moral reflections and instead seeks
an absolute rational principle to serve as the basis for moraliy‖ (Steiner, 2005, p. 166). Humans are rational,
moral beings, while animals solely serve as tools for humans. Kant only believed that mankind should not
mistreat animals, however, because he thought this would eventually lead to human cruelty toward other
humans. To avoid this outcome, people should not harm animals, which entailed an indirect responsibility for
animals.
During this period, Jeremy Bentham, the founder of utilitarianism, ―a school of philosophy that holds that each
action is judged by its utility or usefulness‖ (Sherry, 2009, p. 11), pioneered and promoted the animal welfare
campaign as the first Western philosopher to directly extend moral consideration to non-human creatures. He
―is widely considered the first Western philosopher to argue that non-human animals (henceforth animals)
deserve equal moral consideration‖ (Kniess, 2019, p. 1). In 1789, Bentham discussed how to determine whether
one‘s behavior is right or wrong based on the levels of happiness or pain it brings. He argued that since humans
and animals can both feel pain, human has a direct obligation to animals‘ happiness and to provide them with
equal consideration. Furthermore, since animals have feelings, the obligation is not to inflict unnecessary harm.
According to utilitarianism, happiness is an inherent virtue while pain is an inherent evil; hence, anything that
may bring happiness is morally good, and anything that may bring pain is morally wrong. Therefore, animals‘
ability to feel pain and happiness is sufficient for their entitlement to various rights. The principle of happiness
requires mankind to care about others, regardless of who they are or their abilities. The issue for determining
moral value, therefore, was not whether animals could reason or speak, but whether they feel pain.
Bentham‘s thoughts led to the arrival of the modern animal liberation movement. In the late 18th and earlier 19th
centuries, ideas about animal welfare (e.g., ―animals are beings that feel pain and happiness‖ and ―it is morally
wrong to mistreat animals‖) became widespread in Europe, causing animal protection movements to flourish.
The prevailing belief eventually became that mankind should not harm animals but give them equal
consideration. In 1824, the first Non-Governmental Organization (NGO) was founded in Britain (the Society
for the Prevention of Cruelty to Animals), and around 1850, similar NGOs began to appear in France and the
United States. Meanwhile, many Western countries began to create laws preventing animal cruelty. In 1824, the
Martin Act was passed in Britain, and in 1876, the Prevention of Cruelty to Animals Act was also passed.
Shortly afterward, France (1850) and the United States (1866) passed similar laws.
In the 20th century, the animal liberation movement had finally reached a stage of maturity with the guidance of
various theories based on utilitarianism, like those of Singer, an important figure in the field of animal ethics.
Singer‘s animal liberation theory has greatly impacted the modern animal rights movement. His book, Animal
Liberation, first published in 1975, is a pioneer work of the contemporary animal rights movement, a classic of
bioethics, and a declaration of vegetarianism. Due to his global impact, Singer is regarded as one of the most
influential philosophers today. Based on Bentham‘s utilitarianism, Singer established some basic principles for
animal treatment. Since animals can feel pain, humans are obligated to not to inflict pain on them. While
rationality, moral discipline, and self-awareness may be sufficient conditions to obtain moral rights, they are not
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necessary conditions for having moral consideration. Singer uses the word, ―sentience,‖ to express the
capability of feeling happiness and pain. ―Sentient beings have interests and are entitled to equal consideration
of the interests that they have‖ (Singer, 2002, p. xiii). Thus, being sentient is sufficient for having welfare and
moral consideration. Contrarily, anything that does not have sentience also does not require welfare. Possessing
sentience is the precondition for having welfare and a moral identity, which means that mankind should provide
moral consideration to all sentient creatures. These sentient beings have at least one shared interest, which is to
experience happiness and avoid pain. According to Singer, equal consideration does not mean identical
treatment (p. 2), rather, it is based on the principle of utility. Since sentience is the foundation of animal rights,
any activity that harms their interest (e.g., animal experiments, factory farming, and animal mistreatment)
should be forbidden.
While Singer never directly claims that animals have rights (only occasionally using ―rights‖ as a rhetorical
device), Tom Regan, an American philosopher, elaborates on ―animals‘ rights‖ on the philosophical level.
Regan is the pioneer of a strong, modern animal rights theory, but he thinks that Singer‘s perspective from the
angle of utilitarianism is not satisfactory. ―For utilitarian ethics, to the extent that it is consequentialist, views
individual animals (and humans) as ―replaceable receptacles‖ and thus, from the standpoint of categorical
human and animal rights, must be rejected‖ (Lengauer, 2020, p.93). In Regan‘s opinion, the principles of
equality and utility conflict. The most attractive aspect of utilitarianism is its uncompromising principle of
equality. However, since the interest of every individual is equally considered, the defenders of animal and
human rights may find that utilitarianism falls short of fulfilling the expectations of what equality entails.
Rather than utilitarianism, Regan‘s theory is based on the concept of inherent value, ―that nonhuman beings are
valuable in and of themselves‖ (Callicott abd Frodeman, 2009, p. 195). Regan states as follows:
I prefer inherent value, inherent because the kind of value in question belongs to those individuals
who have it (it is not something conferred on them as the result of a contract, for example), and
value because what is designated is not some merely factual feature shared by these individuals but
is instead what makes them morally equal. To say that individuals are inherently valuable is to say
that they are something more than, and in fact something different from, mere receptacles of valued
mental states. (2003, pp. 67-68)
Regan believes animals possessing rights is the only way to eliminate unnecessary harm to animals. He claims
that the evidence proving humans have rights is the same with animals, and the rights are inherent, that is, they
are not given by others nor achieved by enacting anything specific. The reasoning behind everybody having
equal rights is that each individual has inherent value and deserves respect. Regan pointed out that the
foundation of people‘s inherent value is that they are the ―subject-of- a-life‖ (p. 80). To be the subject of a life
does not only mean being alive and conscious, but it also signifies that a person has preferences, welfare,
expectations, desires, feelings, memories, and is cognizant of the future. It means having an emotional life that
includes both happiness and pain, as well as the ability to achieve goals. Since humans are the subjects of a life,
each individual has equal inherent value. According to Regan, animals (at least some mammals) are also the
―subjects of a life,‖ just as humans are, and they also have a series of complex traits. This inherent value
endows animals with the moral right to not be inflicted with pain.
A Close Reading of Salt’s Animals’ Rights
This section is a detailed discussion of Salts‘ work, Animals‟ Rights. In the first chapter, he reviews the history
of Western thinking on animals and explicitly defines animal rights. Salt was influenced by Bentham‘s
utilitarianism, and he highlights animal suffering to raise public awareness of animal rights by vividly
describing animal mistreatment in modern society. From the second to the seventh chapter, Salt describes the
suffering that humans impose on animals in six headings: pets, wild animals, the slaughter of animals for food,
sports, millinery, and experimental torture. In the last chapter, Salt reviews the history of animal protection,
reaffirms the importance of kinship between humans and animals, and then proposes two solutions to change
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this situation. He argues that just as slaves used to be excluded from humanity, animals have also been rejected
and deserve to gain their rights as well.
In the first chapter, Salt elaborates on the principles of animal rights, stating that animals, just as humans,
should have the rights of freedom and survival. While mankind should extend the boundary of ethics to include
animals, however, this does not entail treating them as if they are humans. A highly developed democratic
society should include mankind and all other non-human living creatures. As long as living, non-human
creatures are suffering unfair treatment, it is a revolting emblem of that society. Currently, animals suffer agony
in factory farms, butchering houses, and experimental laboratories, which is obviously unfair treatment;
therefore, Salt would perceive this society as morbid. He regretted the lack of kinship between humans
(especially Americans and the British) and non-human, living forms. He proposes that the ―great gulf‖ between
animals and mankind should be closed to allow for a common bond between all living beings in universal
solidarity. He goes on to claim that the issue at hand is how practices inflicting pain on sentient beings (from
fox hunting to vivisection) are not incompatible with humanity‘s higher instincts (Salt, 1915, p. 1). Salt aimed
to show the world that animals resemble humans. They have souls, for example, and suffer (i.e., feel pain) from
a variety of mistreatment imposed by humans. Their only ―criminality‖ is that they cannot speak in the form of
human language, so they protest with only their eyes and souls.
In chronological order, Salt lists prominent philosophers who contributed to the field of animal rights.
According to Salt, Bentham had ―the high honor of first asserting the rights of animals with authority and
persistence‖ (p. 5). He quotes Bentham‘s famous words, ―the time will come when humanity will extend its
mantle over everything which breathes‖ (p. 5). Lord Erskine was the first individual who advocated for laws
pertaining to lower animals, but when he made this suggestion in the House of Lords in 1811, ―he was greeted
with loud cries of insult and derision‖ (p. 6). Eleven years later, however, a bill passed (Martin‘s Act)
concerning the ill-treatment of cattle, and this proved that people‘s progressive efforts were not in vain.
Bentham‘s principle was being recognized and accepted, which was a starting point. Then, Salt raises a
reasonable question: ―If some animals are already included within the pale of protection, why should not more
and more be so included in the future?‖ (pp. 6-7).
Salt explains that scant attention had been paid to the lower animals ―from the fourth century to the sixteenth‖
(p. 3) and ―it was not until the eighteenth century‖ (p. 3) that some progressive scholars had begun to delve into
this field and ―the rights of animals obtained more deliberate recognition‖ (p. 3). Two influential books during
this time included Thomas Paine‘s Rights of Man (1788), and Mary Wollstonecrafts‘ Vindication of the Rights
of Women (1792). These authors had opened the door for human rights among the British. Salt concludes that
―a still wider extension of the theory of rights was thenceforth inevitable‖ (p. 4). When reviewing the long
tradition of humanity‘s apathy toward animals, Salt summarizes two possible reasons for this. ―The first is the
so-called religious notion‖ (p. 8) which narrates that people are immortal since they have souls, while animals
are merely fellow creatures without souls that only deserve humanity‘s sympathy. The second reason involves
the Cartesian doctrine that went even further than the religious notion. It not only asserts that animals have just
one life as mortal beings, but it also claims that they are animated machines ―devoid of consciousness and
feeling‖ (p. 10). This misconception was shattered by Charles Darwin‘s theory of evolution, which proved that
several emotions and senses that humans boasted only belonged to their species (e.g., attention, curiosity,
memory, and love) could also be found in the lower animals (p. 12). When people began to sympathize with
animals, they considered this a major step, but Salt thought that having a vague sympathy toward animals was
completely different from recognizing their rights. He highlights the crucial component of kinship: ―When once
the sense of affinity is awakened, the knell of tyranny is sounded, and the ultimate concession of ‗rights‘ is
simply a matter of time‖ (16). He believed that the process for claiming animal rights was parallel to the
emancipation of slaves a hundred years ago:
The present condition of the more highly organized domestic animals is in many ways very
analogous to that of negro slaves of a hundred years ago: look back, and you will find in their case
precisely the same exclusion from the common pale of humanity; the same hypocritical fallacies, to
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justify that exclusion; and, as a consequence, the same deliberate stubborn denial of their social
rights (pp. 16-17).
Although some philosophers, like Aristotle, viewed slaves as living instruments, emancipation had finally
begun in Britain. While Salt criticizes the idea that human rights should be studied before animal rights,
however, by witnessing it, he was able to foresee the obstacles that would possibly stand in the way of the
animal liberation movement. Since it was not easy for people to relinquish their established ideas and habits, he
suggests that people should first accept that animals have rights that should not be violated. He firmly believed
that if humans were to impartially study both subjects simultaneously, solutions to both cases would be found
(p. 21).
In the first chapter, Salt also focuses on establishing terminology. He suggests that the ill-treatment of animals
are affected by the terms people refer to them as, including ―brute-beast,‖ ―live-stock,‖ and ―dumb animals‖ (p.
14). Salt thought that even the word ―animals‖ is not justifiable ―since it ignores the fact that man is an animal
no less than they‖ (p. 15). Indeed, people are equally animals, just at a higher level, but they call themselves
―humans‖ and ―mankind,‖ referring to other animals as only ―animals.‖ Salt‘s recognition of language‘s
importance in shaping ideas is a perfect illustration of his foresight. He was ahead of his time as he pointed out
these problems, offering short-term solutions and long-term methods.
From the second to the seventh chapter Salt‘s utilitarian tendencies are illustrated. In chapters two and three,
Salt portrays the plight of domestic animals and wild animals. While describing animals‘ pain, he declares their
rights because it is only under the precondition that animals have rights that their mistreatment could be
prevented. It was convenient for him to first consider domestic animals due to their special relationship with
humans. For a long time, mankind tamed animals to work for them; these ―honest, patient labourers‖ had done
―an incalculable mass of drudgery, at the cost of incalculable suffering‖ (p. 23). Humans, however, were never
grateful because they viewed domestic animals as their property and treated them as ―stupid instruments of
man‘s will and pleasure, instead of the highly-organized and sensitive beings that they are‖ (p. 27). Due to
domestic animals‘ extensive servitude to mankind, their services had become indispensable. Salt states that
people could not instantly stop utilizing domestic animals in their lives, just as they could not survive without
human labor. Since recognizing animal rights would be a more tedious process, Salt suggests that an immediate
step towards a more ideal future relationship would be to improve the conditions under which the labor is
performed, whether by men or animals. This enables the worker to take some appreciable pleasure in the work,
instead of experiencing lifelong injustice and ill-treatment.
Salt‘s next step involved prohibiting animal castration. He believed that only under critical circumstances
should castration be admitted since it was unspeakably painful and deprived animals of their vigorous and
natural character (p. 30). Although belonging to the class of domestic animals that have a closer relationship
with mankind, dogs were sometimes regarded as subjects for vivisection, but they were treated better than other
animals. Cats, however, were not as lucky. De Quincy depicts cats‘ tragic situation: ―the groans and screams of
this poor persecuted race, if gathered into some great echoing hall of horrors, would melt the heart of the
stoniest of our race‖ (Salt 12). Salt states that it is impossible to emancipate domestic animals as long as
humans regard them as brutes without moral purpose rather than intelligent individuals. Domestic animals have
a special bond to humans and deserve mankind‘s appreciation, thankfulness, and kindness:
Apart from the rights they possess in common with all intelligent beings, domestic animals have a
special claim on man‘s courtesy and sense of fairness, inasmuch as they are not his fellow-creatures
only, but his fellow-workers, his dependents, and in many cases the familiar associates and trusted
inmates of his home (p. 33)
Of course, Salt also believed that wild animals should have equal rights to domestic animals, as their situation
seemed even worse. Due to their free nature and ―ferocious deeds‖ that were imagined by people, they were
treated as mankind‘s enemies. For this reason, zoos were created to deprive wild animals of their freedom by
placing them in cages, while alleging that they enjoyed captivity since harm by other animals was no longer a
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concern. Salt concludes that if mankind wanted to have a more intimate relationship with animals, regardless of
their domesticity or wildness, they needed to cultivate ―a genuine love for them as living beings and fellowcreatures‖ (p. 40). If mankind, instead, focuses on their supposed superiority, they will continue to drag animals
from their native haunts, ―warp the whole purpose of their lives, and degrade them to the level of pets, or
curiosities, or captives‖ (p. 40).
Salt also noticed the serious problem with eating flesh, and in the next chapter, ―the slaughter of animals for
food,‖ he strongly refutes several false ideas surrounding eating animals by providing sufficient evidence. For
instance, one excuse is that some animals must sustain their lives by eating other animals, which means that
some animals are also intended to be eaten by humans. Salt thought this justification was extremely deficient
since animals had no alternative to sustain their lives, but humans have many choices. They could live on
plants, for example, such as vegetables, fruits, herbs, and roots. Throughout history, in fact, many tribes
survived without meat. Another excuse for eating animals is that ―the pain inflicted by the death of the animals
is more than compensated by the pleasure enjoyed by them in their life-time, since otherwise they would not
have been brought into existence at all‖ (p. 46). Salt claimed that this excuse was ―ingenious rather than
convincing‖ (p. 46) as it was based on the idea that humans had language, allowing them to arbitrarily interpret
their victims according to their interests. This excuse was also opposed by many other scholars, like E. B.
Nicholson, who asserts, ―we may pretty safely take it that if he (the fox) were able to understand and answer the
question; he would choose life, with all its pains and risks, to non-existence without them‖ (qtd. in Salt, p. 46).
As he does in previous chapters, Salt predicts the upcoming difficulties and offers moderate suggestions for
immediate action. Salt states that even if one cannot stop eating flesh, unreasonable excuses should at least not
be offered as support any longer. Another supporter of Salt was Michelet who thought that all animals have
rights before God and all living creatures are equal. He thought that humans‘ barbarity could not be tolerated by
nature, and he also anticipated that a new, kinder world with fewer casualties would exist one day since
resources were already insufficient (qtd. in Salt, p. 44).
While humans endeavor to support the practice of eating animals by offering fallacious ideas, people are not
actually ―carnivorous, but frugivorous‖ (p. 44) according to the latest science about the human anatomical
structure. History has also shown that eating animals are not necessary for humans, as ―a large number of
persons have for years been living healthily without the use of flesh-meat (p. 45). Even during Salt‘s period,
the subject of vegetarianism was brought up. Salt explains that while carnivorous behavior was acceptable for
people fifty to a hundred years ago, who claimed vegetarianism was a mere enthusiasm, their excuses would be
inappropriate by the 1890s. (p. 45). At the end of this chapter, Salt reiterates the difficulties and drawbacks that
may appear while promoting vegetarianism, but he maintains that as long as humans are determined, each small
step (or even drawback) would pave the way for reform.
In the following three chapters, Salt criticizes the tradition hunting as a sports, which had long been adopted by
Western countries as a form of recreation, and chastises this entertainment as amateur butchery, ―a system
under which the slaughter of certain kinds of animals is practiced less as a necessity than as a means of
amusement and diversion‖ (p. 50). According to Salt, British hunting enthusiasts stated that ―the manliness of
our national character would be injuriously affected by the discontinuance of these sports‖ (p. 53). Salt opposes
this fallacious argument and states that ―such actions may pardonable in a savage […] but they are wholly
unworthy of a civilized and rational man‖ (p. 53). Throughout history, hunting has caused millions of animals
to suffer so that leisurely gentlemen and elegant ladies could fashionably decorate themselves with feathers and
furs. Salt calls this process as ―the fur and feather traffic, the slaughter of mammals and birds for human
clothing or human ornamentation‖ (p. 59). He attacks the butchering trade of millinery by highlighting the
primary issue, which was the consumers who demanded these unnecessary commodities, rather than the
suppliers who were compelled by economic pressure to offer it. In other words, ―it is not the man who kills the
bird, but the lady who wears the feathers in her hat, who is the true offender (p. 59).
The development of science is bound to involve the murder of numerous animals, but according to Salt,
animals‘ situation in a laboratory was similar to what they faced on hunting grounds and millinery factories.
This injustice is based on a common prejudice, ―the belief that animals are mere automata, devoid alike of
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spirit, character, and individuality‖ (p. 67). Since modern science enthusiastically desired to learn more,
scientists began to cruelly and ruthlessly torture animals in experimentation. Individuals knew how to
appropriately label this act, calling torture a more euphemistic name, vivisection. While scientific development
should not be prevented, animal murder for the sake of science should be prohibited. Science intentionally
ignored the shocking, disgusting nature of vivisection and only focused on material aspects that were not of
scientific value, but rather a mere assertion made by mankind based on his interest. Salt considers regular
scientists to be ―half-enlightened men‖ who took vivisection for granted by only thinking about its utility:
The wise scientist and the wise humanist are identical. A true science cannot possibly ignore the
incontrovertible fact that the practice of vivisection is revolting to the human conscience, even
among the ordinary members of a not over-sensitive society. The so-called ―science‖ which
overlooks this vital fact, and confines its view to the material aspects of the problem, is not science
at all, but a one-sided assertion of the views which find favor with a particular class of specialists
(pp. 71-72).
In a comparison, Salt deems that scientists, being purposeful and conscious of their acts, are even worse than
sportsmen, who are ignorant of their behavior: ―the conscientious man, when he goes wrong, is far more
dangerous to society than the knave or the fool‖ (p. 74). Scientists‘ actions were inexcusable since they
deliberately evaded the principle of animal rights. Salt states that the root of evil lies in the detestable
assumption that there is an impassable gulf between man and animal, so humanity‘s moral instincts (e.g.,
compassion, justice, and love) should be repressed (p. 75).
While animals have certainly suffered throughout history without human awareness, their pain had become
more severe due to humanity‘s growing demands for domestic use, consumption, sports, fashion, and science.
Unfortunately, two common reactions are either total indifference or intermittent sympathy, but overall, many
prefer not to notice animals‘ living conditions. Instead, humans feel superior and view animals as lower
creatures that are undeserving of concern. While intermittent sympathy has been reflected in words, it has
scarcely been demonstrated in human behaviors, and the reaction of indifference is equally negative. Salt
writes:
It is full time that this question was examined in the light of rational and guiding principle […]. We
want a comprehensive principle which will cover all these varying instances, and determine the true
lines of reform. […] Such a principle, as I have throughout insisted, can only be found in the recognition
of the right of animals, as of men, to be exempt from any unnecessary suffering or serfdom, the right to
live a natural life of ―restricted freedom‖, subject to the real, not supposed or pretended, requirements of
the general community (pp. 78-79).
Salt was resolved to establish general principles and determine the path toward reform because he believed that
with the nation‘s continual effort, solutions to this ―difficult and many-sided problem‖ (p. 79) would be
discovered, albeit slowly. Establishing a general community would require the development of humane
instincts and a true civilization. Advocating for animal rights was not only a plea for compassion and sympathy
towards the animal victims, but it was also for the sake of mankind since a civilization that only cared about
humans was incomplete. This idea of humanity no longer exclusively consisting of humans was gaining steam
during this time, as people who had not previously been considered ―human,‖ such as slaves and indigenous
peoples, were finally being included. Salt asserts that animals were just like humans, as they also embodied an
―intuitive faculty‖ (p. 83). It was only through recovery efforts that humanity would be able to correct its
relationship with the lower animals and defeat their emotional barrier of antipathy that they had built (p. 84).
At the end of every chapter, Salt proposes instant solutions to each problem with the intention of offering a
general principle to guide the animal rights movement. In his conclusion, Salt proposes ―two pre-eminently
important methods‖ which are ―mutually serviceable and to some degree inter-dependent‖ (p. 86). In other
words, it did not matter which method was implemented first, as both needed to be acted upon simultaneously
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to solve the problems. The two methods that Salt proposes are education, the major instrument for reform, and
legislation, as auxiliary support.
It is widely believed that man‘s nature at birth is generally good, such as Locke‘s theory of a tabula rasa (a
―blank slate‖), which illustrates how people‘s experience and environment may change them. According to this
idea, young people are directly influenced by society, including its hostility, indifference, and spasmodic
compassion. In this vein, Salt believed that the education system needed some enlightenment, as it did not
extend the spirit of solidarity. He explains that the ―divorce of ‗humanism‘ from humaneness is one of the
subtlest dangers by which society is beset‖ (p. 87). Therefore, this reform could ―only be carried through by the
energy and resolution of its supporters‖ (p. 88).
The second method, legislation, supplemented the educational method, but it was considered to inevitably fail
in several regards. Numerous instances of animal cruelty took place without witnesses, so how could legislation
prevent this suffering? It was not useless, however, as it served to not only prevent but record and register the
community‘s morality. While the educational method was thought to come before the development of morality,
legislation would follow and strengthen it to ensure success. History had proven the effect of legislation, as
general animal treatment had improved since Martin‘s Act of 1822 was passed. Like education, legislation
awakened humane instincts; it played a crucial role in the ―intellectual crusade against the main causes of the
unjust treatment of animals‖ by helping to decrease the ―deep-lying evil—the selfish, aggressive tendencies that
are still so largely inherent in the human race‖ (p. 90). Salt emphasizes that his book is not ―a plea for mercy‖
(p. 92) but a call for the human species to awaken their benevolent nature. He states that ―the great
advancement of the world, throughout all ages, is to be measured by the increase of humanity and the decrease
of cruelty‖ (p.92). Although he foresaw various difficulties that would arise in the struggle, Salt was convinced
that animal rights would eventually be realized (p.93).
Comparing Salt with Singer and Regan
Similar to Salt, Singer‘s fundamental ideas are based on utilitarianism; he emphasized two specific moral
principles in his book, Animal Liberation. The principle of equality calls for the equal consideration of every
individual‘s interest, and the utilitarian principle requires that the satisfaction of an act must exceed the
frustration. While the ill-treatment of domestic and wild animals is a crucial theme in animal studies, Singer
only mentions the case of factory-farmed domestic animals. He describes their pain in detail, and how factory
farming treats animals as machines (e.g., chickens, pigs, cows, and calves). Humans use chickens by consuming
their meat and eggs, so Singer concludes that hens are born to lay eggs for humans and to die for this purpose as
well. However, their living conditions in battery cages are horrifying as they must constantly stand and face the
danger of being poked by beaks due to overcrowding. In Western countries, pigs are regarded as the smartest
animals, but even still, they experience more pain in factory farms than other animals. Instead of pecking each
other for food, pigs will bite each other‘s tails. To keep them from fighting, people have resorted to a similar
method to beak trimming, that is, docking, or cutting off the animal‘s tail. This horrible method was approved
and recommended by the U.S. Department of Agriculture. As for cows and calves, scenes of cattle wandering
on green pastures have been replaced by crowded groups on concrete floors. Due to modern factory farming
replacing traditional farming methods, animals are suffering in harsh environments until they are painfully
killed. Singer, just like Salt, concludes that the only way to change this situation is to fundamentally alter
people‘s attitudes and habits.
In Singer‘s chapter about vegetarianism, he suggests that it may generate a new relationship between mankind
and food, as well as plants and nature. Singer states that animal flesh contaminates the purity of people‘s diets
as long as the main dish on the dining table has come from the slaughterhouse. Raw flesh is difficult to preserve
and decays easily, so eating flesh increases the burden on the gastrointestinal system, including digestion and
excretion, whereas eating plants have the opposite effect. Singer claims that vegetarianism is the foundation for
all animal rights activities. He declares that raising animals for food production is incorrect because it would
not help human famine. On the contrary, meat production placed great pressure on other resources, such as
those of land, oil, water, and forest.
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In Animals‟ Rights, Salt discusses sports and millinery, but Singer‘s Animal Liberation does not mention either
sports or industry since it is not a list of animal mistreatment. Instead, he chooses to discuss the two most
important practices of animal discrimination, including the use of animals as tools for research and factory
farming. Just as Salt‘s book has a chapter devoted to animal torture for scientific research, Singer also dedicates
a chapter to this subject called, ―Tools for Research.‖ In this section, Singer claims that governments are
spending taxpayers‘ money on laboratory experiments, and many cause extreme pain to animals without
benefitting humans. He provides many examples, such as scientists running numerous psychological
experiments on animals, which caused severe grief and unimaginable pain, but failed to provide the important
knowledge they had anticipated. Other animal experiments are performed frequently without improving health
conditions either, like the experiment of applying cosmetics into rabbits‘ eyes, blinding numerous rabbits. Over
time, as Singer describes, this experiment was highly opposed. Many large cosmetic companies, such as P&G,
Revlon, Avon, and Bristol, for example, began to tend towards alternative experiments and were determined to
use fewer animals in these experiments.
In other fields, however, many experiments have been conducted for decades, and in the end, all of these
proved useless, despite being endlessly repeated. Unfortunately, the power of scientific institutions,
governmental support, and interest groups has prevented the development of legislation prohibiting animal
experiments. Many cruel animal experiments have been supported by organizations, like the U.S. Institute of
Health, Federal Aviation Administration, Department of Defense, National Science Foundation, and National
Aeronautics and Space Administration. Many do not understand why significant money has been spent on
animal experiments, like putting cats in high-temperature environments, causing them to run a fever and die.
This report showed that if patients‘ temperatures were about to reach the maximum extreme, then cooling was
crucial. Animal experiments are part of extensive species discrimination, and unless this discrimination is
eliminated, experimentation will never be completely stopped. Similarly to Salt, Singer is also highly optimistic
about the future, believing that one day our descendants will read about human‘s behavior in laboratories
during the 20th century and feel as horrified as when someone today reads about the Roman Colosseum or the
brutal slave trade of the 18th century.
Salt emphasizes individual responsibility in Animals‟ Rights by evoking guilt in people who mistreat animals,
and Singer also successfully uses this same soul-shattering tactic. Concerning the justification of eating
animals, Salt offers statistics and examples to examine each reader‘s conscious. His words made people realize
that the inevitable suffering involved with 350 million animals‘ confinement, transition, and eventual slaughter
for food in the UK alone each year could hardly be ignored. He convinced people that every individual must
reflect on their eating habits and put all of their effort into changing the situation. Similarly, by stating the
benefits of vegetarianism, Singer tries to encourage readers to recognize that we are what we eat. He even
provides a few vegetable recipes for people to try cooking. Moreover, he uses himself and his wife to
demonstrate that being a vegetarian is incredibly healthy. In terms of content, Salt and Singer share the practice
of offering solutions at the end of detailing a specific problem.
Regan, the modern American philosopher who specialized in animal rights, was also highly influenced by Salt.
Drawing on the concepts of ―inherent value‖ and the ―subject of a life,‖ Regan further proclaims animal rights
by explaining that utilitarianism is not sufficient. Instead, one should focus on a more specific notion, that is,
the word, ―right.‖ Mirroring Salt, Regan also claims that it is only under the supposition that animals have
rights that their conditions can be completely improved. He drew a dividing line between animals that have
rights and those that do not. To Regan, animals that are subjects of a life have rights and inherent value, while
those who are not subjects of a life do not. In other words, Regan believed that animals either have rights, like
humans, or they do not have rights at all. Even though he paid significantly more attention to the concept of
rights, Regan‘s powerful animal rights theory is simply an extension of Salt‘s thoughts. His animal rights theory
is similar to Salt‘s ideas since he also thought that the animal rights movement is part of the human rights
movement. For example, he also proposes the abolition of animal mistreatment. Furthermore, Regan claims that
philosophy cannot replace political activities; only deeds that are guided by philosophical thought have the
potential to change reality. According to Regan, Salt proposes instruction and purpose for people‘s activities.
Compared to Salt, Regan‘s animal rights theory is really ―strong,‖ but it is not difficult to conclude that Salt‘s
thoughts are more humane, comprehensive, and acceptable since he claims rights and a complete liberation for
all animals. Salt also connects the process of liberation with the development of a humane society. His thoughts
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about animal rights theories involve a broad, affectionate love for animals. In his book, Salt frequently
emphasizes people‘s affinity, kinship, and caring nature toward animals as a way to fix the moral gulf between
man and animals. In other words, the boundary of a moral community for humanity should be extended to
include all creatures. Salt believes that there should be communal governance between mankind and animals,
and then, the democratic system would be perfect.
Conclusion
The recognition of animal rights reflects humanity‘s moral progress. In the 19th century, Western society‘s
attitude towards animals had moved from the phase of total indifference to one of sympathy and consideration.
The transition from anthropocentrism to ecocentrism depended on extending the scope of moral consideration
from humans to also include non-human creatures. In this process, animal rights occupied a crucial turning
point because it weakened anthropocentrism and laid the foundation for ecocentrism. Salt played a critical role
in this development by explicitly claiming that animals had rights in the first place. His masterpiece, Animals‟
Rights, covers nearly all aspects of animal liberation, from its theoretical foundation and details of animal
suffering to proposals for future solutions. Salt helped to change Western attitudes toward animals by
considering nearly all of the important aspects of animal rights and paving the way from Bentham‘s
utilitarianism to the contemporary animal liberation campaign. In the modern research field, both Singer‘s
animal liberation theory and Regan‘s influential animal rights theory are clearly extensions of Salt‘s work, as
their origins can be observed in Salt‘s, Animals‟ Rights. This paper argued that Salt‘s thoughts on animal rights
paved the way for later theories on the subject. He accepted Bentham‘s utilitarianism and effectively applied it
to his condemnation of human cruelty to animals. However, Salt goes beyond utilitarianism, believing that
humans and animals should be considered equally in regard to their fundamental rights. Lastly, he not only
highlighted the primary problems, but he also proposed solutions. Salt not only influenced Western ethical
theories on animal rights, but he also attempted to initiate a social reform to improve the living conditions of
animals by raising people‘s awareness.
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ÖZET
Vulkanizasyon iĢlemi, kauçuğun çapraz bağlanma reaksiyonu göstererek geri dönüĢümü mümkün olmayan
elastiklik kazandırma iĢlemidir. Adezyon ise iki farklı malzemenin arasında gerçekleĢen ve bu malzemelerin
birbirine yapıĢmasını sağlayan kuvveti ifade etmektedir. Adezyon temelde malzemeler arasında bulunan çekim
kuvvetinden kaynaklanmaktadır. Metale kauçuk yapıĢtırılarak üretilen parçalar, birçok endüstri uygulaması için
benzersiz performans özellikleri sergilemektedir. Bu tür parçalar hemen hemen sektörde görülmektedir.
Bu çalıĢmada öncelikle kauçuk-metal yapıĢma problemi ve TT1275 isimli parçanın üretimi esnasında yaĢanan
kalite problemleri ele alınarak çözümler önerilmiĢtir. Kauçuğun yapıĢma iĢlemi için yaklaĢık her 10 gözlemde 2
parçanın fire olduğu görülmektedir. Bu amaçla, yapıĢma iĢleminin mekanizmasından yola çıkarak, kauçuk
çeĢitleri ve özellikleri ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. Daha sonra yapıĢma için metal yüzeyinin hazırlanması
konusuna geniĢ yer verilmiĢtir. Yüzey hazırlamanın yapıĢmaya olan etkileri teorik ve deneysel olarak
açıklanmıĢtır. Ayrıca iĢletmelerde üretim sürecinde yaĢanan problemlerin çözümünde malzemelerin özellikleri
kadar, zorlu rekabet ortamında yaĢanan değiĢimlere çabuk uyum gösteren sürekli iyileĢtirme faaliyetleri
(KAĠZEN) de önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda gerçekleĢtirilen çalıĢmada TT1275 isimli titreĢim
önleyici parçanın üretimi seri üretime elveriĢli hale getirilerek, iĢletme için zaman, kalite ve maliyet etkin bir
üretim süreci tasarlanmıĢtır.
Anahtar kelimeler; Vulkanizasyon, Kauçuk-metal yapıĢma problemi, Kaizen
PRODUCT PROCESS LINE DEVELOPMENT – KAIZEN SOLUTIONS
SUMMARY
The vulcanization process makes the rubber irreversible by showing a cross-linking reaction. Adhesion, on the
other hand, refers to the force between two different materials and allows these materials to stick together.
Adhesion is basically due to the attractive force between the materials. Parts produced by bonding rubber to
metal, also known as adhesion, exhibit unique performance properties for many industry applications.
In this study, first of all, the rubber-metal adhesion problem and the quality problems experienced during the
production of the piece named TT1275 were discussed, and solutions were proposed. For the adhesion process
of the rubber, it is seen that two pieces are wasted in approximately every ten observations. For this purpose,
rubber types and their properties are explained in detail, starting from the adhesion process's mechanism. Then,
the metal surface preparation for adhesion has been given extensive attention. The effects of surface preparation
on bonding are explained theoretically and experimentally. In addition, continuous improvement activities
(KAIZEN), which quickly adapt to the changes in the challenging competitive environment, have an important
place in the solution of the problems experienced in the production process in the enterprises, as well as the
properties of the materials. In this study, the production of the anti-vibration part named TT1275 was made
suitable for mass production, and a time, quality, and cost-effective production process was designed for the
enterprise.
Keywords; Vulcanization, Rubber-metal adhesion problem, Kaizen
GĠRĠġ
Kauçuk, ilk üretimi 1820‘lerde Ġngiltere‘de baĢlamıĢ olan ve tabii kauçuğun kükürtle vukanize edilmesiyle
önem kazanan bir malzemedir. Sentetik kauçuk üretimi ile önemi daha da artmıĢ ve mühendislik
uygulamalarında vazgeçilmez bir unsur haline gelmiĢtir. Kauçuk malzeme, kauçuğun metale yapıĢmasını
sağlayan teknikler sonucu, farklı birçok kullanım alanı kazanmıĢtır (Baldan, 2012). Bunlar; lastik tekerlekler,
lastiklimeler (merdane ve kap), contalar (fenol reçinesiz) ve titreĢim sönümleyiciler Ģeklinde sınıflandırılabilir
(Vahapoğlu, 2013). Vulkanizasyon, elastomerleri sertleĢtirme iĢlemidir. Temelde, doğal kauçuğun kükürt veya
metal oksitlerle iĢlenerek çapraz bağlar oluĢturulması, yüksek sertlik ve dayanıklılığa sahip malzeme
üretilmesidir (Tepebağ, 2007). Adezyon teorisi ile üretilen parçalar hemen hemen sektörde görülmektedir. En
yaygın kauçuk-metal bağlı parçalar arasında contalar, pedallar, elektrik kabloları, fiĢler ve motor takozları
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görülmektedir. Bu yapıĢtırma iĢleminin iyi sonuçlanması; kullanılan kauçuk karıĢımına, metal yüzeyinin
hazırlanma süreçlerine ve yapıĢtırıcı özelliklerine bağlıdır (Turgut and Çavdar, 2020).
Bu çalıĢmada kauçuk malzemeler, temel yapıĢma mekanizmaları, metal yüzeyinin hazırlanması, kauçuk
hamuru hazırlama teknikleri incelenerek, bir iĢletmede yaĢanan problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar
gerçekleĢtirilmiĢtir. Uygulama adımları içinde kauçuk ve yapıĢma mekanizmaları ile ilgili literatür
paylaĢılmıĢtır. Üretim hattında; çaplama, yağlama, montaj gibi birkaç operasyonu içerisinde barındıran 2
makinada seri üretim esnasında darboğaz yaratan operasyonlar tespit edilmiĢ ve giderilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu
operasyonlar; dıĢ metal ile vulkanize edilmiĢ parçanın tam yapıĢmaması ve içerisinde yağlama, çaplama, taĢıma
bandı, dikey konumlama gibi iĢlemler barındıran makinanın seri üretim durumunda bir adet parçanın üretim
süresinin azaltma çalıĢmasıdır.
UYGULAMA
Problemlerden bir tanesi yapıĢma/bilimsel olarak kimyasal bağlanma mekanizmasında iki yüzey arasındaki
yapıĢma sürecinde yaĢanmaktadır. Kimyasal bağlanma ile gerçekleĢen yapıĢma, diğer mekanizmalar üzerinden
gerçekleĢen yapıĢmaya kıyasla daha sağlamdır. Bunun nedeni temelde, kimyasal bağ enerjilerinin diğer
bağlanma enerjilerinden daha yüksek olmasıdır. Kauçuk-metal kompozitlerinin kullanım alanı temelde
kauçuğun esnek yapısının ve metallerin sağlamlığının aynı anda ihtiyaç duyulduğu fonksiyonel malzemelerdir.
Metallerin kauçuk ile kaplanması ya da metal ve kauçuk bileĢenlerin katmanlar halinde üretilmesi parçanın
hafifletilmesi, yağ, tuz ve su gibi ortamların etkisinde metal korozyonunun çok düĢük seviyelere indirilmesinde,
sarsılma, titreme ve sönümleme gibi alanlarda daha kullanıĢlı de etkili bir yöntemdir.
Böylelikle kauçuk esaslı yüzey kaplamaları sayesinde endüstriyel uygulamalarda kullanılan metal parçaların
ömrü önemli ölçüde uzatılabilmektedir. Kauçuk-metal yapıĢması temel olarak kimyasal bağlanma mekanizması
ya da adsorpsiyon mekanizması üzerinden yürümektedir. Bir baĢka deyiĢle yapıĢma, iki malzeme arasındaki
moleküler etkileĢimler aracılığı ile gerçekleĢir (Ünügül ve diğ., 2021 ). Bütün bunlar dıĢında yapıĢmayı
kolaylaĢtıran faktörlere ek olarak yapıĢmayı daha kolaylaĢtıran ekstra yardımcı sıvılar, mekanizmalar, maddeler
veya makinalarda örnek olarak verilebilir. Bu bağlamda iĢletmenin teknik merkezinden alınan eski workshop ve
problem çözümü ile ilgili datalardan ve dijital ortamlardan alınan dokümanlardan yararlanılarak çözümler
üzerine çalıĢılmalarda devam etmektedir.
Problem 1; ĠĢletmede TT1275 kodlu bir parça üretilmekte ve parçanın üretim sürecinde birçok operasyon
gerçekleĢmektedir. Bunlar; çaplama, yağlama, bant hareketi gibi operasyonlardır. TT1275 kodlu titreĢim
sönümleyici parçanın üretimi esnasında kalite problemleri ve seri üretimde zaman problemleri yaĢanmaktadır.
Bu parça ġekil 1‘de görülmektedir.

ġekil 1.TT1275 Parçası ve Makineye Kauçuk giriĢi

Problem 2; ġekil 1‘de görülen parçanın operasyonlarından biri, dıĢ metal ile iç metalde bulunan kauçuğun
yapıĢması iĢlemidir ve bu iĢlem ARK yapımı makinede gerçekleĢmektedir. Bu operasyon gerçekleĢtirilirken
gözlemlenen ilk raporlara göre 10 adet parça içerisinden, 2 tanesi fire olarak verilmektedir. Bu problemi
çözmek için mühendislik ekibi ve üretim hattı sorumluları ile bir çalıĢma yürütmüĢtür. AĢağıda ġekil 2‘de DıĢ
metal ile vulkanize edilmiĢ parçanın yapıĢması operasyonu ve ġekil 3‘de 3 Darboğaz yaratan makine ve ġekil
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4‘de ise Yağlama, çaplama, bant makinesi, paketleme, dikey konumlama operasyonlarını gerçekleĢtiren makine
görülmektedir.

ġekil 2 DıĢ metal ile vulkanize edilmiĢ parçanın
yapıĢması operasyonu

ġekil 3Darboğaz yaratan makine

Şekil 4 Yağlama, çaplama, bant makinesi, paketleme, dikey konumlama operasyonlarını gerçekleştiren makine

Problemlerin çözümünde izlenecek adımlar ve bu amaçla kullanılacak yöntemlerin grafiksel olarak gösterimi
ġekil 5‘ verilmiĢtir.
Adım 1

•Projeyle İlgili Ön Araştırmalar
•Mevcut prosesin incelenmesi

Adım 2 •Makinenin üretim kayıtlarının incelenmesi

•Problemlerin ve geliştirilmesi gereken alanların belirlenmesi
Adım 3 •Uzman görüşü

•Uygun Çözüm Yönteminin Seçilmesi
Adım 4 •Uzman görüşü, gözlem

•Problemin Çözümü ve Sonuçlar
Adım 5 •Metod Mühendisliği, Cycle Time Hesaplama, Workshop

Şekil 5 Problem çözüm adımları ve uygulanabilecek yöntemler

Projeyle Ġlgili Ön AraĢtırmalar

AraĢtırma içerisinde ilk olarak kauçuğun yapısı ve vulkanizasyon iĢlemi incelenmiĢtir. Vulkanizasyon iĢlemi
için gerekli olan ana malzemeler metal ve kauçuktur. Kauçuğun metalle birleĢtirilmesini sağlayan
vulkanizasyon iĢleminde kauçuğun yapısı aĢağıda Tablo 1‘de verilmiĢtir. Ancak, yukarıdaki maddeler her
kauçuk karıĢımında kullanılmayabilir.
Tablo 1 Kauçuk karıĢımlarında bulunan maddeler (Aktepe, 1992)
Polimer (Kauçuk)
100
Dolgu Maddesi
50
Proses Yağı
20
Aktivatör (Çinkooksit)
5
Aktivatör (Stositrikasit)
1
Hızlandırıcı
0,6
Pişirici
2
Geciktirici
0,5
Antioksidant
0,5
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Antiozonant
Distergatör
Diğer Katkı Maddeleri (Boya… vb.)

0,5
3

 Üretim Safhaları

Kauçuk teknolojisinde üretim safhaları genellikle üç kısımdan oluĢmaktadır; KarıĢım hazırlama, Ön
Ģekillendirme ve Vulkanizasyon. Kullanılan yöntem, makine ve gereksinimler aĢağıda verilmiĢtir.
Karışım Hazırlama; Hammadde Hazırlama,
Hamur Makinesi ve Dahili KarıĢtırıcıları içermektedir.
Ön Şekillendirme; Kalender, Ekstruder, Preformer ve Özel Makineleri içermektedir.
Vulkanizasyon ise; Kalıplama, Otoklav Vulkanizayon ve Kontinyu Vulkanizasyon Metodlarını içermektedir.
Ayrıca çapak alma, kesme, boyama, markalama, gibi müteakip iĢlemler vardır (Bedel, 2021).
 Kauçuk ÇeĢitleri

Elasyomer malzeme üretiminde kullanılan ana hammadde kauçuk olduğundan, elastomer malzemenin
özelliklerini büyük oranda kauçuk özellikleri belirler. Bu nedenle elastomer malzemeden beklenen özelliklerin
sağlanması, kauçuk seçimine ve kullanımına bağlıdır. Tabii Kauçuk (NR), Sentetik Poliizopren (IR), StirenButadien Kauçuk (SBR), Polibutadien Kauçuk (BR), Butil Kauçuk (IIR), Etilen-Propilen Kauçuk (EPMEPDM), Nitril Kauçuk (NBR), Poliakrilat Kauçuk (ACM), Klor Kauçuk (CR), Polisülfid (Tiakol) Kauçuk (T)
(AS), Silikon Kauçuklar (Q), Flor Kauçuk (FKM) (FPM), Hypalon Kauçuk (Klor Sülfone Plietilen) (CSM),
Poliüretan Elastomerler (Polyester Tipi AU) ve (Poli Eter Tipi EU) ile ifade edilmektedir. Kauçuk ve metal gibi
iki farklı malzeme ara yüzeyindeki yapıĢma, ya fiziksel tutunma yada kimyasal bağ ile olur. Kimyasal bağ
oluĢumunda, iki malzemenin molekülleri, örneğin yapıĢtırıcı ve alt tabaka, kovalent veya iyonik bağ ile
birbirine bağlanır. Fiziksel tutunma mekanik olarak bağlanarak veya yapıĢtırıcı ve alt tabaka moleküllerinin
fiziksel adsorpsiyonu veya yapıĢtırıcı moleküllerinin difüzyonla alt tabakaya nüfuz etmesinden oluĢur (Aktepe,
1992).
YapıĢtırma Adımları ise; Doğru YapıĢtırıcı Seçimi, Yüzey Hazırlama ve BirleĢme Yeri Dizaynı Ģeklinde
sıralanabilir.
YapıĢma, yapıĢkanın alt tabakada mikro boĢluklara akması ve dolmasıyla meydana gelir.





YapıĢkan katılaĢtığı zaman, alt tabakalar mekanik olarak birbirine bağlanır. Mekanik teoriye göre, yapıĢtırıcı
yüzeydeki boĢluklara nüfuz ederek ara yüzeydeki hapsedilmiĢ havayı uzaklaĢtırmalıdır.
Kuvvetli ve dayanıklı bir yapıĢtırma sağlamak için, yapıĢtırmadan önce yüzeylerin iĢlenmesi gerekir. Genellikle
izlenen yolların bir ya da daha fazlasından bu iĢlemler değiĢiklik yapar; tane katmanlarının zayıflamasına,
yüzeyin fiziksel özelliklerinde değiĢmeye, yüzeyin doğal kimyasal yapısında değiĢmeye veya yüzeyin fiziksel
yapısının modifikasyonuna uğramasına neden olur. Temizlenen bir yüzeyin kritik yüzey gerilimi artar ve böylece
yapıĢma artar. Yüzey hazırlamanın kalitesi artar ve böylece yapıĢma artar.
Bütün iĢlemlerin hazırlanmasına ek olarak, yapıĢtırıcı seçiminin, o yüzeyin hazırlanmasından önce bunların
hepsinin nerede oluĢacağını belirlemek gerekir ki Vulkanizasyon iĢleminde bağ kurmanın kolaylaĢtırılmıĢ olması
sağlanmıĢ olsun.

 Ara Yüzeyde Kimyasal Tutunma

YapıĢma sırasında kimyasal bağların oluĢmasında, ara yüzeyin durumu ve oluĢan kimyasal bağlantının
performansı önemlidir. Kauçukla metalin yapıĢtırılmasından sonra yapılacak çekme testinde çoğunlukla kauçuk
tarafında kopma olur. Bu durumdan, kauçuğun metale yapıĢtığı yerlere yakın kısımlarda direncinin azaldığı
anlaĢılır. Ġyi bir kauçuk/metal yapıĢtırıcısında kopma değeri yanında kopmanın kauçuğun hangi kısımlarında
olduğu da önemlidir. Kauçuk/metal yapıĢmasında kopma dayanımı değerinin yüksek olmasının yanı sıra ileride
ortaya çıkabilecek korozyona karĢı dayanıklılık da aranılan en önemli özelliktir. Çünkü korozyon nedeni ile
zamanla daha düĢük yapıĢma değerleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle korozyona karĢı dayanıklı ve metali
koruyan yapıĢtırıcı sistemi kullanılması gereklidir. YapıĢtırıcı seçiminde metalin cinsi değil kauçuğun cinsi göz
önüne alınır. Genel olarak yumuĢak kauçukların yapıĢtırılması sert olanlara göre daha zordur. Burada sertlik
ölçüsü minimum 45-50 Shor A olmalıdır. Metal yüzeyine güç yapıĢan kauçuk çeĢitlerinin kullanılması
durumunda aynı cins kauçuğun daha sert çeĢidini benzin/tolual içerisindeki çözeltisi kauçuğun üzerine
sürülerek sertlik sağlanır. Yüksek miktarlarda veya kauçuğun yapısına uygun olmayan yumuĢatıcıların
kullanılması durumunda kauçukta kusmalar görülebilir. ġöyle ki kükürdü çözünür hale getirip ya da
bağlanmamıĢ kükürdü lastik yüzeyine ‗kusma ‗oluĢtururlar. Kusma olayının önlenebilmesi için çözünmeyen
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kükürt denilen amorf kükürt kullanma yoluna gidilmelidir. Kusma olayı kauçuğun metale yapıĢmasına engel
olur (Kauçuk Dergisi, 1992).
 Kauçuk/Metal Bağlanması Esnasında Yapılabilecek Hatalar

Tek katlı veya çift katlı sistemler kullanılabilir yapıĢtırıcı filmi yaklaĢık olarak 10 ila 20 mikron arasındadır. Bu
Ģemada kauçuk ve metal ayrı ayrı görülmektedir. Böylelikle ortaya çıkabilecek birleĢme hatalarının nedenlerini
aramak daha kolay bir hal alacaktır. Bu hatalar genellikle; Kauçuk Bağlayıcılardan, Metallerden veya
YapıĢtırıcılardan kaynaklanabilir.
Kauçuk Bağlayıcı Hataları, pratikte en çok ortaya çıkan hatalardan olup; Hamur KarıĢımı, Bağlayıcı Seçimi ve
Vulkanizasyondan kaynaklanabilmektedir. Metal Hatası ise, genel olarak metal yüzeyini hazırlama iĢlemlerinin
yeterli olmayıĢından kaynaklanmaktadır. YapıĢtırıcı Hatası ile normalde üretim sırasında karĢılaĢılmaz ancak
bazen Kauçuk Hamuru veya Bağlayıcı BileĢeninden dolayı karĢılaĢılabilir (Aktepe, 1992).
Mevcut Prosesin Ġncelenmesi

Şekil 6‟da görüldüğü gibi 7 farklı operasyon sınıflandırılmıĢtır. ġekil 7‘de görülen proseste inceleme
yapıldığında 3 farklı vardiyada yapılan incelemeler sonucunda 48 saniyelik bir, operasyon çevrim süresi
hesaplanmaktadır. Çevrim süresi iyileĢtirme çalıĢması yapılan proseste darboğaz operasyonları tespit edilerek
geliĢtirmeler yapılmıĢtır.

Darboğazı önlemek için pres kuvveti arttırılmıĢ, pres uzunluğunun düĢürülmesi ve ekstra operasyon takviyesi
gibi birçok yöntem denenmiĢtir. Bu denemeler sonucunda iĢletmeye en çok katkı sağlayacak iyileĢtirmenin,
prese bağlı olan kalıbın ve presin boyunun kısaltılması olduğu görülmüĢtür.

ġekil 6 Bottleneck Operasyonların
Ġncelendiği Grafik
ġekil 7 Yağlama, Çaplama, Bant Makinesi, Paketleme, Dikey Konumlama
PROSES
Operasyonlarını GerçekleĢtiren Makine
Problemlerin ve GeliĢtirilmesi Gereken Alanların Tespit Edilmesi

Ġlk proseste dıĢ metal ile vulkanize edilmiĢ parçanın tam birleĢmemesi sorununu yaĢanmaktaydı. Ġkinci proseste
bottleneck operasyon tespitinin yapılması, seri üretimde daha hızlı ve daha kaliteli üretime geçilmesinin
sağlanması hedeflenmekteydi. Bu çalıĢmalar; metot mühendisleri, workshop ekibi ve operasyonlarda
çalıĢmakta olan operatörlerden yardım alınmıĢ ve darboğaz operasyonun ve geliĢtirme seçenekleri tespit
edilmiĢtir.
Uygun Çözüm Yönteminin Seçimi
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Ġlk problemde ki yapıĢmama problemini yaĢamıĢ diğer fabrikaların almıĢ oldukları önlemlere dair bilgi almak
adına kaynak araĢtırmaları yapılmıĢ, incelemeler ve testler sonucunda P80 EMULSION sıvısının montaj
kalıbına bağlanmasının yapıĢmayı güçlendireceği ve aranan kalitede parça üretimini sağlayabileceği tespit
edilmiĢtir.
Ġkinci geliĢtirme olan seri üretimde daha hızlı ve aynı kalitede parça üretimi sağlamak amacıyla yapılan
çalıĢmalarda, geliĢtirilecek alanlar mühendislik departmanının yapmıĢ olduğu yeni analizler ile değerlendirmiĢ
ve uygun çözümler bulunmuĢtur.
Problemin Çözümü ve Sonuçlar

Ġlk proses olan dıĢ metal ile iç parçanın birleĢimini sağlamada ġekil 9‘da görülen P80-Emulsion sıvısı
kullanılarak ġekil 10‘da görülen Ön Montaj Aparatında yapılan iĢlemdeki dıĢ metalin yüzeyi daha kaygan bir
hale getirilmiĢtir. Bu sayede iç parça ile dıĢ metal daha rahat bir birleĢme göstermiĢ ve bunun sonucunda montaj
esnasında verilen fire sayısı azalmıĢtır.

ġekil 10 Ön Montaj Aparatı

ġekil 11 P80 Emulsion Sıvısı

Ġkinci proseste darboğazı önlemek için pres kuvveti arttırılması, pres uzunluğunun düĢürülmesi ve ekstra
operasyon takviyesi gibi birçok yöntem üzerinde incelemeler yapılmıĢtır. Bu incelemelerin sonucunda prese
bağlı olan kalıbın ve presin boyunun kısaltılmasının daha yararlı olacağı uygun görülmüĢtür. Bu sayede ekstra
bir maliyet ortaya çıkmadan seri üretimdeki çevrim süresi azaltılarak daha kısa zamanda yine aynı kalitede
ürünün ortaya çıkması sağlanmıĢtır. ġekil 11‘de Makinenin CAD programlarıyla yapılan analizi görülmektedir.
ġekil 12‘de ise Çaplama iĢleminin gerçekleĢtiği Botlenecek makinesi verilmiĢtir. Sonuç olarak kapasite daha
kısa sürede istenen boyuta ulaĢmıĢ ve iĢletmenin daha
fazla üretim yapması
sağlanmıĢtır.

ġekil 13 Makinenin CAD programlarıyla

ġekil 122 Çaplama iĢleminin

yapılan tasarımı / analizi

gerçekleĢtiği 2.Botlenecek
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SONUÇ
Ġlk proseste olan dıĢ metal ile iç parçanın birleĢimini sağlamada ġekil 9‘da gösterilen P80-Emulsion sıvısı
kullanılarak ve yine ġekil 10‘da gösterilen Ön Montaj Aparatı ile dıĢ metalin yüzeyi daha kaygan bir hale
getirilmiĢtir. Yüzeyi hazırlanmıĢ bir metalle, karıĢım reçetesine sahip bir kauçuğun, ek sıvı sayesinde
gerçekleĢtirilen yapıĢma iĢleminde ölçüm cihazları yardımıyla metalden ayrılmadığı gözlemlenmiĢtir. Bu
durum yapıĢmanın, birleĢtirme kuvvetinin, kauçuğun kopma kuvvetinden yüksek olduğunu göstermektedir. Bu
sayede iç parça ile dıĢ metalin daha rahat birleĢtiği ve montaj esnasında verilmekte olan fire sayısının azaldığı
gözlemlenmiĢtir.
Ġkinci proseste amaçlanan geliĢtirmeyle ilgili olarak üretim süresinde en uzun süreli operasyon olarak bant
hareket süresi gözükse de tüm operasyonların sadece bükme operasyonunu beklediği gözlemlenmiĢtir. Bükme
operasyonunda ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda bükme presinin tonajı arttırmıĢ ve bükme
kalıpları arasındaki mesafe azaltılarak seri üretimdeki zaman 48 saniyeden 42 saniyeye düĢürmüĢtür.
Genel sonuçlardan görüldüğü gibi, kauçuk-metal yapıĢtırılmasında, en uygun yapıĢmayı ekstra yapıĢtırıcı
kullanımı vermiĢtir. YapıĢtırıcı kullanımının yanında, metal yüzeyinin hazırlanmasının, kauçuğun-metalden
ayrılma kuvvetini arttıracağını tespit edilmiĢtir. Yüzeyi hazırlanmıĢ, yapıĢtırıcı sürülmüĢ bir metalden, karıĢım
reçetesine yapıĢabilirliği arttıracak ilaveler katılmıĢ bir kauçuğun, ölçüm cihazları yardımıyla metalden
ayrılmadığı gözlemlenmiĢtir.
ÇalıĢmanın ekonomik açıdan değerlendirilmesinde ise; 1 vulkanizasyon iĢlemi sonucunda 16 adet parça
çıkmaktadır. Bu iĢlem 240 saniye sürmektedir. 1 gün (86400 sn.) 86400 / 240 = 360 adet parça vulkanize edilip
çıkmaktadır. 40 adet parçadan 7 adeti fire olarak üretilmektedir. 360 / 40 = 9, 1 Günde üretilen parçalardan 9 x
7 = 63 adet parça fire olarak verilmektedir. Bir günde bir parçanın maliyeti 7 € olduğuna göre, 7 x 63 = 441€‘
luk bir zarar söz konusudur. Prosese P80-Emulsion sıvısının takviye edilmesi ile birlikte fire sayısı 40 adet
parçadan 4 adede kadar düĢürülmüĢtür. 9 x 4 = 36 adet parça bir günde fire olarak verilmektedir. Parça maliyeti
7 x 36 = 252€‘ luk bir zarar oluĢmaktadır. ĠĢletmede iyileĢtirmeler sonucunda 441 – 252 = 189€ ‗ luk bir kar
elde etmektedir. 6 hat bulunan firmada, 1 makineden 1 günde 189 € ‗ luk bir kar elde etmiĢtir. Bir adet P80
Emulsion sıvısı 1 adet makineyi 1 aylık iĢgünü sürecinde idare etmekle birlikte maliyeti yaklaĢık 600€‘dur.
600x6 =3600. 189x20=3780, 3780x6=22680, 22680-3600= 19080 € kazanım ön görülmektedir. Ġkinci
problemde üretim süresi 48 saniyedir buna göre (1saat)3600sn/48=75 adet parça üretilmektedir, parçanın
maliyetini 7€ varsayıldığında, 75x7=525€, 1 saatte 525€ kazan sağlanmaktadır. Yapılan geliĢtirmelerle birlikte
üretim süresi 42 saniyeye düĢmüĢtür, (1saat)3600sn/42=85,71 yani yaklaĢık bir değer alınacak olursa, 85 adet
parça üretilmektedir. 7x85=595€ kazanç sağlanmıĢtır. Yapılan geliĢtirmeler ile 1 saatte 595-525=70€ kazanç
elde edilmiĢtir. Bir makineden sağlanan kar günde 24x70=1680€‘dur. (Parça baĢına birim fiyat ve üretim
çevrim süreleri firma gizlilikleri kapsamında tam paylaĢılmamaktadır.)
Ġlk problemde kauçuk ve metalin yapıĢmaması olayında, hurda miktarı 3/10‘dan 1/10‘a düĢmüĢtür.
Matematiksel bir değerlendirme ile 1 operasyonun 90 saniye sürdüğü varsayılsın. (1saat) 3600/90 =40 1 saatte
40 parça üretiliyor ve bu üretilen parçaların 12 adeti hurda olmaktaydı bir parçanın üretimi 15 Euro varsayılsa
15x12=180 Euro zarar söz konusuydu, yapılan geliĢtirmeler sonucunda (1saat) 3600/90=40 1 saatte 1 parça
üretiliyor ve bu üretilen parçaların 4 adeti hurda olmaktadır ve yine üretim maliyeti 15 Euro alınsa 15x4=60
Euro zararda olunuyor. 180–60= 120 Euro. Bu Ģekilde sadece 1 saatte 120 Euro kar elde edilmiĢ oluyor ama
buna ek olarak P80-Emulsion sıvısının maliyeti olan 223€‘ında eklenmesi gerekmektedir.
Ġkinci problemde üretim süresi 48 saniyedir buna göre (1saat)3600/48=75 adet parça üretilmektedir, parçanın
maliyeti 20 Euro varsayılsa, 75x20=1500 Euro 1 saatte 1500 Euro kazanılmaktadır. Yapılan geliĢtirmelerle
birlikte üretim süresi 42 saniyeye düĢmüĢtür, (1saat)3600/42=85,71 yani 85 adet parça üretilmektedir
20x85=1700 Euro kazanç sağlanmıĢtır. Yapılan geliĢtirmeler ile 1 saatte 1700-1500=200 Euro kar elde
edilmiĢtir.
AraĢtırmanın yapıldığı iĢletme, çalıĢanlarından yıllık belli bir sayıda KAĠZEN çalıĢması beklentisindedir.
ĠĢletme yeniliğe önem verdiği için, bu hat üzerinde yapılmıĢ olan geliĢtirme, diğer hatlardaki üretim sürelerinde
de inceleme yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bunun sonucunda, her proseste metot mühendisleri tarafından
üretim süresi hesaplanarak gerekli geliĢtirmeler yapılacak firmada en kısa sürede, en doğru parçalar üretilir hale
gelecektir.
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ÖZET

Karar verme, yaĢamın tüm süreçlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ayrıca gün geçtikçe karar verme
problemlerinin karmaĢıklaĢması, alternatif ve kriterlerin artması karar vermeyi daha da zor hale getirmiĢtir.
Yoğun rekabet ortamında hızlı ve doğru karar verme, iĢletmeleri rakipleri karĢısında güçlü kılmaktadır.
Kısacası hızlı ve doğru karar verme ve bu amaçla Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) gibi bilimsel
yaklaĢımların kullanılması neredeyse bir zorunluluktur. Çok Kriterli Karar Verme problemleri; satın alma, satıĢ,
pazarlama, üretim, iĢletme için makine-malzeme seçimi, tedarikçi seçimi, bakım stratejisi seçimi gibi birçok
alanda yaĢanmaktadır. Karar verme iĢlemine baĢlamadan önce karar kriterlerinin doğru Ģekilde belirlenmesi ve
seçme iĢlemine dahil edilecek alternatiflerin tercihi de önemli bir aĢamadır. Literatür incelemesinde, ÇKKV
yöntemlerinden faydalanılarak, pek çok seçim problemine çözüm bulunduğu görülmektedir.
Bu çalıĢmada, bir imalat iĢletmesi için en uygun bakım stratejisinin seçiminde Gri ĠliĢkisel Analiz (GĠA)
yöntemi kullanılmıĢtır. Literatürde GĠA yönteminin genellikle bankacılık sektöründeki ÇKKV problemlerinin
çözümünde kullanıldığı görülmektedir. Bu nedenle çalıĢmada Gri ĠliĢkisel Analiz yönteminin imalat
sektöründeki kullanımının yaygınlaĢtırması da amaçlanmıĢtır.
Anahtar kelimeler; ÇKKV, Gri ĠliĢkisel Analiz Yöntemi, Bakım Stratejisi Seçimi
SELECTING THE OPTIMAL MAINTENANCE STRATEGY FOR A MANUFACTURING FACILITY
USING THE GRAY RELATIONAL ANALYSIS METHOD
SUMMARY
Decision-making is an indispensable part of all processes of life. In addition, the complexity of decisionmaking problems and the increase in alternatives and criteria have made decision-making more difficult. Fast
and accurate decision-making in an intensely competitive environment makes businesses strong against
competitors. In short, it is almost necessary to make quick and accurate decisions and use scientific approaches
such as Multi-Criteria Decision Making (MCDM) for this purpose. Multi-Criteria Decision Making Problems;
It is experienced in many areas such as purchasing, sales, marketing, production, machine-material selection for
the enterprise, supplier selection, and maintenance strategy selection. Before starting the decision-making
process, the correct determination of the decision criteria and the selection of the alternatives to be included in
the selection process are also essential steps. In the literature review, it is seen that there are solutions to many
selection problems by making use of MCDM methods.
In this study, Gray Relational Analysis (GIA) method was used to select the Optimal Maintenance strategy for a
manufacturing business. In the literature, it is seen that the GIA method is generally used in the solution of
MCDM problems in the banking sector. For this reason, it is also aimed to popularize the use of the Gray
Relational Analysis method in the manufacturing industry in this study.
Keywords; MCDM, Gray Relational Analysis Method, Maintenance Strategy Selection
GĠRĠġ
Üretim sektöründe, iĢletmelerin temel amacı üretimdeki sürekliliği sağlamak ve verimliliği artırmaktır.
Üretimde sürekliliğin sağlanması ve verimin artırılması ise üretim ekipmanları için en uygun bakım
stratejilerinin uygulanması ile mümkündür. Bu nedenle iĢletmeler için en doğru bakım stratejisinin seçilmesi
oldukça önemlidir. Bakım, bir iĢletmenin üretim ekipmanlarının sürekli olarak çalıĢmasını sağlamak amacı ile
gerçekleĢtirilen faaliyetlerin tümüdür. Bakım faaliyetlerinin temel amacı makine ve ekipmanların kullanımı
sırasında oluĢabilecek bir sorunu en kısa sürede çözmek ve oluĢma ihtimali olan arızaları gerçekleĢmeden
önlemektir. ĠĢletmelerdeki makineler veya ekipmanlarda oluĢan arızalar, planlanan üretimin aksamasına, üretim
zamanının gecikmesine, istenilen kalitede ürün elde edilememesine ve üretimin durmasına sebep olmaktadır.
Bu sebeple iĢletmelerde bakımın planlı bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi için her iĢletmenin kendi üretim
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anlayıĢına uygun bir bakım stratejisi belirlemelidir (Akgönül, Özcan, Eren 2021). Stratejik kararların temeli,
iĢletmenin hedeflerini ve amaçlarını kesin ve açık bir Ģekilde belirlemesine dayalıdır. Strateji ise, ―rekabetin
yoğun olduğu bir ortamında, hedeflerini ve amaçlarını gerçekleĢtirmeye çalıĢan bir iĢletmenin uygulayacağı
hareket biçimi‖ olarak tanımlanmaktadır (Seçme, Özdemir, 2008).
Bakım stratejileri ve iĢletmeler için uygun bakım stratejisi seçimi ile ilgili literatür taraması gerçekleĢtirilmiĢ ve
özet olarak aĢağıda verilmiĢtir. ĠĢletme özellikleri temel alınarak Düzeltici Bakım, Periyodik Bakım, Periyodik
Bakım, Duruma Dayalı Bakım ve Fırsatçı Bakım kriter olarak belirlenmiĢtir. Bakım stratejisi seçiminde
kullanılan gri iliĢkisel analiz ile de ilgili literatürel bilgi paylaĢılmıĢtır. ÇalıĢma da, gri iliĢkisel analiz yöntemi
kullanılarak bir imalat iĢletmesi için en uygun bakım stratejisinin seçimi amaçlanmıĢtır.
LĠTERATÜR TARAMASI
ĠĢletmelerde gerçekleĢtirilen bakım ve onarım faaliyetleri; üretim ve iĢ akıĢının planlanması, üretimde zaman
kaybı yaĢanmaması veya en az kayıpla gerçekleĢtirilmesi açısından önemli bir yere sahiptir. ĠĢletmelerin,
müĢterilerine en iyi hizmeti sunabilmesi için bakım stratejilerini teknolojiyle bütünleĢtirmeleri gerekmektedir
(Dinç, 2016). Bakım çalıĢmalarının önemi, üretim performansının artması, yüksek kaliteli ürün üretilmesi, iĢ
sağlığı ve güvenliği vb. konulardaki yönetimsel etkileri sebebiyle artmaktadır. Uygun hazırlanmıĢ bir bakım
planı; bakım masraflarını azaltır, gecikmeleri azaltarak bakım iĢgücü kullanımını geliĢtirir, bakım kalitesini
iyileĢtirir, bakım çalıĢanlarının boĢ zamanlarını minimuma indirger ve malzeme, ekipmanın etkin kullanımını
maksimize eder (Ünlüsoy 2020). Bu amaçları mümkün kılmaya dayalı bakım stratejileri geliĢtirilmiĢtir. Bunlar;
Düzeltici, Periyodik, Kestirimci, Duruma Dayalı, Güvenilir Merkezli, Toplam Üretken, Toplam Kalite ve
Fırsatçı bakım olarak sıralanabilir. Düzeltici Bakım (DB); bir makine veya ekipman arızalandığında yapılan
bakımdır. Periyodik Bakım (PB); bir makine veya ekipman bakımının belirli bir program dahilinde, arıza Ģartı
aranmaksızın planlı ve düzenli olarak yapılmasıdır. Kestirimci Bakım (KB); makine veya ekipman verilerinin
analiz edilerek arızalanma zamanlarının tahminine dayalı bakımdır. Duruma Dayalı Bakım (DDB); makine
veya ekipman performansını gerçek zamanlı takip etmek için ölçüm ve veri toplama sistemi kullanılarak
yapılan bakımı ifade etmektedir. Fırsatçı Bakım (FB) ise bir makine veya ekipmanın bakımı yapılırken, bakım
zamanı yaklaĢan diğer makine veya ekipmanların bakımlarının yapılmasıdır. GerçekleĢtirilen literatür
taramasında birçok bakım planlaması seçim probleminin Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri
kullanılarak çözüldüğü görülmüĢtür (Gedikli, Ervural, ġen, 2021).
Gri iliĢkisel analiz yöntemi 1982‘de J. L. Deng tarafından geliĢtirilmiĢ bir yöntemdir. Gri Sistem Teorisinin
gündeme gelmesi ile ortaya çıkmıĢtır. Bu yöntem çoklu faktörler ve değiĢkenler arasındaki karmaĢık iliĢkileri
çözmek için kullanılır. Ġki seri arasında farklı ya da benzer dereceleri ölçen bir etki değerlendirme modelidir.
Gri iliĢkisel analiz mevcut sistemdeki bir ana faktör ve diğer tüm faktörler arasındaki belirsiz iliĢkileri analiz
eder. Analiz edilen değerler arasındaki iliĢki (benzerlikler-farklılıklar) ‗gri iliĢki‘ olarak tanımlanır. Ġki değer
arasındaki değiĢim eğilimi istikrarlı ise iliĢki derecesinin yüksek olduğu kabul edilir, istikrarlı değilse iliĢki
derecesinin düĢük olduğu söylenir (Karaatlı, 2016). Gri iliĢkisel analiz yöntemi çok kriterli karar verme
yöntemlerinden biri olup son zamanlarda finans, mühendislik, muhasebe ve sağlık gibi çeĢitli sektörlerde
sıklıkla kullanılmaktadır (Güleç, Özkan, 2017).
Gri iliĢkisel analiz (GĠA), çok sayıda kriter ve alternatife sahip karar verme problemlerinin çözümünde sıkça
kullanılan bir yöntemdir. Uygulama kolaylığı ve çok kısa sürede sonuca ulaĢtırabilmesi, GĠA yöntemini çok
kriterli karar verme problemlerinin çözümünde önemli bir yere taĢımaktadır. (Cassady, Kutanoglu, 2005)
UYGULAMA
ĠĢletmelerin pazardaki konumlarını koruyabilmeleri ve rekabet ortamında var olmaya devam edebilmeleri için
stratejik kararlar alması kaçınılmazdır ve alınan bu kararların en önemlilerinden biri de stratejik bakım
planlamasıdır.
ĠĢletmeler için bakım stratejileri, uygulanabilirlik ve güvenilirlik düzeylerinin korunmasında, ürün kalitesinin
istenilen seviyeye ulaĢmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu sebeple iĢletme için en doğru bakım stratejisini
seçmek, üretimin seyri açısından son derece önemlidir. Bu çalıĢmada, bir imalat iĢletmesi için en uygun bakım
stratejisi seçim probleminin, Gri ĠliĢki Analizi (GĠA) yöntemi ile çözümlenmesi amaçlanmıĢtır. Problem
çözümü iki aĢamadan oluĢmaktadır, bu aĢamalar özet olarak ġekil 1‘de verilmiĢtir.
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•Kriterlerin ve Alternatiflerin Belirlenmesi

1.Aşama

•Öncelikle bir karar matrisi oluşturulacak, karar matrisi oluşturulurken
bakım modelleri ve her bir bakım modeli için uygun görülen kriterler
belirlenecektir. Sonrasında bu kriterler ve alternatiflerle bir başlangıç
matrisi oluşturulacaktır.

•Gri İlişkisel Analiz Yönteminin Uygulanması

2.Aşama

•Başlangıç matrisine GİA yöntemi uygulanarak belirlenen alternatifler
arasından en uygununun seçimi yapılacak ve problemin çözümü
sağlanacaktır.

Adım 1: Kriterlerin ve Alternatiflerin Belirlenmesi
ÇalıĢmada, iĢletmenin uygulayabileceği 5 bakım planı (alternatif), 5 kritere göre Gri ĠliĢkisel Analiz yöntemi ile
değerlendirilecektir. Kullanılan kriterler ve alternatifler, literatürden hareketle ve iĢletmedeki bir uzmanın
görüĢleri alınarak oluĢturulmuĢtur. Değerlendirme kriterleri ve alternatifler Tablo 1‘de sunulmuĢtur.
Tablo 1. Değerlendirme Kriterleri ve Alternatifler
Alternatif ve Kodu
Düzeltici Bakım - DB

Kriter ve Kodu
Maliyet - KR1
Güvenlik - KR2
Uygulanabilirlik - KR3
Üretim Kalitesi - KR4

Periyodik Bakım - PB
Kestirimci Bakım - KB
Duruma Dayalı Bakım - DDB

Esneklik - KR5

Fırsatçı Bakım - FB

Adım 2: Gri ĠliĢkisel Analiz Yönteminin Uygulanması
Gri ĠliĢkisel Analiz yöntemi 6 adımdan oluĢmaktadır (Ayçin, 2018).
Adım 2-1: Karar matrisi düzenlenir. Bu matris, problemdeki bütün alternatifleri ve kriterleri içerir. Karar
matrisi EĢitlik 1‘de görüldüğü gibidir.

(1)
Adım 2-2: Karar matrisine normalizasyon iĢlemi EĢitlik 2 uygulanarak ve Normalize Matris elde edilir.

(2)
Adım 2-3: Normalize Matris‘e EĢitlik 3 uygulanır ve Uzaklık Matrisi elde edilir.
(3)
Adım 2-4: Uzaklık Matrisi‘ne EĢitlik 4, EĢitlik 5 ve EĢitlik 6 uygulanır ve Gri ĠliĢkisel Katsayı Matrisi
oluĢturulur.
(4)
(5)
Adım 2-5: Gri iliĢkisel dereceler EĢitlik 7 kullanılarak belirlenir.

(6)

(7)
Adım 2-6: Dereceler sıralanır.
Ele alınan problem için Adım 2-1 kapsamında Karar Matrisi Tablo 2‘deki gibi oluĢturulmuĢtur.
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KR1

Tablo 2. Karar Matrisi
KR2
KR3
KR4

KR5

DB
PB

0,1700
0,1600

0,2500
0,2200

0,1500
0,2100

0,3000
0,2200

0,1300
0,1900

KB

0,1400

0,2800

0,1600

0,3400

0,0800

DDB

0,1550

0,2180

0,2330

0,2050

0,1890

FB

0,1480

0,2450

0,1900

0,2550

0,1620

Adım 2-2 kapsamında Karar Matrisindeki değerler, EĢitlik 2 kullanılarak normalize edilir. Normalize Matris
Tablo 3‘de verilmiĢtir.
KR1

Tablo 3. Normalize Matris
KR2
KR3
KR4

KR5

DB
PB

0,0000
0,3333

0,4839
0,9677

1,0000
0,2771

0,2963
0,8889

0,5455
0,0000

KB

1,0000

0,0000

0,8795

0,0000

1,0000

DDB

0,5000

1,0000

0,0000

1,0000

0,0091

FB

0,7333

0,5645

0,5181

0,6296

0,2545

Adım 2-3 kapsamında EĢitlik 3 kullanılarak Uzaklık Matrisi elde edilir. Uzaklık Matrisi Tablo 4‘de verilmiĢtir.
KR1

Tablo 4. Uzaklık Matrisi
KR2
KR3

KR4

KR5

DB
PB

1,0000
0,6667

0,5161
0,0323

0,0000
0,7229

0,7037
0,1111

0,4545
1,0000

KB

0,0000

1,0000

0,1205

1,0000

0,0000

DDB

0,5000

0,0000

1,0000

0,0000

0,9909

FB

0,2667

0,4355

0,4819

0,3704

0,7455

Adım 2-4 kapsamında EĢitlik 4-5-6 kullanılarak Gri ĠliĢkisel Katsayı Matrisi elde edilir. Gri ĠliĢkisel Katsayı
Matrisi Tablo 5‘de verilmiĢtir.
Tablo 5. Gri ĠliĢkisel Katsayı Matrisi
KR1
KR2
KR3
KR4

KR5

DB
PB

0,3333
0,4286

0,4921
0,9394

1,0000
0,4089

0,4154
0,8182

0,5238
0,3333

KB

1,0000

0,3333

0,8058

0,3333

1,0000

DDB

0,5000

1,0000

0,3333

1,0000

0,3354

FB

0,6522

0,5345

0,5092

0,5745

0,4015

Adım 2-5 kapsamında EĢitlik 7 kullanılarak Gri iliĢkisel dereceler Tablo 6‘da görüldüğü gibi belirlenir.
Tablo 6. Gri ĠliĢki Derecesi
DB
0,5529
4
PB
0,5857
3
KB
0,6945
1
DBB
0,6337
2
FB
0,5344
5

Adım 2-6 kapsamında alternatifler sıralanır.
KB – DDB – PB – DB - FB
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Günümüzde bakım stratejisi seçimi, iĢletmeler için çok önemli bir karar verme problemidir. Doğru bakım
stratejisinin belirlenmesi, iĢletmelerin verimliliği ve güvenilirliğini artırırken, doğru olmayan bakım stratejileri
iĢletmelerin karını ve etkinliğini azaltmaktadır. Bu yüzden ÇKKV yöntemleri kullanılarak bu sorunlara uygun
çözümler bulunması amaçlanmaktadır. Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri birçok kritere dayalı alternatifler
setini değerlendirmek amacıyla ortaya konmuĢ analitik tekniklerdir. Literatürde bu tip problemleri çözmek için
birçok yöntem önerilmiĢtir. Bu çalıĢmada Gri ĠliĢkisel Analiz yöntemi kullanılarak bir üretim atölyesi için en
iyi bakım stratejisinin seçimi amaçlanmıĢtır.
GĠA yöntemi uygulandığında sırası ile KB, DDB, PB, DB ve FB Ģeklinde bir sonuç elde edilmiĢtir. Elde edilen
bu sonuçla birlikte iĢletme için en uygun olan bakım stratejisinin Kestirimci Bakım olduğu görülmektedir.
Kestirimci bakım, ekipmanın ve bileĢenlerinin sorun çıkarmadan önce durum izleme yoluyla arıza çıkarma
ihtimallerini değerlendirmek ve önlem almaktır. Böylece ekipman belirli parametreler açısından izlenir ve
ileriki dönemde arıza çıkarma ihtimali kontrol edilir. Bu çalıĢmadaki sonuçlardan yola çıkarak iĢletmenin bu
metot ile üretim miktarını ve kalitesini artırabileceği, üretim hacmini geniĢletebileceği ve rekabet ortamında
uzun süre hayatta kalabileceği öngörülmektedir.
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LPP Yöntemi ile En Ġyi Fiyatın Belirlenmesi Bir OEM’de Uygulanması
Doç. Dr. Ayten YILMAZ YALÇINER,
Sakarya Üniversitesi, ORCID:0000-0001-8160-812X,
Doç. Dr. Tijen ÖVER ÖZÇELĠK,
Sakarya Üniversitesi, ORCID:0000-0002-9614-811,
Öğr. Mükerrem ÇAKIR,
Sakarya Üniversitesi, ORCID: 0000-0002-6342-5079, Tel: 05340730893

ÖZET
Günümüzde uluslararası rekabetin artması ile iĢletmeler varlıklarını sürdürmek ve kar marjını artırmak için
yoğun bir araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları içindedir. ĠĢletmelerin kar marjını artırmak için üzerinde durduğu
en önemli konu ürünlerin ve parçaların en uygun fiyatını bulmalarıdır. En uygun fiyatın belirlenmesi iĢletmede
gelir artıĢının ve büyümenin üzerinde güçlü bir etkisi olduğu bilinmektedir. Parça fiyatını etkileyen kriterlerini
bilmek, maliyetleri düĢürmek ve iĢletmeler arası rekabet avantajını artırmak için stratejik bir önemi vardır.
Bu çalıĢmada, büyük bir orijinal ekipman üreticisinde (OEM) de bulunan 43 adet bağlantı braketinin parça
birim fiyatlarını azaltmak için doğrusal performans fiyatlandırma (LPP) yöntemi kullanılmıĢtır. LPP,
fiyatlandırma süreçleri için geliĢtirilmiĢ regresyon tabanlı bir yöntemdir.
Bu yöntem kullanılan malzeme ve tedarik maliyetine odaklanmaktadır. OEM‘deki uzmanlara göre ilk olarak
fiyatı etkileyen kriterler belirlenmiĢtir. Kriterlerin fiyat üzerindeki etkileri incelenmiĢtir. LPP analizleri
sonrasında trend çizgisinin üzerinde parçalara fiyat iyileĢtirmeleri yapılmıĢtır. ĠyileĢtirmeler sonrasında %15
oranında maliyet tasarrufu sağlanmıĢtır.
LPP yöntemi ABD ve Avrupa‘da otomotiv endüstrisinde yaygın kullanılmasına rağmen, literatürde LPP
yönteminin uygulanabilirliğine dair eksikler yer almaktadır. Bu bağlamda yapılan çalıĢmanın amacı satın alma
süreçleri ve fiyat belirleme süreçlerinde LPP yönteminin kullanılmasının yaygınlaĢmasına katkı sağlamaktadır.
Anahtar kelimeler: LPP(Doğrusal Performans Fiyatlandırması),En fiyat belirleme, OEM(Orijinal Ekipman
Üreticisi)
DETERMINING THE BEST PRICE BY LPP METHOD AND AN APPLICATION STUDY FOR AN
OEM COMPANY
With an increase in competition between businesses, businesses have to make extra effort to maintain their
existence and increase their profit margins. The most important thing for businesses is to make more profit
margin is focusing on finding the most affordable prices for products or their components. Determining the
most affordable price has a big effect on income growth and growth as a business. Having a knowledge of the
criteria affecting price components is a strategic move to reduce costs and get advantage of businesses.
The lineal performance pricing LPP method is used to reduce the part unit prices of forty-three mounting
brackets to reduce the part unit prices of forty-three attachment brackets in OEM from a major original
equipment manufacturer. LPP is a regression-based method developed for pricing processes.
This method focuses on the material used and the cost of procurement. According to the experts at the OEM,
the criteria affecting the price were determined firstly. The effects of the criteria on the price were examined.
After the LPP analysis, price improvements were made to the parts above the trend line. After the
improvements, 15% cost savings were achieved.
Although the LPP method is widely used in the automotive industry in the USA and Europe, there are
deficiencies in the applicability of the LPP method in the literature. In this context, the aim of that work is to
popularize the use of the LPP method in purchasing processes and price determination processes.
Keywords: LPP (Linear performance pricing), Best price determining, OEM (Original Equipment
Manufacturer)
1. GĠRĠġ
Günümüzde teknolojide, sanayide ve hayatın her alanında yaĢanan büyük ve hızlı değiĢimler, ürün yapısının
karmaĢıklığı, ürün yaĢam sürelerinin çok kısalması, süreçlerin giderek daha karmaĢık hale gelmesine sebep
olmuĢtur. Ticari faaliyetlerin küreselleĢmesi ve lojistikteki geliĢmeler sonucunda oluĢan zorlu rekabet koĢulları
ile satın alma faaliyetlerinin ve fiyatlandırmanın da kritik rolü artmıĢtır.
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ġirketlerdeki performansın artmasındaki en kritik rolün fiyatlandırılma olduğu bilinmektedir. Ancak çoğu
Ģirket, hedef fiyatları tanımlamak için sağlam ve objektif bir temelden yoksundur. Bu durum maliyet yönetimi
açısından yeni yaklaĢımların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur (Pazarçeviren ve ġahin,2013)
Satın alma fonksiyonun geliĢmesiyle daha yüksek üretim verimlilik seviyelerine ve firmanın rekabet gücüne
katkıda bulanacağı, iĢletmenin maliyetlerini azaltacağı ve dolayısıyla Ģirketin karının artabileceği
belirtilmektedir (Arıkan ve Küçükçe, 2012).
Genel anlamıyla satın alma kavramı 3 temel nokta üzerinde durmaktadır. Bunlar; kalite, maliyet ve termindir.
Bir iĢletme rekabet ortamında varlığını korumak ve yüksek karlar elde etmek istiyorsa ihtiyacı olan ürünleri
kalite ve hizmet gereksinimlerini karĢılayan en uygun fiyata satın alınmalıdır (ġahin, 2004)
ĠĢletmelerde fiyatlandırma iĢleminde çeĢitli zorluklar bulunmaktadır. Fiyatlandırma satıĢ hacmine, maliyet gider
kalemlerine, rakip iĢletmelerin fiyatlarına, pazar koĢulları vb. unsurlara bağlı olarak farklılık göstermektedir.
Fiyatlandırma ve fiyat teriminin literatürde bazı tanımları yer almaktadır. Bunlardan bazıları ;
Fiyatlandırma ekonominin temel unsurlarından biridir (Dolgui ve Proth,2010). ĠĢletmelerin pazardaki fiyatlarını
belirlerken, arz ve talep değerlerini inceler ve alıcı ile satıcı arasında anlaĢmayı netleĢtirir. Fiyatlandırmanın
beraberinde gelen pazarlama faaliyetleri iĢletmenin en önemli cari gelir kaynağıdır (Mucuk, 2018).
Kotler vd. (2015) fiyatı, müĢterilerin sahip olduğu veya ihtiyacı olan ürünler ve hizmetler için verdiği bütün
değerler olarak tanımlamıĢlardır. Fiyat geçmiĢten günümüze tüketici seçimlerini etkileyen önemli faktörlerin
baĢında gelmektedir. Ancak geliĢen teknoloji ve küreselleĢen dünya ticareti tüketici seçimlerin de fiyat dıĢı
faktörlerin önemi artmaktadır.
Pazarda fiyatın en önemli farklılaĢma araçlarından görülmesinin nedenleri, fiyat arz ve talep arasında iliĢki
kurar ve fiyatın ölçülebilmesi fiyatı önemli hale getirir. (Tek, 1999)
Pazardaki firma ürettiği mal veya hizmet ile müĢterisine ne vermek istediğine karar verip buna göre
fiyatlandırma için uygun strateji seçmelidir. Eğer bir iĢletme misyonunu yani pazarda var olma amacını doğru
seçemezse doğru fiyatlandırma politikası uygulayamaz (Kotler vd., 2015).
Fiyatlandırmadaki amaç ve hedefler iĢletmenin pazardaki amaç ve hedefleri ile örtüĢmektedir (Aydemir,2015).
ĠĢletmeler için oldukça kritik olan ve büyük risk taĢıyan fiyat belirleme sürecinde, satın alma maliyetini
azaltmak ve en çok tasarrufu sağlamak yeni fiyat belirleme yöntemleri geliĢtirilmektedir.
Bu çalıĢmada ele alınan OEM firması, yıllardır otomotiv sektöründe ürünler üretmekte aynı zamanda bazı
ürünleri yan sanayilerinden tedarik etmektedir. OEM firması da artan ürün fazlalığı, üretim süreçlerinin
karmaĢıklığı, pazardaki rekabet koĢullarının zorlaĢması ile satın alma faaliyetlerinde ve ürün fiyatlarını
iyileĢtirme üzerinde durmaktadır. Aynı zamanda ürünün en iyi fiyatlandırmasını bilmek satın alma ve tedarik
süreçlerini geliĢtirmektedir. OEM için ele alınan 43 farklı bağlantı braketinin fiyat değeri bilinmesine rağmen,
ürün performans kriterleri nicel olarak tanımlanmamıĢtır. Bu çalıĢmada 43 farklı bağlantı braketinin en iyi
fiyatını belirlemek ve bu sayede tedarik tasarrufu sağlamasına odaklanmıĢtır. Parçalara ait veriler son 6 aylık
bazda satın alma departmanından elde edilmiĢtir. Bu veriler SAP programında depolanmakta olup son 6 ayın
ortalamasını içermektedir. Parçanın niteliksel özelliklerini niceliksel değerlere dönüĢtürmek için kriterlerin
önemi fazladır ve bu kriterler için gerekli analizler yapılmaktadır.
2. DOĞRUSAL PERFORMANS FĠYATLANDIRILMASI: LPP YÖNTEMĠ
Amerikalı uluslararası yönetim danıĢmanlık firması McKinsey & Company, danıĢmanlık projesinin bir projesi
olarak 1994 yılında Almanya‘da Doğrusal performans fiyatlandırma (LPP)‘yi satın alma için kısa vadeli
maliyet düĢürme aracı olarak geliĢtirmiĢtir. Doğrusal performans fiyatlandırma (LPP) stratejisi, tedarik
kategorisinin ürün fiyatı için çok önemli olan ve daha sonra nesnel hedef fiyatlarının temeli olarak hizmet
edebilecek teknik maliyet belirlemenin yoludur.
Bu metodolojinin özü, basit bir regresyon analizidir (Kılıç,2013) LPP alıcı için iyileĢtirilmiĢ piyasa Ģeffaflığı
yaratır ve alıcının referans değerlerine göre kıyaslamasına ve tedarikçilerine fiyatlarda baskı sağlamasına
olanak sağlar (Proch vd., 2013)
LPP, fiyat ve performans ile iliĢkilidir. Fiyat ve performansın iyileĢtirilmesi tedarikçi yönetimine ve tedarikçi
iliĢkilerine olumlu katkı sağlamaktadır. Doğrusal Performans fiyatlandırması, fiyat ve değer özellikleri arasında
iliĢkiyi belirler ve farklı korelasyonları açıklayan bir yöntemdir. (CoĢkun & Yalçıner, 2021)
LPP, parçaları belirli bir kritere göre kıyaslayan analiz yöntemidir. Parçalara göre bu kriterler farklılık
göstermektedir. Dolayısıyla LPP yönteminin doğru uygulanabilmesi için fiyatı etkileyen performans
kriterlerinin doğru ve ortak olması önemlidir.
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ġekil 1:LPP Genel Modeli (CoĢkun,Yalçıner,2021)
ġekil[1] de genel LPP modeli gösterilmektedir. ġekildeki düz çizgi piyasa çizgisi olarak bilinmektedir ve bu
piyasa çizgisinin altında malzemeleri en iyi fiyatlarla tedarik edildiği gösterilir. Ancak bu çizginin üzerinde
alınan malzemeler belirlenen seviyesinin üstünde olduğunu ve fiyat iyileĢtirmesi, fiyatta pazarlık
yapılabileceğini bize gösterir (Newman & Krehbiel, 2007).
LPP, yöntemi tedarikçilerin maliyet düĢüĢlerini en etkin Ģekilde kullanmasına olanak sağlar. LPP kullanılarak
sağlanan faydalar arasında maliyetin Ģeffaflığı, kaynakların kullanımının optimizasyonu ve geliĢmiĢ tedarikçi
iliĢkileri gösterilebilir.
LPP, OEM ile birinci ve ikinci tedarikçiler arasında satın alma iliĢkisinde rekabetçi anlayıĢ ve iyileĢtirme
alanlarını belirlemekte kullanılabilir. LPP, firmaların yeni ürünlerin bileĢenleri için baĢlangıç maliyetlerini daha
iyi müzakere etmelerine olanak tanır ve aynı zamanda mevcut kaynaklı veya yeni yeniden tasarlanmıĢ
bileĢenler için azaltılmıĢ maliyetleri kıyaslamaya yardımcı olur.
3. BĠR OEM ĠġLETMESĠNDE UYGULAMA
ÇalıĢmanın verileri OEM otomotiv firmasının satın alma departmanından elde edilmiĢtir. 6 aylık verilerin
ortalaması ile oluĢturulan veri setleri kullanılmıĢtır. Firmada satıĢ, üretim planlama ve lojistik departmanlarında
görev yapan 6 adet uzmandan alınan görüĢlere göre birim fiyatı etkileyen önemli kriterlerin; miktar, ağırlık ve
operasyon sayısı olduğu görülmüĢtür. Aynı Ģekilde, OEM‘deki uzmanlara göre parça fiyatını etkileyen baĢlıca 3
maliyet kalemi hammadde, iĢçilik ücretleri ve parça miktarı olduğu ifade edilmiĢtir.
LPP Analizinin Yapılması
Firma için seçilen parçaların uzmanlarca belirlenen ağırlık, miktar ve operasyon sayısına göre birim fiyat
üzerindeki etkileri incelenmiĢtir.
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ġekil 2: LPP Model Fiyat-Miktar
Ġlk olarak ele alınan miktar değiĢkinin fiyat üzerindeki etkisi ġekil[2] de verilen grafikte görülmektedir. Burada
trend çizgisinin altındaki ürünlerin en iyi fiyatlara tedarik edildiği görülmektedir.Trend çizgisinin üzerindeki
parçarın mikarının olması gereken fiyatın çok üzerinde olduğu görülmektedir.

ġekil 3: LPP Model Fiyat-Ağırlık
Bundan sonra diğer kriter olan ağırlık için Ģekil[3] de regresyon analizi yapılmıĢtır.Bu analizlerin temel amacı
parçalardaki kriterlerin birim fiyata etkilerini grafiksel olarak göstermektir.Malzemenin ağırlığı kullanılan
hammadde miktarına bağlı olduğından malzeme fiyatının özellikle beĢ adet parçada gereğinden fazla olduğu
tespit edilmiĢtir.
Operasyon sayısı olan son kriterin ise birim fiyata etkisi Ģekil[4] de gösterilmiĢtir.Fiyatın artması operasyon
sayısı ile doğru orantılıdır.9 adet parçanın özellikle olması gereken operasyon fiyatının üzerinde olduğu tespit
edilmiĢtir.
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ġekil 4: Ağırlık-Operasyon Sayısı
Fiyatı Ġndirilecek Parçaların Belirlenmesi
LPP de yapılan analizlerde görüldüğü üzere trend eğrisinin üstünde yer alan parçalarda fiyatlarında
iyileĢtirmeler yapılacaktır. ġekil[5]‘de belirlenen 10 adet bağlantı braketinin Ģekil [2],Ģekil[3] ve Ģekil[4]‘de
trend çizgisinin üzerinde olduğu belirlenmiĢtir. Bu parçalar toplam fiyatın %29‘unu oluĢturmaktadır. Toplam
43 parça arasından 10 adet parçanın fiyatları LPP yöntemi kullanılarak iyileĢtirilecektir.

ġekil 5:Fiyatlarında ĠyileĢtirme Yapılacak Ürünler
Parça fiyatlarının İndirimin gerçekleşmesi
Bu parçalar üzerindeki fiyatı en çok etkileyen kriteri bulmak Ģekil[5]‘de ki parçaların malzeme fiyatlarına,
iĢçilik ücretlerine ve miktarın artıĢıyla birlikte gelen indirim uygulanan tutarlar belirlenmiĢtir. Parça birim
fiyatını etkileyen baĢlıca unsurların finansal olarak değerleri aĢağıdaki tablo[1] de yer almaktadır. Miktara bağlı
indirim oranları toplam parça birim fiyatına uygulanmaktadır.

Parça Kodları Parça Birim Fiyat
TFRD0041
TFRD0039
TFRD0033
TFRD0002
TFRD0035
TFRD0007

₺
₺
₺
₺
₺
₺
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41,78
32,38
24,48
25,99
23,07
17,82

Operasyon
Ağırlığa Bağlı
Miktara
Bağlı
Sayısına
Kullanılan
Ġndirim Oranları
bağlı ĠĢçilik
Malzeme Fiyatı
Ücretleri
1%
₺
37,85 ₺
2,59
0,25%
₺
28,98 ₺
4,20
0,25%
₺
22,35 ₺
2,40
0,5%
₺
23,44 ₺
2,00
0,25%
₺
18,55 ₺
3,76
0,25%
₺
15,88 ₺
1,55
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TFRD0012
₺
17,24 0,25%
₺
TFRD0038
₺
16,51 0,25%
₺
TFRD0006
₺
18,44 1%
₺
TFRD0029
₺
17,54 0,75%
₺
Tablo 1:Kriterlerin Birim Fiyat Üzerindeki Finansal Dağılımı

15,26
14,47
16,58
14,95

₺
₺
₺
₺

1,58
1,64
1,46
2,11

Bundan sonraki aĢamada oransal olarak her parçalardaki miktarın ağırlığın ve operasyonun sayısının fiyat
üzerindeki etkilerinin dağılımı ve kriterlerin ortalama etkileri tablo[2] de verilmiĢtir.

Parça Kodları

Fiyata Miktarın Etkisi

Fiyata
Etkisi

Ağırlığın Fiyata
Operasyon
Sayısının Etkisi

TFRD0041
1,022%
92,635%
TFRD0039
0,243%
87,125%
TFRD0033
0,247%
90,070%
TFRD0002
0,508%
91,658%
TFRD0035
0,258%
82,923%
TFRD0007
0,255%
90,881%
TFRD0012
0,255%
90,368%
TFRD0038
0,256%
89,586%
TFRD0006
1,011%
90,970%
TFRD0029
0,765%
86,940%
Kriterlerin
ortalaması
0,48%
89,32%
Tablo 2:Kriterlerin Birim Fiyat Üzerindeki Oransal Dağılımı

6,343%
12,631%
9,683%
7,834%
16,819%
8,864%
9,376%
10,158%
8,018%
12,295%
10,20

Bu analizler ıĢında birim fiyata en fazla etkileyen %89,32 oranla malzeme ağırlığına bağlı olarak kullanılan
hammadde olduğu belirlenmiĢtir. Bu sebeple OEM deki fiyat iyileĢtirmelerini gerçekleĢtirmek için öncelikli
olarak hammadde birim fiyatında yapılacak maliyetlere odaklanılmıĢtır. Yani analizi etkileyen kriterlere göre
fiyatlar uygun seviyeye çekilmiĢtir.

ġekil 6:LPP Ġle Maliyet Tasarrufu
BaĢlangıç trend eğrisinin üstündeki parçaların toplam fiyatı 3.235.361,97 TL olarak belirlenmiĢtir. ġekil [6] da
görüldüğü üzere fiyatlar dengeli trend eğrisinde olduğunda LPP yöntemi ile toplamda %15,51 maliyet tasarrufu
sağlanmıĢtır.
Fiyat Ġndirimi Sonrasında LPP Analizi
Fiyat iyileĢtirmeleri sonrasında fiyatlar dengeli ve trend eğrisi civarında olduğu Ģekil[7], Ģekil[8] ve Ģekil[9]
görülmüĢtür. LPP ile elde edilen tasarruf Ģekil[6]‘da gösterilmiĢtir. Bu 10 adet bağlantı braketinin fiyat
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iyileĢtirmesi öncesi toplam maliyeti 3235361,97 TL den 2733265,45 TL ye düĢürülmüĢtür. Yapılan
hesaplamalar sonucu LPP metodunun sağladığı tasarruf ortaya konulmuĢtur.

ġekil 7: Fiyat ĠyileĢtirmeleri Sorasında Fiyat-Miktar LPP Grafiği

ġekil 8:Fiyat ĠyileĢtirmeleri Sorasında Fiyat-Ağırlık LPP Grafiği
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ġekil 9: Fiyat ĠyileĢtirmeleri Sorasında Fiyat-Operasyon Sayısı LPP Grafiği

4. SONUÇ
2022 yılının ilk çeyreğinde fiyatlandırmada kullanılan LPP metodu sayesinde, kullanılan iĢletmede ekonomik
açıdan maliyetlerin düĢeceği öngörülmektedir. OEM‘in yıl içerisinde en iyi fiyatlandırmayı bulması halinde
elde edeceği maliyet düĢüĢlerinin yüzde %15 olacağı belirlenmiĢtir. Firmanın LPP yöntemi ile verdiği
fiyatlarda parçanın kriterlerine bağlı maksimum fayda sağlanmıĢtır. Firmanın artık parçanın en iyi fiyatını
bulması ile maliyetlerinde azalma olacağı ve satın alma faaliyetlerinde geliĢme olacağı düĢünülmektedir
ĠĢletmenin sektöründe baĢarılı olabilmesi ve karlılığını artırması için fiyatlandırma ve satın alma
fonksiyonlarını doğru yapması gerekmektedir. LPP metodolojisi iĢletmenin verimlilik, karlılık ve süreçteki
fiyat iyileĢtirmelerine olanak sağlayan son derece yararlı bir metodolojidir. Bu metodolojinin temelinde fiyatı
etkileyen kriterleri belirlenir ve nicel olarak gösterilir. Bu fiyatı oluĢturan kriterler ve fiyat arasında regresyon
analizi yapılmaktadır. Yapılan analizler doğrultusunda trend eğrisinin üzerindeki parçalarda kriterler ıĢığında
fiyat iyileĢtirmeleri yapılmıĢtır. Tüm parçalar ele alındığında iyileĢtirme yapılacak 10 adet bağlantı braketi
baĢlangıçta toplam maliyetlerin %29 unu oluĢturduğu bilinmektedir. Bu 10 adet parçanın toplam maliyeti
3.235.361 ₺ den 2.733.265 ₺ olarak güncellenmiĢtir ve bu parçalarda toplamda yüzde %15‘lik bir indirim
sağlanmıĢtır. Parçaları tek tek ele alındığında tablo [3] de görüldüğü üzere %10 ile %25 arasında bir fiyatta
değiĢim olduğu görülmektedir.
OEM ile yapılan LPP projesi sonucunda, sunulan metodoloji satın alma departmanı tarafından benimsenmiĢ ve
baĢta da belirtildiği gibi firmanın kriterler üzerinde nicelleĢtirme çalıĢmasına olanak sağlamıĢtır. Bu firmanın
fiyatlandırma ile ilgili her aĢamasında bu uygulama bilinç yerleĢtirilmiĢtir.
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LPP Yöntemi Sonrası Parçalardaki Fiyat DeğiĢimi
[CELLRANGE]
45,000
40,000
35,000

[CELLRANGE]

30,000
25,000

[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE]
[CELLRANGE] [CELLRANGE]

20,000
15,000
10,000
5,000
0,000

Birim Fiyat

ĠndirgenmiĢ Birim Fiyat

Tablo 3:LPP Yöntemi Sonrası Parçalardaki Fiyat DeğiĢimi
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OTOMOTĠV ÜRETĠMĠ YAPAN BĠR ĠġLETMEDE PARÇA ONAY PROSESĠ ĠYĠLEġTĠRME
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Özet:
Üretim Parçası Onay Prosesi (Production Part Approval Process-PPAP), üretimde kullanılacak parçaların
mümkün olduğunca hatasız bir Ģekilde devreye alınmasını sağlayan bir yönetim biçimidir. Bu sistemde her bir
parça için tedarikçi tarafından detay tasarım bilgilerinin yer aldığı dokümanlar oluĢturulmaktadır. PPAP
dosyalarının hazırlanmasının en temel amacı üründe önceden ön görülemeyen problemlerin yaĢanmamasıdır.
Yöntem genellikle otomotiv sektöründe kullanılmaktadır ancak diğer sektörlerdeki kurumsal firmalar için de
kullanılması gereken öncelikli araçlar bütünüdür.
PPAP sisteminin IATF 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi standardında bahsedilmesi ve kullanılmasının temel
nedeni ise otomotiv sektöründe devreye alınan parçaların milyonlarca adette son kullanıcıya sunulması ve
burada oluĢabilecek hataların telafilerinin son derece zor olmasıdır. Otomotiv sektörü hataların telafi
edilmesinin çok maliyetli olduğu ve bazı durumlarda insan hayatının söz konusu olduğu bir sektör olduğundan
hata ile karĢılaĢma riskinin en düĢük seviyede görülmek istendiği sektörlerden birisidir.
Bu çalıĢmada ticari araç üretimi yapan bir OEM iĢletmede PPAP süreci analiz edilerek iyileĢtirmeye açık
alanlar belirlenmiĢtir. Sürecin sistemsel olarak takip edilememesi sonucu karĢılaĢılan sorunlardan yola çıkılarak
süreç analizi ve tasarımı çalıĢması yapılıp, sistemin dijital ortama aktarılmasında zemin oluĢturulması
hedeflenmiĢtir. ÇalıĢma ile numune sipariĢler için hazırlanan ve incelenen PPAP sayısında önemli bir artıĢ
sağlamıĢtır. Bu artıĢ olası hataların yerinde ve zamanında fark edilmesini, tedarik edilen parçaların güvence
altına alınmasını, süreç izlenebilirliğinin etkin olmasını sağlayacaktır. ÇalıĢmada ayrıca, PPAP Sürecinin
yeniden tasarlanması kapsamında Kritik Yol Metodu (CPM) kullanılarak proje süresi de hesaplanmıĢtır.
ÇalıĢmanın sonucunda ayrıca, önceden sistematik olarak takip edilemediği için hiçbir performans kriteri
bulunmayan sürece ait performans kriterleri oluĢturulmuĢ ve performans kriterlerinin etkinliğinin takibine de
yardımcı olması sağlanmıĢtır.
Anahtar kelimeler: PPAP, Süreç ĠyileĢtirme, Süreç AkıĢ Diyagramı, CPM

PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS IMPROVEMENT STUDY FOR AN AUTOMOTIVE
MANUFACTURING COMPANY
The Production Part Approval Process (PPAP) is a management method that ensures that the parts to be used in
production are commissioned as accurately as possible. In this system, documents containing detailed design
information are created by the supplier for each part. The main purpose of preparing PPAP documents are to
avoid unforeseen problems with the product. The method is generally used in the automotive sector, but it is a
set of priority tools that should also be used for corporate companies for the other sectors.
The main reason why the PPAP system is mentioned and used in the IATF 16949 Automotive Management
System standard is that the parts commissioned in the automotive industry are presented to the end users in
millions of pieces and it is extremely difficult to compensate for the errors that may occur here. Since the
automotive sector is a sector where it is very costly to compensate for errors and in some cases human life is at
stake, it is one of the sectors where the risk of encountering errors is desired to be seen at the lowest level.
In this paper, the PPAP process in an OEM company producing commercial vehicles was analyzed and areas
for improvement were determined. Based on the problems encountered as a result of the inability to follow the
process systematically, process analysis and design work was carried out.
The study resulted in a significant increase in the number of PPAPs prepared and reviewed for sample orders.
This increase will ensure that possible faults are noticed on-site and on time, the supplied parts are secured, and
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the process traceability is effective. In the study, the project duration was also calculated by using the Critical
Path Method (CPM) within the scope of redesigning the PPAP Process.
As a result of the study, the manual part approval process was systematized and digitized. Thus, performance
criteria for the process, which did not have any performance criteria since they could not be followed
systematically before, were created and the effectiveness of the performance criteria was also monitored.
Keywords: PPAP, Process Improvement, Process Flow Chart, CPM
1. GĠRĠġ
Küresel rekabet çağında, ürün kalitesi, bir imalat Ģirketinin ve tedarikçilerinin baĢarısı için kilit bir faktördür.
ġirketin süreçlerinin müĢterilerin beklediği kaliteyi sağladığından emin olmak önemlidir. Proses kontrolü,
baĢarılı kaliteli çalıĢmanın bir gereğidir. Süreç düĢünme tarzı sayesinde, organizasyonların operasyonları daha
iyi anlaĢılabilir ve tüm bağlantılı konular ve bağımlılıklar görülebilir. Ürün kalitesi ve üretim süreci
iyileĢtirmesi isteniyorsa, mevcut durumdan gerçek süreç verilerine ihtiyaç duyulur (Krajewski, et al., 2010,
Hermans ve Liu, 2013 ).
Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP), üretim ve dökme malzeme dahil olmak üzere üretim parçası onayı için
genel gereksinimleri tanımlar. PPAP'ın amacı, tüm müĢteri gereksinimlerini tanımak ve üretim sürecinin, fiili
üretim çalıĢması sırasında bu gereksinimleri tutarlı bir Ģekilde karĢılayan ürün üretme potansiyeline sahip
olduğunu kanıtlamaktır. Bu nedenle, iĢletmedeki müĢteri güvenini ve memnuniyetini artırır, ancak PPAP
bundan çok daha fazlasıdır. PPAP'yi uygulayarak iĢletme, üretim süreci iyileĢtirme ve standardizasyon, red
oranını azaltma, yüksek kaliteli ürün ve sürekli kalite iyileĢtirmeye katkıda bulunan daha pek çok fayda sağlar.
(Doshi ve Desai, 2016)
Otomotiv sektöründe yer alan pek çok ana sanayinin, tedarikçileri için uygulama zorunluluğu getirdiği IATF
16949 Kalite Yönetim Sistemi Standardında proje yönetimi, ileri ürün devreye alma sürecinde asgari
gereklilikler ve metotlarla tanımlanmıĢ olup daha çok müĢteri memnuniyeti ve ürün/proses kalitesini sağlamaya
odaklıdır (Yalçin, 2019)
2. PPAP SÜRECĠ
Otomotiv endüstrisinde PPAP, müĢteri ve tedarikçi arasında karĢılıklı güvenin sağlanması için gerekli olan bir
süreci temsil eder. Alıcı/müĢteri, gereksinimlerini belirleyen kiĢidir ve tedarikçinin, müĢterinin belirlediği
gereksinimleri karĢılamanın en uygun ve en kolay yolunu bulması gerekir. Her tedarikçi, yeni pazarları
fethetmeyi ve mümkün olan en rekabetçi Ģekilde kar elde etmeyi amaçlar. Bu nedenle, ilk numunelerin doğru
bir Ģekilde onaylanması süreci, kalite açısından riskleri olan, en aza indirilmiĢ seri üretim için teslimatların
sağlanması ve aynı zamanda gerekli miktarda ürünün teslimatının sağlanması için çok önemlidir.
PPAP, tedarikçinin üretim ve kalite, mühendislik tasarımı ve teknik belgelerde tanımlanan gereksinimler ve
özellikler açısından müĢterinin gereksinimlerini karĢılayabilmesini sağlar. Ayrıca analiz, seçilen teknolojik
üretim sürecinin, belirlenen tüm gereksinimlere uyan bir parça üretebileceğini göstermektedir. PPAP analizi
yoluyla müĢteri, tedarikçiden gereksinimlerinin ve ihtiyaçlarının ayrıntılı bir analizini talep eder. Bu analiz, ilk
numunelerin yapılmasını ve onay için müĢteriye gönderilmesini içerir. PPAP analiz süreci oldukça karmaĢık ve
uzun ömürlüdür, ancak bu nedenle, üretim sürecinin kaliteli bir ürün üreteceğini doğrulamak için sağlanması
gereken gereksinimleri tanımlamıĢtır. Üretim Parçası Onay Süreci, bir üretici firma tarafından bu
tedarikçilerden alınan parçaların kalitesini sağlamak için tedarikçileri üzerinde yürütülen bir onay sürecidir.
Tedarikçiler PPAP gereksinimlerini karĢılayana kadar imalat Ģirketine parça tedarik edemezler. Bu arada,
sürekli iyileĢtirme ile tedarikçiler ayrıca üretim yönetim sistemleri hakkında dıĢ değerlendirme isteyebilir
(Hermans ve Liu, 2013; Tanasic vd., 2021 )
Üretim Parçası Onay Sürecinin (PPAP) amacı, tüm müĢteri mühendislik tasarım kaydı ve spesifikasyon
gereksinimlerinin kuruluĢ tarafından uygun Ģekilde anlaĢıldığını belirlemektir. Ayrıca, üretim sürecinin, gerçek
üretim çalıĢması sırasında belirtilen üretim hızında gereksinimleri karĢılayan ürünü tutarlı bir Ģekilde üretme
potansiyeline sahip olduğunu belirler. PPAP, otomotiv endüstrisine üretim parçaları, üretim malzemeleri, servis
parçaları veya dökme malzeme tedarik eden kuruluĢlara uygulanır (AIAG, 2006)
Otomotiv endüstrisi, özellikle kalite alanında, insanlığın genel geliĢimine büyük katkı sağlamıĢtır. Pazardaki
rekabetçi konumun geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi için iyi olmanın yeterli olmadığını, ancak teknoloji açısından
eĢit olanların rekabet ettiği en iyiler grubunda olmak gerektiğini ilk fark eden alandır. Ürünlerin istenilen
kaliteye ulaĢmasını sağlamak için otomotiv endüstrisinde kullanılan çeĢitli standartlar bulunmaktadır. ISO
9000, tüm endüstriler için kalite standartlarını ve kalite yönetimine iliĢkin genel kuralları tanımlar. QMS, beĢ
kalite sütununa dayanır (Kusar vd., 2014)
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- GeliĢmiĢ Ürün Kalite Planlaması (APQP) ve Kontrol Planları
- Hata Türü Etkileri ve Analizi (FMEA)
- Ġstatistiksel Proses Kontrolü (SPC)
- Ölçüm Sistemi Analizi (MSA)
- Üretim Parçası Onay Süreci (PPAP).
ISO/TS 16949, kalite yönetim sistemleri açısından otomotiv endüstrisine özel bir standarttır. ISO/TS 16949'a
göre kalite sisteminin amacı, sürekli iyileĢtirme, arıza önleme, tedarik zincirindeki varyasyon ve kusurların
azaltılmasını sağlayan bir kalite yönetim sisteminin geliĢtirilmesidir.
Otomotiv endüstrisindeki ürünlerin tasarımında (geliĢtirilmesinde), üretiminde, montajında ve servisinde
uygulanır ve Avrupa (Alman, Fransız ve Ġtalyan), Amerika (GM, Ford ve Dodge / Chrysler) Japon otomotiv
endüstrileri gereksinimlerinin uyumlaĢtırılmasını temsil eder. (Kusar vd. 2014; URL1)
PPAP, ISO/TS 16949 ile bağlantılıdır ve bir gereksinim kontrol listesi görevi görür. Amacı, tedarikçinin
müĢteriyi ve geçerli yasal gereklilikleri karĢılayan bir ürünü tutarlı bir Ģekilde sağlama yeteneğini göstermektir.
PPAP sisteminin IATF 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi standardında bahsedilmesi ve kullanılmasının temel
nedeni ise otomotiv sektöründe devreye alınan parçaların milyonlarca adette son kullanıcıya sunulması ve
burada oluĢabilecek hataların telafilerinin son derece zor olmasıdır. Otomotiv sektörü hataların telafi
edilmesinin çok maliyetli olduğu ve bazı durumlarda insan hayatının söz konusu olduğu bir sektör olduğundan
hata ile karĢılaĢma riskinin en düĢük seviyede görülmek istendiği sektör ve en verimli çalıĢılması gereken
sektörlerden birisidir.
PPAP yönergeleri, satın alma kuruluĢlarının ve tedarikçilerin, tedarikçi tarafından üretilen bir parçanın her bir
parça onayına iliĢkin gereklilikleri anlamalarını sağlar. Bu ilkeler karĢılığında bir parçanın seri üretim için
onaylanması sürecindeki uygunsuzlukları ve gecikmeleri azaltır. Ayrıca PPAP, üretim sürecinin parçaları
müĢteri (OEM) gereksinimlerine göre üretebileceğini gösterir. (AIAG, 2019).
PPAP'ın etkin bir Ģekilde uygulanması, tedarik zincirinin ürünün kalitesini iyileĢtirmesine, kaynakların optimal
kullanımıyla maliyeti düĢürmesine ve rekabetçi maliyetle zamanında teslimatı sürdürmesine yardımcı olacaktır
(Khanna 2005)
3. UYGULAMA
Üretim parçalarının, müĢterinin spesifikasyonlarına uygunluğunu doğrulamak için gerekli PPAP dosyası
hazırlanırken PPAP Kitapçığı ve müĢteri taleplerine göre dokümantasyon oluĢturulur. PPAP süreci, proje
yönetimini ve üretim hazırlıklarını standartlaĢtırmak amacıyla Ford, Chrysler ve General Motor kalite
yöneticilerinin önerisi, ASQC (Automotive Society for Quality Control) ve AIAG (Automotive Industry Action
Group)‘un kabulüyle geliĢtirilmesi desteklenmiĢtir. Güncel versiyonu 4 olan araç, ana sanayinin alt kademedeki
tüm tedarikçilerden uygulamasını istediği süreçtir. (Yalçin, 2019)
Ele alınan otomotiv üretimi yapan iĢletmede PPAP süreci çevrimiçi kayıt altında tutulmamaktadır, kurumsal
arĢiv oluĢturulamamaktadır. Ġzlenebilirliğin olmaması üründe oluĢması muhtemel sorunların gözden kaçmasına
ya da geç müdahalelere sebep olmaktadır. Süreç sistemsel olarak takip edilemediği için numune parça seri
üretim onayı aldıktan sonra PPAP dosyaları incelenebilmektedir. Bu durum PPAP dokümanları ile
yakalanabilecek hataların parça araca monte edildikten sonra yakalanmasına sebebiyet vermektedir. Parça hatalı
olduğu durumda monte edilen tüm araçlardan sökülmesi gerektiğinden maliyet ve zaman kaybı, iĢletme için
prestij kaybı meydana gelmektedir.
Uygulama çalıĢması için süreç iyileĢtirme yönteminden destek alınmıĢtır. Mevcut durum analiz edilerek
iyileĢtirmeye açık alanlar belirlenmiĢtir. Devamında proje süresi hesaplanmıĢ, iyileĢtirilmiĢ sürecin tasarımı ele
alınmıĢ ve performans kriterleri sunulmuĢtur.
3.1. Mevcut Durum
Mevcut süreç incelenmiĢ ve analiz edilerek aĢağıda görüldüğü gibi (ġekil1) iĢ akıĢ diyagramı oluĢturulmuĢtur.
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ġekil 1 Mevcut Sürecin ĠĢ AkıĢ Diyagramı
3.2.Proje Süresinin Hesaplanması
Kritik Yol Metodu (CPM) kullanılarak projenin kritik faaliyetleri belirlenmiĢtir ve proje süresi hesaplanmıĢtır
Yeni, dijital sistemin oluĢturulması projesine yönelik belirlenen alt faaliyetler aĢağıda sunulmuĢtur. Bu
değerlendirmeler OEM iĢletmesinin Kalite Kontrol ve IT departmanları uzmanları görüĢleri alınarak
gerçekleĢtirilmiĢtir.
PPAP Sürecinin Sistematize edilmesi projesinin faaliyetleri Tablo 1‘de verilmiĢtir.
Faaliyet No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Faaliyet Tanımı
PPAP Sürecinin Analiz Edilmesi
PPAP Sürecinin Revizyonu
PPAP ġartnamesinin Revizyonu
PPAP Gerektiren Durumların ve PPAP Statülerinin Belirlenmesi
PPAP Süreci Sorumlularının Belirlenmesi
PPAP Sürecine Dahil Edilecek Tedarikçi Firmaların Belirlenmesi
Tedarikçi Firma PPAP Sorumlularının Belirlenmesi
PPAP Portal AkıĢının Tasarlanması
Yazılımın Hazırlanması
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10
Doküman Yükleme ve Onay Sayfa Tasarımının Soft Expert'e Bildirilmesi
11
Yazılımın Hazırlanması
12
Soft Expert ve SAP Entegrasyonunun Sağlanması
13
Rapor Sayfası AkıĢının Soft Expert'e Bildirilmesi
14
Yazılımın Hazırlanması
15
Seri Üretim Onayı AlmıĢ Parçaların PPAP Dokümanlarının Sisteme Aktarılması
16
Proje KapanıĢı
Tablo 1 Proje Faaliyetleri
AĢağıdaki tabloda proje faaliyetlerinin öncelik iliĢkileri (Tablo 2) verilmiĢtir.
Faaliyet No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Faaliyet Sorumlusu
Faaliyet Tanımı
Süre (Gün) Öncelik
Kalite
PPAP Sürecinin Analiz Edilmesi
1
Kalite
PPAP Sürecinin Revizyonu
3
1
Kalite
PPAP Şartnamesinin Revizyonu
2
2
Kalite
PPAP Gerektiren Durumların ve PPAP Statülerinin Belirlenmesi
4
2,3
Tasarım-Kalite-Satınalma PPAP Süreci Sorumlularının Belirlenmesi
3
1
Kalite
PPAP Sürecine Dahil Edilecek Tedarikçi Firmaların Belirlenmesi
7
4,5
Tedarikçi
Tedarikçi Firma PPAP Sorumlularının Belirlenmesi
1
6
Kalite
PPAP Portal Akışının Tasarlanması
10
3,7
Yazılım Şirketi
Yazılımın Hazırlanması
10
8
Kalite
Doküman Yükleme ve Onay Sayfa Tasarımının Soft Expert'e Bildirilmesi
3
9
Yazılım Şirketi
Yazılımın Hazırlanması
10
10
Yazılım Şirketi
Soft Expert ve SAP Entegrasyonunun Sağlanması
9
11
Kalite
Rapor Sayfası Akışının Soft Expert'e Bildirilmesi
2
9
Yazılım Şirketi
Yazılımın Hazırlanması
10
13
Kalite
Seri Üretim Onayı Almış Parçaların PPAP Dokümanlarının Toplu Olarak Sisteme Aktarılması
30
12,14
Kalite
Proje Kapanışı
7
15

Tablo 2 Faaliyetler Arası Öncelik ĠliĢkileri
Tabloda verilen öncelik iliĢkileri dikkate alınarak Ģebeke ağı ġekil 2‘deki gibi çizilmiĢtir.

ġekil 2 ġebeke Ağı
ġebekede ağı dikkate alınarak proje faaliyetlerinin en erken baĢlama süresi, en erken bitirme süresi, en geç
baĢlama süresi, en geç bitirme süresi ve toplam bolluklar hesaplanmıĢ, toplam bolluğun sıfıra eĢit olduğu kritik
faaliyetler kırmızı ile gösterilip kritik yol ġekil 3‘te belirtilmiĢtir.
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ġekil 3 ġebeke Ağı Üzerinde Kritik Faaliyetlerin Belirlenmesi
PPAP Sürecinin Sistematize edilmesi süreci 96 günde tamamlanmakta olup, projenin kritik yolu 1-2-4-6-78-9-10-11-12-15-16 Ģeklindedir.
3.3.ĠyileĢtirilmiĢ Sürecin ĠĢ-AkıĢ Diyagramı

ġekil 4 ĠyileĢtirilmiĢ Sürecin ĠĢ AkıĢ Diyagramı
3.4.ĠyileĢtirilmiĢ Sürecin Performans Kriterlerinin Belirlenmesi
ĠĢletmede PPAP süreci önceden sistematik Ģekilde takip edilemediği için süreç performans kriterleri
belirlenmemiĢti. Bu çalıĢmada ayrıca sürece ait performans kriterleri de elde edilmiĢtir. Bu da ileride sistemin
dijitalleĢmesi halinde performansa ait izlemlerin anlık takibini de mümkün kılacaktır. ĠyileĢtirilmiĢ sürecin
performans kriterleri sonuç kısmında sunulmuĢtur. .
4. SONUÇ
Otomotiv sektörü hataların telafi edilmesinin çok maliyetli olduğu bir sektördür. ĠĢletmede yeni süreç
tasarlanmadan önce sistemsel takip olmadığı için karĢılasılması muhtemel hatalar öngörülemiyordu. Bu durum
tedarik edilen parça da bir hata sözkonusu olduğunda hatanın geç bir aĢamada ürün araca monte edildikten
sonra, araç hattan indirildikten sonra fark edilmesine dolayısıyla parça maliyeti, iĢçilik maliyeti, kalitesizlik
maliyeti vb. bir çok maliyete sebep oluyordu. Yeni süreç bu maliyetleri minimum düzeyde tutmayı
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hedefleyerek tasarlanmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucunda manuel olarak takip edilen parça onay sürecinin sistematize
edilmesi sağlanmıĢtır.
Sonuç verileri analiz edildiğinde, sistematik PPAP süreci devreye alınmadan önceki 3 aylık süreçte açılan 1565
adet numune sipariĢ için sadece 99 adet PPAP hazırlanmıĢtır, bu da numune sipariĢlerin yalnızca %6,32 si için
PPAP dokümanı hazırlandığını göstermektedir.
Süreç devreye alındıktan sonraki 2 aylık veriler analiz edildiğinde açılan 629 adet numune sipariĢ için 480 adet
PPAP hazırlanmıĢtır, bu da numune sipariĢlerin %76,31‘sı için PPAP hazırlandığını göstermektedir. ÇalıĢma ile
numune sipariĢler için hazırlanan ve incelenen PPAP sayısında önemli bir artıĢ sağlamıĢtır. Bu artıĢ olası
hataların yerinde ve zamanında fark edilmesini, tedarik edilen parçaların güvence altına alınmasını, süreç
izlenebilirliğinin etkin olmasını sağlayacaktır.
Süreç önceden sistemsel olarak takip edilemediği için sürece ait hiçbir performans kriteri bulunmuyordu,
çalıĢma sayesinde sürece ait performans kriterleri oluĢturulmuĢtur. Böylece performans kriterlerinin etkinliği
takip edilebilecek hale dönüĢtürülmüĢtür. Tablo 3‘de oluĢturulan performans kriterleri verilmiĢtir.
Sürece Ait Performans Kriterleri
Parça ve Tedarikçi bazlı yüklenen PPAP sayısı
Onaylanan, reddedilen, revizyon istenen PPAP sayısı
PPAP inceleme süresine uyum
PPAP yükleme süresine uyum
Ortalama tamamlanma süresi
Geciken PPAP sayısı
Gecikme gün ortalaması
PPAP ret sebepleri dağılımı
Tablo3 Sürece Ait Performans Kriterleri
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COVĠD-19 PANDEMĠ DÖNEMĠNDE MUHASEBE MESLEĞĠNĠN ĠġLEYĠġĠNE ĠLĠġKĠN
TÜRMOB’UN ROLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ġsa KILIÇ,
Ġskenderun Teknik Üniversitesi, Ġskenderun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi, orcid.org/0000-0001-7406-2245,
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Öz
Her mesleğin geçmiĢten bu yana belirli bir icra ediliĢ tarzı bulunmaktadır. Mesleklerin icra ediliĢ
tarzlarında zamanla bir değiĢim olmuĢ ancak bu değiĢim yavaĢ bir Ģekilde oluĢmuĢ olup yıllara yayılmıĢtır.
Covid-19 pandemi dönemi mesleklerin icra ediliĢ tarzlarındaki normal Ģartlarda ilerleyen değiĢimi yoğun bir
Ģekilde hızlandırmıĢ ve bu hızlı değiĢim birçok meslek grubunu etkilemiĢtir. Salgın döneminde meslek
odalarına mesleklerin icra ediliĢ Ģeklinde bir değiĢim yaĢandığı için bu dönemde mesleki odalara ve üst
kuruluĢlarına büyük bir görev düĢmüĢtür. Salgın dönemindeki değiĢimlerden etkilenen mesleklerden birisi de
hiç Ģüphesiz muhasebe mesleğidir. Muhasebe mesleği, doğası gereği çok büyük oranda ofis koĢullarında
sunulan bir hizmet olduğu için dıĢarıdan bakıldığında ofis dıĢı mekânlar olarak da adlandırabileceğimiz ev,
yurt, pansiyon, otel gibi ortamlarda da sunulması mümkün görünen bir meslektir. Hatta salgın dönemlerinde
rahat çalıĢılabilecek bir meslek olarak da görülebilir. Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinin de icra
ediliĢ tarzında uyulması gereken belirli usul ve esaslar bulunmaktadır. Hem muhasebe mesleğinin gerektirdiği
usul ve esaslara uygun bir Ģekilde davranılıp hem de mesleğini salgın koĢullarında ofis/kamu kurum ve
kuruluĢları dıĢından veya sokağa çıkması yasaklı olan kiĢilerden olmadan icra edebilmesi için TÜRMOB salgın
döneminde bir dizi çalıĢma yapmıĢ ve bunu salgın koĢullarında dijital ortamlardan, sosyal medya
uygulamalarından muhasebe meslek mensuplarına duyurmuĢtur. Bu çalıĢma, TÜRMOB‘un Covid-19 pandemi
döneminde muhasebe meslek mensupları ve adaylarını mesleklerini icra ederken yapmıĢ oldukları faaliyetleri
ve salgın dönemini ilgilendiren tebliğlerini belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda
TÜRMOB‘un yapmıĢ olduğu salgın dönemine özgü duyuru, öneri ve tebliğ gibi paylaĢımları veri olarak
alınacaktır. Elde edilen veriler kendi içerisinde tasnif edilip bu paylaĢımların meslek mensuplarının salgın
koĢulları üzerindeki mesleki faaliyetlerine olan etkileri ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mesleki DeğiĢim, Muhasebe Mesleği, Covid-19, TÜRMOB
THE ROLE OF TURMOB ON THE FUNCTIONING OF THE ACCOUNTING PROFESSION
DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD
Abstract
Every profession has a certain style of execution since the past. There has been a change in the way the
professions are performed over time, but this change has occurred slowly and has spread over the years. The
Covid-19 pandemic period has accelerated the progressive change in the way professions are performed under
normal conditions, and this rapid change has affected many professions. Since there was a change in the way
professions are performed during the epidemic period, professional chambers and their higher organizations
have a great responsibility in this period. One of the professions affected by the changes in the epidemic period
is undoubtedly the accounting profession. Since the accounting profession is a service that is offered in office
conditions to a great extent by its nature, it is a profession that seems possible to be offered in places such as
homes, dormitories, hostels, hotels, which we can also call out-of-office spaces when viewed from the outside.
It can even be seen as a profession that can be worked comfortably during epidemic periods. As in every
profession, there are certain procedures and principles that must be followed in the way the accounting
profession is practiced. In order to be able to act in accordance with the procedures and principles required by
the accounting profession, and to be able to perform their profession without being outside of the office / public
institutions and organizations or people who are prohibited from going out, TÜRMOB has carried out a series
of studies during the epidemic period, and this has been done by using digital media and social media
applications under epidemic conditions. communicated to professional accountants. This study was carried out
in order to determine TÜRMOB's notifications regarding the activities of accounting professionals and
candidates during the Covid-19 pandemic period and the epidemic period. For this purpose, TÜRMOB's posts
such as announcements, suggestions and communiqués specific to the epidemic period will be taken as data.
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The data obtained will be classified within itself and the effects of these shares on the professional activities of
the members of the profession on the epidemic conditions will be revealed.
Keywords: Professional Change, Accounting Profession, Covid-19, TÜRMOB
1.GiriĢ
Meslek, insan yaĢamını sürdürebilmek için yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim, çalıĢmayı gerektiren
sürecin sonunda kiĢilerin kazandığı unvanın adıdır. Genellikle her meslek o mesleğin değerlerini,
geliĢimini, lisanslanmasını ve diğer insanlar açısından tanınmasını sağlayan kuruluĢlara sahiptir. Her bir meslek
için tanım, görev alanları, genel olarak kullandığı araç ve gereçler, mesleğin gerektirdiği özellikler, çalıĢma
ortamı ve koĢulları, çalıĢma alanı ve iĢ bulma olanakları, mesleki eğitiminin verildiği yerler, mesleki eğitime
giriĢ koĢulları, eğitimin süresi ve içeriği, meslekte ilerleyebilme ve yeni meslekleri seçebilme olanakları,
destekleyici meslek birlikleri, farklı özellikler gösterir (www.wikipedia.org.tr). Bu mesleklerin ve meslekleri
icra eden meslek mensuplarının mesleğin icrası, mensupları arasında oluĢabilecek rekabet, mesleğe kabul gibi
iĢlemler için de gerekli olan ve her mesleğin faaliyet gösterdiği süreç boyunca üye olmak zorunda oldukları
odalar vardır. Muhasebecilik mesleği de ülkemizde faaliyet gösterilen ve vergi mükelleflerine hizmet sunan bir
hizmet mesleğidir. Muhasebecilik mesleği unvanının kazanılması ve icrasının yasal dayanağı 3568 Sayılı
Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu ve bu kanun doğrultusunda
hazırlanan yönetmeliklerce icra edilmektedir. Yine anılan kanunda muhasebe meslek mensuplarının bağlı
oldukları odalar ve bu odaların da bağlı olacağı bir üst mercii olan birlik düzenlenmiĢtir. Muhasebe meslek
mensuplarının bağlı oldukları odalar kendi faaliyet gösterdikleri il ve ilçelerin adı ile bulunan odalar iken
ülkemiz genelinde bulunan tüm odaların da bağlı olduğu birlik Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve
Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)‘dir. TÜRMOB, mesleğe kabul, mesleğin icrası, mesleğin
temsili ve meslekten çıkarma gibi her türlü iĢ ve iĢlemleri yürüten birliktir. Covid-19 döneminde de muhasebe
meslek mensuplarının yaĢamıĢ olduğu sıkıntıları yetkili mercilere en yüksek perdeden ileten ve elde ettiği
sonuçları meslek mensuplarına iletmiĢtir. Bu çalıĢmada da TÜRMOB‘un Covid-19 döneminde resmi instagram
hesabından yapmıĢ olduğu ve meslek mensuplarını ilgilendiren hususların betimselleĢtirilmesi amaçlanmıĢtır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Muhasebe Meslek Mensupları ve TÜRMOB
Muhasebe meslek mensupları, hem tüzel kiĢilere hem de gerçek kiĢilere muhasebe-finans alanıyla ilgili
olarak hizmet sunmaktadır. Meslek mensupları; defter tutma, finansal tabloların hazırlanması, vergi hizmetleri,
çalıĢanların maaĢ bordroların düzenlenmesi, bütçeleme ve raporlama, ekonomik faaliyetlerin mevzuata
uygunluğunu kontrol etme, mükelleflerin vergilerini hesaplama gibi iĢlerinin yanı sıra danıĢmanlık gibi geniĢ
hizmet yelpazesine sahiptir( Chatzoglou ve diğerleri, 2011:134 & Köse ve diğerleri, 2022:139). Bu mesleği icra
eden meslek mensupları, sorumluluklarının bilince olarak mesleki faaliyetlerini büyük titizlikle yerine
getirmelidirler. Bunun nedeni, bu meslek mensuplarının tüm topluma karĢı sorumluluk taĢımıĢ olmalarıdır.
Yani sadece beraber çalıĢtıkları iĢletmelere karĢı değil tüm toplum bireylerine karĢı sorumluluk taĢımaktadırlar
(Güngör Karyağdı, 2021:23). Bu sorumluluk ve bilinçle hareket eden meslek mensupları Covid-19
dönemlerinde de mesleklerini usulüne uygun ve taraflarında herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermemek
adına icra etmeye çalıĢmıĢtır.
TÜRMOB, 3568 sayılı yasanın 28. maddesine göre kurulmuĢtur. Bu maddeye göre Serbest muhasebeci
mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere ait bütün Odaların katılacağı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler ve Yeminli Mali müşavirler Odaları Birliği kurulur, bu Kanunda kullanılan Birlik deyimi, Türkiye
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini ifade eder. Birlik,
tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olduğu ve birliğin merkezi Ankara' olduğu
belirtilmiĢtir. Bu yasal düzenleme ile TÜRMOB, tüm muhasebeciler odasının bir üst birliği olmuĢ ve odaları
kendi çatısı altında toplamıĢtır. Odalar ve TÜRMOB aracılığıyla, yıllar boyunca biriken sorunların çözümü
yolunda önemli fakat yeterli olmayan adımlar atılmıĢtır. Bu nedenle, günümüzde meslek mensupları (Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve Yeminli Mali MüĢavir), birçok konuda yaĢadıkları
sorunlarla birlikte mesleklerini icra etmektedirler( Özulucan ve diğerler, 2010:42). Meslek mensuplarının
yaĢamıĢ olduğu rutin sorunların belirli dönemlerde gerekli yasal ve idari düzenlemelerle zaman içerisinde
çözüme kavuĢturulması TÜRMOB tarafından sağlanmıĢtır. Ancak, Covid-19 döneminde yaĢanan mesleki soru
ve sorunların ertelenmesi ise mesleğin icrasını zorlaĢtırdığından bu soru ve sorunlara salgın dönemlerinde
çözüm bulunması gerekmiĢtir.
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2.2. Covid-19
Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) Ģiddetli akut solunum sendromu koronavirüsü 2 (SARS-CoV2)'nin neden olduğu bulaĢıcı bir hastalıktır. Ġlk vaka ile Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan Ģehrinde Kasım 2019
tarihinde karĢılaĢılmıĢtır. O zamandan bu yana yayılmaya devam etmiĢ ve hala daha devam eden bir
pandemiye neden olmuĢtur (www.wikipedia.org.tr). Söz konusu hastalık daha sonra tüm dünyada yayılmıĢ olup
ülkeler ise kendi vatandaĢlarını koruyabilmek için bir dizi tedbirler alarak bazı kısıtlamalara gidilmiĢtir.
Ülkemizde ise ilk vaka 2020 yılı Mart ayında görülmüĢtür. 11 Mart‘ta Türkiye‘de ilk vakanın görülmesini
takiben ilerleyen günlerde birtakım tedbirler uygulamaya koyulmuĢtur (Ġnce ve Evcil, 2020:237). Ülkemizde
alınan bu tedbirler ilk olarak bazı okul veya üniversitelerin tatil edilmesi ile baĢlamıĢ olup daha sonra sokağa
belirli günlerde ve belirli saatlerde çıkılmasına kadar ilerlemiĢtir. Bazı sektörlerde kapanmalar meydana
gelirken, kapanmaların kirliliğin azaltılması ve sürdürülebilir kentsel duruma faydası olduğu da görülmüĢtür.
Getirilen bu kısıtlamalar nedeniyle ticari ve uluslararası faaliyetlerde azalma meydana gelmiĢ, bu durum küresel
boyutta sosyal ve ekonomik alanda olumsuz sonuçlar doğurmuĢtur( Marangoz ve Kırlı Özen, 2021:56). Bu
kısıtlamalarla birlikte bazı mesleklerin fiziken ofis ortamında olmadan yürütülebilmesi mümkün iken bazı
meslekler için ise fiilen ilgili iĢ yeri veya ofislere gidilerek yürütülmesi gereken mesleklerdir.
3. ARAġTIRMA
3. 1. AraĢtırmanın Amacı
Bu çalıĢma, TÜRMOB‘un Covid-19 pandemi döneminde muhasebe meslek mensupları ve adaylarını
mesleklerini icra ederken yapmıĢ oldukları faaliyetleri ve salgın dönemini ilgilendiren tebliğlerini belirlemek
amacıyla yapılmıĢtır.
3.2. AraĢtırmanın Kapsamı, Yöntemi, Verilerin Analizi
ÇalıĢma, TÜRMOB‘un Covid-19 döneminde yaklaĢık iki yıl boyunca tüm kamu kurum ve
kuruluĢlarında uygulanan salgın tedbirleri kapsamında almıĢ olduğu kararları, yapmıĢ olduğu faaliyetleri ve
mesleki tedbirlerin içeriğini kapsamaktadır. ÇalıĢmada araĢtırmanın amacına uygun olarak nitel bir araĢtırma
yöntemi olan doküman analiz yöntemi kullanılmıĢtır. Doküman analizi, araĢtırma verilerinin birincil kaynağı
olarak çeĢitli dokümanların toplanması, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve analizi olarak tanımlanabilen
bilimsel bir araĢtırma yöntemidir (Sak vd. 2021, s. 242). Doküman analizi, basılı ve elektronik materyaller
olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için kullanılan sistemli bir yöntemdir (Kıral, 2020, s.
173). AraĢtırmada kullanılan veriler TÜRMOB‘un resmi instagram hesabı olan ―turmob1989‖ kullanıcı adlı
hesap paylaĢımlarından elde edilmiĢtir. Hesap, covid-19 ile ilgili ilk paylaĢımını 14 Mart 2020 tarihinde, son
paylaĢımını da 7 Eylül 2021 tarihinde yapmıĢtır. Bu iki tarih aralığında ―turmob1989‖ kullanıcı adlı hesaptan
147 paylaĢım yapılmıĢ olup bu paylaĢımların 54‘ü covid-19 ile ilgili yapılmıĢtır. AraĢtırmaya dâhil edilen 54
veri paylaĢımı içeriğinde yer alan bilgiler görselleĢtirilerek elde edilen bulgular gösterilmiĢtir.
3. 3. AraĢtırmanın Bulguları
AraĢtırmada elde edilen veriler tasnif edildiğinde; TÜRMOB tarafından ilgili kurum ve kuruluĢlardan
talep edilen hususlar, bilgilendirmeler, uyulması gereken kurallar ve diğer hususlar adı altında dört baĢlık
altında ifade edilebilir.
Tablo 1. Ġlgili Kurum ve KuruluĢlardan Talep Edilen Hususlar
Sıra No
Talep Edilen Hususlar
Vergi daireleri SGK gibi kurum ve kuruluĢlardaki süreli iĢlemlerin ertelenmesi
1Faaliyetleri geçici ya da tamamen durdurulan iĢletmeler için salgın
2dönemlerinin mücbir sebep ilan edilmesi
Meslek mensuplarının, çalıĢanlarının sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf
3tutulması ve güzergâh kısıtının güncellenmesi
Test sonuçları pozitif çıkan veya karantinada olan meslek mensuplarının da bu
4dönemlerinin mücbir sebep olarak kabul edilmesi
Tam kapanma süreleri kadar tüm beyanname sürelerinin ertelenmesi
5Meslek mensuplarının aĢılamada öncelikli meslekler arasında kabul edilmesi
6Tablo 1‘de yer alan ve ilgili kurum ve kuruluĢlardan talep edilen hususlara bakıldığında zorunlu
uygulanan kapanma dönemlerinde ilgili beyanname sürelerinin geçirilmesinden kaynaklı oluĢabilecek cezai
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yükümlülüklerin taraflarda oluĢturabileceği rahatsızlığı önlemek adına olduğu görülmektedir. Bu taleplerin de
ilk aĢamada olmasa da zamanla neredeyse tamamı ilgili kurum ve kuruluĢlar tarafından yerine getirilmiĢtir.
Tablo 2. TÜRMOB tarafından yapılan bilgilendirmeler
Sıra No
Yapılan Bilgilendirmeler
Yapılacak olan staj baĢlatma, ruhsat ve YMM sınavlarının ertelenmesi
1Stajyer meslek mensubu adayları için alınan tedbirler
2Sürekli mesleki geliĢtirme eğitim yükümlülüklerinin ertelenmesi
3Birlik ve odalarda yüz yüze eğitim hizmetlerinin verilmemesi
4Tablo 2‘de yer alan ve TÜRMOB tarafından yapılan bilgilendirme durumlarına bakıldığında dönemin
gerekleri doğrultusunda taraflara yapılan bilgilendirmeler olduğu görülmektedir. Aday meslek mensuplarınca
yapılan staj dönemlerinin covid-19 dönemlerinde nasıl geçirilmesi gerektiği, mesleki eğitim yükümlülüklerinin
ertelenmesi, yapılacak olan meslek mensubu sınavlarının ertelenmesi hususları hızlıca ilgili taraflara
bildirilmiĢtir. Bu hususlar için herhangi bir kurum veya kuruluĢtan izin alınması gerekmediğinden TÜRMOB
ilgili kurullarından geçirerek hızlıca yayımlamıĢtır.
Tablo 3. TÜRMOB tarafından uyulması gereken kuralların belirlenmesi
Sıra No
Uyulması Gereken Kurallar
SMMM ve YMM bürolarında uyulması gereken kurallar
1SMMM ve YMM bürolarında çalıĢan personeller için görev belgesi Ģartları
2Stajyer meslek mensubu adayları için alınan tedbirler
3Pozitif veya Temaslı olanların yapması gereken iĢlemler
4Kapanma dönemlerinde sahip olunan muafiyetlerin Ģartları
5Birlik ve odalarda yüz yüze hizmet kısıtlarının belirtilmesi
6Tablo 3‘de yer alan ve TÜRMOB tarafından tüm birlik, odalar ve meslek mensuplarınca uyulması
gereken kurallara bakıldığında salgının önlenmesi ve tüm tarafların korunması için riayet edilmesi gereken
kurallar olduğu görülmektedir. Uyulması gereken bu kararlar için mesela SMMM ve YMM bürolarında çalıĢan
personeller için görev belgesi Ģartlarını sağlayan çalıĢanların durumları e-devlet uygulaması üzerinden elde
edilerek kapanma dönemlerinde gerekli hizmetlerini sunmaları sağlanmıĢtır.
Tablo 4. Diğer hususlar
Sıra No
Diğer Hususlar
Dijital ortamda bilgiye eriĢim merkezinin açılması
1E-paneller düzenlenmesi ve bunların duyurulması
285. baĢkanlar kurulu toplantısının yapılması ve duyurulması
3TÜRMOB‘un karantinaya alınması ve birliğin faaliyetleri hakkında duyuru
4Vefatların duyurulması
5Tablo 4‘te yer alan ve TÜRMOB tarafından ilan edilen diğer hususlara bakıldığında salgın döneminde
evde kalan meslek mensuplarının kiĢisel geliĢimlerinin devam etmesi, meslek camiasında yaĢanan önemli
hususları kendi üyelerine bildirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda paylaĢımlar yapıldığı görülmektedir.
SONUÇ
Muhasebecilik mesleği de ülkemizde faaliyet gösterilen ve vergi mükelleflerine hizmet sunan bir hizmet
mesleğidir. Muhasebecilik mesleği unvanının kazanılması ve icrasının yasal dayanağı 3568 Sayılı Serbest
Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik Kanunu ve bu kanun doğrultusunda hazırlanan
yönetmeliklerce icra edilmektedir. Yine anılan kanunda muhasebe meslek mensuplarının bağlı oldukları odalar
ve bu odaların da bağlı olacağı bir üst mercii olan birlik düzenlenmiĢtir. Muhasebe meslek mensuplarının bağlı
oldukları odalar kendi faaliyet gösterdikleri il ve ilçelerin adı ile bulunan odalar iken ülkemiz genelinde
bulunan tüm odaların da bağlı olduğu birlik Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali
MüĢavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)‘dir. Bu çalıĢmada da muhasebe meslek mensuplarının ve onların hizmet
sunduğu mükelleflerin mağdur olmaması için covid-19 döneminde tarafların beklentilerinin TÜRMOB
tarafından dile getirilmesi, yüksek perdeden çözümlenmesi beklenilmiĢ olup anılan önlemlerle de bu
beklentilerin karĢılandığı görülmektedir.
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Öz
Ġktisadi bir faaliyet ile ilgili iddiaların önceden belirlenmiĢ kriterler doğrultusunda alanında uzman bir
kiĢi tarafından incelenip sonucunun ilgili kiĢilere duyurulmasına denetim denir. Denetim, amaçlarına göre
türlerine ayrıldığında; bağımsız denetim, iç denetim ve kamu denetimi (uygunluk denetimi) olmak üzere üçe
ayrılır. Kamu denetimi, kamu personelleri tarafından denetlenen kurum veya kuruluĢların kendi yasal
mevzuatlarına göre faaliyetlerinin veya iĢlemlerinin yasal/idari düzenlemelere uygun olup olmadığının
denetlenmesidir. Kamu denetimi her kamu kurum ve kuruluĢların kendi mevzuatında belirtilen düzenlemeler
doğrultusunda kendi insan kaynaklarınca yapılmaktadır. Vergi müfettiĢleri, ticaret bakanlığı denetçileri, sosyal
güvenlik müfettiĢleri veya SayıĢtay denetçilerince yapılan her türlü denetim kamu denetimine bir örnektir.
SayıĢtay denetimi, anayasanın 160. maddesine göre merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile
sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına
denetlemek ve sorumluların hesap ve iĢlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme,
denetleme ve hükme bağlama iĢlerini yapmakla görevlendirilmiĢ bir kurumdur. Bu düzenleme kapsamında
yaptığı denetim ise bir kamu denetimidir. Yapılan kamu denetimleri ile SayıĢtay, kendilerine merkezi bütçeden
ödenek ayrılan kamu kurum ve kuruluĢlarının ilgili ödenekleri ilgili ödenek kalemlerine uygun bir Ģekilde
harcayıp harcamadığını denetleyerek yapmıĢ olduğu inceleme sonucunda varsa mevzuata uygun bulmadığı
bulgularını da bir rapor halinde kendi kurum amirlerine ve kamuoyuna ilan etmektedir. Bu çalıĢma, SayıĢtay
tarafından yapılmıĢ olan Osmaniye ilinde faaliyet gösteren, merkezi bütçeden pay alan ve SayıĢtay denetimine
tabi olan kurum ve kuruluĢların denetim raporlarında yer alan denetim bulgularını belirleyip belirlenen
bulguların sonraki denetimlere de yeniden denetim raporlarında yer almaması için bir farkındalık oluĢturmayı
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda geçmiĢ 10 (on) yıl içerisinde SayıĢtay tarafından Osmaniye özelinde
yapılmıĢ ve yayımlanmıĢ denetim raporları araĢtırmaya veri olarak dâhil edilmiĢtir. Elde edilen veriler kendi
içerisinde betimsel bir içerik analizine tabi tutularak denetim raporlarındaki bulgular ortaya konulacaktır. Kamu
kurum ve kuruluĢlarında yer alan ve denetim raporlarına konu olan verileri iĢleyen kamu personellerine görüĢ
ve önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Denetim, Kamu Denetimi, SayıĢtay Denetimi,
Abstract
The examination of the claims related to an economic activity by an expert in line with predetermined
criteria and the announcement of the result to the relevant persons is called auditing. When the audit is divided
into types according to its purposes; It is divided into three as independent audit, internal audit and public audit
(compliance audit). Public audit is the auditing of whether the activities or transactions of the institutions or
organizations inspected by public personnel are in compliance with the legal/administrative regulations
according to their own legal regulations. Public auditing is carried out by each public institution and
organization's own human resources in line with the regulations specified in their own legislation. Any audit by
tax inspectors, ministry of commerce auditors, social security inspectors or auditors of the Court of Accounts is
an example of a public audit. According to article 160 of the Constitution, the audit of the Turkish Court of
Accounts is mandated to audit all incomes, expenditures and properties of public administrations and social
security institutions within the scope of the central government budget, on behalf of the Grand National
Assembly of Turkey, to finalize the accounts and transactions of those responsible, and to carry out the
examination, auditing and adjudications given by the laws. is an institution. The audit carried out within the
scope of this regulation is a public audit. With the public audits carried out, the Court of Accounts audits
whether the public institutions and organizations, for which appropriations are allocated from the central
budget, spend the relevant appropriations in accordance with the relevant appropriation items, and as a result of
the examination it has made, it announces the findings, if any, that it does not comply with the legislation, in the
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form of a report, to its chiefs and to the public. This study aims to identify the audit findings in the audit reports
of the institutions and organizations that are operating in the province of Osmaniye, receive a share from the
central budget and are subject to the audit of the Turkish Court of Accounts, and to raise awareness so that the
determined findings are not included in the audit reports for subsequent audits. For this purpose, audit reports
prepared and published by the Court of Accounts for Osmaniye in the past 10 (ten) years have been included as
data in the research. The obtained data will be subjected to a descriptive content analysis in itself and the
findings in the audit reports will be revealed. Opinions and suggestions will be made to public personnel in
public institutions and organizations who process the data subject to audit reports.
Keywords: Audit, Public Audit, Audit of the Court of Accounts,
1.GĠRĠġ
Bir ülke ekonomisinin geliĢmesine birçok unsur etkide bulunmaktadır. Ancak en önemlileri ise sağlam
bir muhasebe ve etkin bir denetim mekanizmasıdır (Erdoğan, 2002, s.51). Denetim, muhasebeyi tamamlayıcı
bir kavram olmasının yanında kamu ve özel sektör açısından da önemli bir konuma sahiptir. Son dönemlerde,
artan yolsuzluklar ve muhasebe hileleri denetimde etkinliğin önemini ortaya koymuĢtur (Özçelik vd, 2014,
s.55). Denetimin bağımsız olması denetim sürecini, denetlenen kurumun etkisinden büyük oranda
korumaktadır. Zira iç denetim, denetlenen kurumlara bir takım insiyatifler sunması nedeniyle bütünüyle
objektif olamayabilir. Bu sebeple dıĢ denetim, ilgili kurum ve kuruluĢun denetlenmesi sürecinin en önemli
parçası olarak görülmektedir. Türkiye'de özel ve kamu sektöründe farklı isimlerde birçok denetim
yapılmaktadır. Bu denetimlerin bir kısmı kurumların kendi iç dinamikleri ile yaptıkları denetimlerdir. Bir kısım
denetimler ise denetlenen kurumlar ile bir iliĢkisi bulunmayan ve bağımsız olarak yapılan denetimlerdir.
Ġkincisi kısım denetimler, dıĢ denetim veya bağımsız denetim Ģeklinde ifade edilmektedir. Kamu sektöründe dıĢ
denetim yapmakla yetkili tek kurum SayıĢtay'dır. SayıĢtay kamu idarelerini; hesap verilebilirlik ve mali
saydamlık ilkeleri çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaları konusunda
denetlemektedir. SayıĢtay denetimi, SayıĢtay denetçileri eliyle yapılmaktadır. Dünya‘da yaĢanan kamu mali
yönetimi ve denetimi sistemindeki değiĢimle birlikte Türkiye‘de de bu alanda önemli adımlar atılmaktadır.
Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uyumlu hale
getirmek amacıyla 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2002 yılında Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 2010 yılında ise 6085 sayılı yeni SayıĢtay
Kanunu kabul edilmiĢtir. Tüm bu yasal geliĢmelere bağlı olarak da denetim anlayıĢında önemli değiĢimler
yaĢanmıĢtır.
2.BAGIMSIZ DENETĠM
Bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir
iĢletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir
biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüĢ bildirmesini sağlamaktır. Bağımsız
denetim, iĢletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen
kriterlere (örneğin, uluslararası finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul
güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüĢ
bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter,
kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.
2.1.Bağımsız Denetim Kavramı
Bağımsız denetim, muhasebe sisteminden elde edilen verilerin incelenmesi ve sonucun raporlanması
olarak basitçe ifade edilebilir. Bağımsız denetim, bir ekonomik birim veya döneme ait bilgilerin önceden
belirlenmiĢ ölçütlere olan uygunluk derecesini araĢtırmak ve bu konuda bir rapor düzenlemek amacıyla
bağımsız bir uzman tarafından yapılan kanıt toplama ve değerlendirme sürecidir (Bozkurt, 1995:23). Bağımsız
denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmıĢ ölçütlere uygunluk derecesini
araĢtırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen
sistematik bir süreçtir (Güredin,1995:3). Yukarıdaki tanımlardan hareketle muhasebe denetiminin özellikleri
hususunda kısaca Ģunlar belirtilebilir; bağımsız denetim bir iktisadi birimin belli bir dönemini kapsar,
denetlenen bilgilerle önceden belirlenmiĢ ölçütler karĢılaĢtırılır, denetçi bağımsız olarak objektif bir biçimde
çalıĢmalarını yürütür, denetçi yeterli düzeyde mesleki bilgi ve tecrübeye sahiptir, denetçi uygun teknikleri
kullanarak yeterli düzeyde kanıt toplar ve bu kanıtları değerler ve sonuçta denetçi iĢletme ilgilileri için
iĢletmenin durumunu tarafsızca ortaya koyan bir rapor sunar. Denetimin tanımı denetlenen faaliyet alanlarına
June 28-30, 2022
Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey
~ 381 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

göre değiĢmiĢtir. Örneğin, yargısal denetimde hukuka iliĢkin terimler; finansal tablo denetiminde ise tanım
içinde mali tablolarla ilgili terimler ağırlıklı tanımlamaya gidilmiĢtir.
Köse (2007), denetimi genel olarak Ģöyle tanımlamaktadır. ―Denetim, bir kurum veya kuruluĢun ya da
belirli bir plan, program veya projenin yapısı, iĢleyiĢi ve çıktılarının önceden belirlenmiĢ standartlara uygunluk
derecesinin araĢtırma, gözlemleme, sorgulama gibi yöntemlerle tespit edilmesi ve elde edilen bulguların
objektif ve sistematik bir biçimde değerlendirerek ilgili taraf veya taraflara iletilmesi sürecidir‖.
2.2.Denetimin Amaç ve Niteliği
Denetimin baĢlıca amaçları Ģu Ģekilde sınıflandırılmaktadır. Bunlardan ilki sürekliliğin oluĢması ve
devamlılığının sağlanmasıdır. Denetimin amaçlarından bir diğeri sınırlama getirmedir. Denetimin bir diğer
amaçlarından biri olan düzeltme ise her türlü fikre göre reform yapmaktır. Denetimin amaçlarından bir diğeri
organlar arasındaki eĢgüdümü yerine getirmektir. Denetimin bir baĢka amacı verimlilik ve etkililiktir.
Denetimde bir baĢka amaç ise denetlenen birim içinde mevcut duruma göre olumlu geliĢimi
sağlamaktır(Karahan,2020:248). Denetim yapılan birimler arasında uygulama farkları olup olmadığının
belirlenmesi ve uygulamadaki olumsuzlukların giderilmesi gerekmektedir. Denetim, örgütlenme yapılarının,
dünya üzerinde ve küresel anlamda gereksinimleri karĢılar özellikte olmalıdır (Kuluçlu, 2006:5). Denetimden
fayda elde edebilmek için denetimin amaçları net olarak bilinmesi gerekmektedir. Denetim sisteminin güvenilir
ve geçerli olması gerekmektedir. Modern teftiĢ ve denetim, sistemci yönetime uygun, sistemci denetim
anlamındadır(Bozkurt,2013:58).
2.3.Bağımsız Denetimin Kalitesi
Kalite; müĢteri ihtiyaçlarının karĢılanması, beklentilere uygunluk, performans iyileĢtirilmesi,
maliyetlerin düĢürülmesi gibi anlamlar taĢımaktadır. Bu açıdan denetim kalitesi de denetçilerin istenen
sonuçları sağlayacak ve güvence altına alacak bir sisteme sahip olmasını gerektirmektedir. Önceleri denetimin
amacı, hata ve hileleri tespit etmek Ģeklinde ifade edilirken, günümüzde denetimin amacı finansal tabloların
güvenilirliğini onaylamak olmuĢtur. Çünkü finansal tabloların Ģirket yönetiminin kontrolündeki bilgilere
dayanması, finansal tablolara güvensizlik olarak ortaya çıkarmaktadır. Denetim kalitesi ile bu güvensizlik
ortadan kaldırılmaya çalıĢılmaktadır. Denetimin objektif olması nedeniyle, denetlenenlere ve kamuoyuna güven
sağlamakta ve mesleğe saygınlık ve itibar kazandırmaktadır (Acar vd. 2011:278).
Uluslararası muhasebe
standartlarına uyumlu muhasebe, uygulamalarının ortaya çıkmasıyla birlikte uluslararası denetim standartlarına
göre denetim ve raporlama fonksiyonu da geliĢmiĢ ve değiĢmiĢtir. Kalite konusunda profesyonel hizmet vermek
için mesleki standartları kullanan iĢletmeler bilgi kullanıcılara ve müĢterilere güven verecektir(Aslanoğlu ve
Baskan,2016:68). Bunun içinde mesleki standartlar ile iĢletmelerin sorumlulukları uyum içerisinde olmalıdır.
Bu doğrultuda son zamanlarda Türkiye‘nin de içlerinde bulunduğu birçok ülkede denetim mesleği ile ilgili
düzenlemeler yapılmaktadır. Yapılan bu düzenlemelerin bir bölümü muhasebe mesleği ile ilgili iken diğer
bölümü denetimle ilgili düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemeler Ģu Ģekilde sınıflandırılabilir: Eğitim
standartları ile ilgili düzenlemeler, Denetim standartları ile ilgili düzenlemeler Etik standartlar ile ilgili
düzenlemeler, disiplin faaliyetleri ile ilgili düzenlemeler. Denetim standartları ile ilgili olarak yapılan
düzenlemelerin baĢında ABD‘de Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü‘nün (AICPA) çıkarmıĢ
olduğu Genel Kabul GörmüĢ Denetim Standartları‘nı (GKGDS) açıklayan Denetim Standartları Hakkındaki
Tebliğler‘dir (Acar ve ġenal,2011:36).
3.KAMU DENETĠMĠ
Kamu denetimi, görev ve yetkilerini yasalardan alan ve kamu adına kamunun ihtiyaçlarını karĢılamak
üzere denetim yapan kiĢi ve kurumlarca gerçekleĢtirilen finansal tablolar, uygunluk ve performans
denetimlerini ifade eden bir denetim türüdür(Karacan ve Uygun, 2016:56).Kamu kurum ve kuruluĢlarının
finansal iĢlemlerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığının SayıĢtay tarafından araĢtırılması, yine kamu ya da
özel kiĢilere ait olsun olmasın iĢletmede çalıĢanların ücret durumunu gösteren bordronun doğru düzenlenip
düzenlenmediğine iliĢkin olarak SGK müfettiĢleri ya da ĠĢ MüfettiĢleri tarafından yapılan denetim de kamu
(uygunluk) denetimidir (KardeĢ Selimoğlu vd. 2017:15).
4.SAYIġTAY DENETĠMĠ
Türk Dil Kurumu tarafından, murakabe, teftiĢ, kontrol, revizyon Ģeklinde tanımlanan denetim (auditing,
control), kamu ya da özel bir kuruluĢa ait mali iĢlem ve faaliyetlerin, belirlenmiĢ yöntemlere, kurallara veya
mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesidir. Denetim bir tanımlamaya göre ise,
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―Ekonomik faaliyet ve olaylarla ilgili olarak gerçekleĢmiĢ sonuçları, önceden belirlenmiĢ amaçlar, kriterler ve
standartlara göre tarafsız olarak analiz etmek ve ölçmek suretiyle kanıtlara dayanarak değerlendirmek,
gelecekteki hataların önlenmesine yardımcı olmak, kiĢi ve kuruluĢların geliĢmesine, mali yönetim ve kontrol
sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine, verimlilik, tutumluluk ve etkinliğin iyileĢtirilmesine
rehberlik etmek ve elde edilen sonuç ve bulguları ilgililere duyurmak için uygulanan sistemli, planlı ve
programlı bir süreçtir‖ (DPT, 2000:1). Bu hak aslında halkın adına yapılan bir denetim olmanın yanında
sistemin de meĢruluğuna katkıda bulunur. 1982 Anayasasının 160. maddesine göre ―merkezî yönetim bütçesi
kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının‖ bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye
Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve iĢlemlerini kesin hükme bağlamak ve
kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama iĢlerini yapmakla görevli SayıĢtay‘ın bu maddede
belirtilen ve yargı görevine iliĢkin olan sorumluların hesap ve iĢlemlerini kesin hükme bağlamanın dıĢında,
parlamento adına denetim görevi de bulunmaktadır (Usta,2014:32).
5018 sayılı Kanunun hesap verme
sorumluluğunu tarif eden 8‘nci maddesinde; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında
görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,
kullanılmasından, muhasebeleĢtirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli
önlemlerin alınmasından sorumludur denilmektedir (Uzun,2011;48).
4.1. SayıĢtayın Rolü ve Genel Özellikleri
SayıĢtaylara ihtiyaç duyulmasının temel nedenleri; yürütmeyi denetlemenin uzmanlık gerektirmesi, bu
alanda tarafsız ve bağımsız bir mekanizmanın varlığına ihtiyaç duyulması, bütçe aracılığıyla yürütmenin
yasamanın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine getirip getirmediğini bilme hakkı, yürütmenin sadece
sorumlu değil aynı zamanda hesap verir hale gelerek uygulamalarının hesabını da doğru bir Ģekilde vermesinin
sağlanması, topluma kaliteli hizmet sunularak demokrasinin iyi iĢlemesi ve parlamentonun etkinliklerini
sınırlandıran unsurların telafisi Ģeklinde ifade edilebilir (DemirbaĢ, 2001:8). SayıĢtay'ın çalıĢmaları,
Parlamentoya ıĢık tutabilecek niteliktedir. Bu nedenle birçok ülkede, yıllık raporlara ve denetim sonuçlarına
iliĢkin raporlara ek olarak, denetim bulguları temelinde Parlamento için öneri ve tavsiyeler geliĢtirmek de
SayıĢtay'ın sorumlulukları arasında bulunmaktadır (Köse, 2001:41). Yüksek denetim kurumları, demokratik
sistemlerde bir denge unsuru olmuĢtur. Yasama organı, yürütme organı üzerindeki denetimlerini büyük ölçüde
sayıĢtay aracılığıyla gerçekleĢtirmektedir. SayıĢtay‘ın görevi, özet olarak; denetleme, inceleme ve kesin hükme
bağlamadır. Bu temel üç görev çerçevesinde bakıldığında sorumluluk ve sorumluların net bir Ģekilde
belirlenmiĢ olması SayıĢtay ve hesap yargılaması açısından hayati öneme sahiptir (Taytak ve Aydın, 2019:136).
SayıĢtay‘ın bağımsızlığı, kamu idareleri tarafından üretilen bilgilerin doğruluğuna iliĢkin güvence verilmesinin
yanında SayıĢtay raporlarının da içerik bakımından doğruluğuna güven kaygısının oluĢmaması anlamında da
önem arz eder (ġahin Ġpek, 2017: 95). Ülkeden ülkeye bazı durumlarda farklılık gösterse de sayıĢtaylar tam
olarak yasama, yürütme ve yargı erkleri kapsamında değerlendirilmemekle birlikte bu erklerle doğrudan
iliĢkiye sahip olup kendine özgü bir devlet faaliyeti yürütmektedir. Denetim faaliyetinin planlamasında uygun
denetim metotlarının seçilmesinde ve uygulanmasında tamamen bağımsızlardır. Bu kurumlar, parlamentonun
ve kamuoyunun en güvenilir bilgi kaynağı ve halkın ortak çıkarlarının yönetim tarafından yeterli düzeyde
gözetilmesinin teminatı konumundadır. 5018 sayılı Kanun, SayıĢtay‘ın geleneksel iĢlevlerine yeni açılımlar
getirerek kamu yönetiminde etkinliğin artırılmasında Kuruma önemli görev ve sorumluluklar yüklemiĢtir.
Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları, SayıĢtay‘ın etkin bir performans denetimi
gerçekleĢtirmesinde sistemin ana unsurları olmuĢlardır (Önder ve Meydanlı, 2019:131).
6. ARAġTIRMA
6. 1. AraĢtırmanın Amacı
SayıĢtay tarafından yapılmıĢ Osmaniye ilinde faaliyet gösteren, merkezi bütçeden pay alan ve SayıĢtay
denetimine tabi olan kurum ve kuruluĢların denetim raporlarında yer alan denetim bulguların belirlenmesi ve
belirlenen bulguların sonraki denetimlerde yeniden denetim raporlarında yer almaması için bir farkındalık
oluĢturmayı amaçlamaktadır.
6.2. AraĢtırmanın Kapsamı, Yöntemi, Verilerin Analizi
ÇalıĢmada geçmiĢ 10 (on) yıl içerisinde SayıĢtay tarafından Osmaniye özelinde yapılmıĢ ve
yayımlanmıĢ denetim raporları araĢtırmaya veri olarak dâhil edilmiĢtir. ÇalıĢmada araĢtırmanın amacına uygun
olarak nitel bir araĢtırma yöntemi olan doküman analiz yöntemi kullanılmıĢtır. Doküman analizi, araĢtırma
verilerinin birincil kaynağı olarak çeĢitli dokümanların toplanması, gözden geçirilmesi, sorgulanması ve analizi
olarak tanımlanabilen bilimsel bir araĢtırma yöntemidir (Sak vd. 2021, s. 242). Doküman analizi, basılı ve
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elektronik materyaller olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için kullanılan sistemli bir
yöntemdir (Kıral, 2020, s. 173). AraĢtırmada kullanılan denetim raporları merkezi bütçeden pay alan ve
Osmaniye‘de kamu hizmetine devam eden 4 farklı kuruma aittir. AraĢtırmaya dâhil edilen denetim raporlarında
yer alan bulgulara aĢağıda yer verilmiĢtir.
6. 3. AraĢtırmanın Bulguları
AraĢtırmada elde edilen veriler tasnif edildiğinde; ilgili kurum ve kuruluĢlarda denetim görevinde
bulunan denetçi tespitlerinden muhasebe ile ilgili bulgulara bu çalıĢmada yer verilmiĢtir.
Osmaniye Ġlinde SayıĢtay Raporlarında Yer Alan Hususlar
Osmaniye Ġlinde farklı kamu kurumlarında SayıĢtay raporlarında yer alan eksikliklerle ilgili Ģu tespitler
yapılmıĢtır:
 Ġç denetçi kadrosu olmasına rağmen bu kadrolara atama yapılmamıĢ ve iç denetim birimi
oluĢturulmamıĢtır.
 Kanun‘un öngördüğü Ģekilde iç kontrol birimi oluĢturulmamıĢ ve iç denetim birimi kurulmamıĢtır.
 Harcama birimleri ve muhasebe birimi tarafından herhangi bir ön mali kontrol iĢlemi uygulanmamakta ve
gerçekleĢtirme görevlileri tarafından, ödeme emri belgesi üzerine "Kontrol edilmiĢ ve uygun
görülmüĢtür" Ģerhinin düĢülerek imzalanmadan harcama yapılmaktadır.
 Ġç kontrol ve ön malî kontrole iliĢkin usul ve esaslarda öngörülen mali iĢlem süreç akıĢ Ģemaları hazırl
 anmamıĢtır. Bu çerçevede, mali iĢlem sürecinde önleyici, tespit edici, düzeltici kontrol faaliyetlerinin ve
izleme faaliyetlerinin istenen düzeyde olmadığı görülmektedir.
 Kurum organizasyon yapısı içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar açık bir Ģekilde belirlenmemiĢ,
yetkiler ve yetki devrinin sınırları yazılı olarak bildirilmemiĢtir.
 Tahakkuk Edip Tahsil Edilmeyen Gelirlerin Bulunması
 Kiraya verilen taĢınmazların kiralarını sözleĢmelerinde belirtilen sürelerde ödemeyen kiracılarla ilgili
sözleĢme hükümlerinde belirtilen belirtilen tahliye, fesih gibi yaptırımların uygulanmadığı görülmüĢtür.
 TaĢınmazların kamu kurum ve kuruluĢlarına tahsisleri sırasında protokol yapılmadığı görülmüĢtür.
 Tahsis iĢlemi ile esasında bir kamu hizmetinin (yararı) yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Sunulan
hizmetin devamı sırasında tahsis amacının korunması için taĢınmazın kullanımına iliĢkin Ģartların
anlaĢma / protokol ile imza altına alınması gerekmektedir. Ayrıca imzalanacak bu protokollerle kurumun
da aynı zamanda hak, menfaat ve yükümlülüklerinin sınırı çizilmiĢ
olacaktır.
 Geçici kabulü yapılmıĢ yatırım tutarının 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar hesabından çıkarılarak ilgili
hesaplara aktarılmadığı görülmüĢtür.258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının borcunda bulunan tutarın
geçici kabulü yapılmıĢ iĢleri de kapsadığı anlaĢılmıĢtır.
 Borçlu tarafından uzun süre ödenmeyen borçlar için yasal iĢlem ve yaptırım uygulanmamıĢtır.
 4734 sayılı kamu ihale kanunu‘nun 3/a maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek olan mal alımlarının
ihalesiz olarak yapılması.
 Aynı ihale konusu içinde yer alabilecek mal ve hizmet alımlarının, kısımlara bölünerek, doğrudan temin
yoluyla yapılması,
 Kurum taĢınmazlarının süresiz olarak tahsis edilmesi
 Mal ve hizmet alımlarında temel ihale usulleri yerine genellikle pazarlık usulünün kullanılmıĢ olması,
 Personel hizmet sözleĢmelerinin "net tutar" üzerinden yapılması nedeniyle gelir vergisinin kurum
bütçesinden ödenmesi,
 ÇalıĢanların elde ettiği gelirin artmasıyla vergi diliminin yükselmesi ve bu sebeple ücretlerinde düĢüĢ
meydana gelmesi gerekirken, ödenen aylık ücretleri sabit kalmakta ve gelir artıĢı nedeniyle üstlenmeleri
gereken vergi yükü kurum tarafından karĢılanması.
 Kamu idaresi adına açılmıĢ bazı banka hesaplarının muhasebe sistemi dıĢında yer alması,
 TaĢınır iĢlemlerinin mevzuata uygun yapılmaması
 Alınan bilgisayar yazılımlarının haklar hesabına kaydedilmeden doğrudan gider olarak kaydedilmesi,
 Proje özel hesabındaki dövizler için ay sonlarında değerleme yapılmaması,
 Bazı mal ve hizmet alımlarında, alıma iliĢkin faturanın düzenlenme tarihinin, alıma iliĢkin piyasa fiyat
araĢtırma tutanağı ve yaklaĢık maliyet onay tarihinden daha önceki bir tarihi taĢıması,
 Ġç Kontrol Sistemi Yapılandırma ÇalıĢmalarının Tamamlanmaması,
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 TaĢınır sistemine göre ambarda olması gereken tüketim malzemelerinin fiilen
ambarda olmadığı, eksik veya fazla olduğu,
 Hibe gelen veya kullanım fazlası olarak ambara geri dönen ve fiilen ambarda mevcudu olan bazı ilk
madde-malzeme ile demirbaĢ malzemelerin taĢınır sisteminde kayıtlı olmadığı,
 Ambarda taĢınırların dağınık Ģekilde farklı raflarda muhafaza edildiği, üzerinde etiket bulunmadığı,
sayıma uygun Ģekilde istiflenmediği,
 Bazı aynı cins ilk madde ve malzemenin ölçü birimlerinin farklı olduğu, bir kısım taĢınırın ―markasız‖
olarak kaydedildiği ve ayrıntılı bilgilerinin sistemde yer almadığı,
 Dayanıklı taĢınırların numaralandırma iĢleminin bazı birimlerde tamamlanmadığı ve zimmet kayıtlarının
yapılmadığı,
 TaĢınır kayıt yetkilisi değiĢikliğinde ambarda fiili sayım yapılmadan devir yapıldığı, yılsonu sayımlarının
fiili olarak değil kaydi değerler üzerinden yapıldığı,
 Hurda olarak ayrılan mal ve malzemelerin bir kısmının hurdaya ayırma kaydının olmadığı, hurda
malzemeler ile kullanılabilir malzemelerin bir arada tutulduğu,
 Yapılan incelemelerde; kantin olarak tahsis edilen alanın, kiracı tarafından yeni yapılar eklenmek
suretiyle sözleĢmeye aykırı olarak geniĢletildiği tespit edilmiĢtir.
 Elektrik dağıtım ünitelerinde kompanizasyon sistemi kurulmaması ve kurulu olan kompanizasyon
sistemine bakım yapılmaması nedenleri ile elektrik faturalarında tahakkuk eden reaktif enerji bedelinin
ödenmesi sonucunda, kurum bütçesinde yer alan ödeneklerin verimli kullanılmadığı tespit edilmiĢtir.
 Trafoların devredilmemesi nedeniyle trafo bakım giderlerinin Ġdare tarafından karĢılandığı tespit
edilmiĢtir.
 Ġhtiyaçların Ġhale Yerine Kısımlara Bölünmesi Suretiyle Temini yoluyla eĢik değerlerin aĢılmaması,
 Hizmet iĢleri ile yapım iĢi kapsamındaki bina bakım onarım iĢlerinin ifasının belli bir süreyi
gerektirmesine rağmen ilgili yüklenici ile sözleĢme imzalanmadığı; hizmet alımı ile bakım ve onarım
iĢlerinde metraj düzenlenmediği; hizmet ve yapım iĢleri ile mal alımında teknik özelliklerin belirtilmediği
ve yine aynı kapsamda gerçekleĢtirilen alımlarda isteklilerden alınan fiyat tekliflerinin tarih ibaresi
içermediği tespit edilmiĢtir.
 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” baĢlıklı 62'nci
maddesinin (ı) bendi; pazarlık ve doğrudan temin usullerinde parasal limitlerin yer aldığı 21'inci
maddenin birinci fırkasının (f) bendi ile 22'nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında
yapılacak harcamaların yıllık toplamlarının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %
10'unu Kamu Ġhale Kurulunun uygun görüĢü olmadan
aĢamayacağını hükme bağlamıĢtır
Tablo 1. Limit AĢım Tutarları (TL)
Ödenek
Tutarı
Mal
Hizmet
Yapım

%10 Harcama
Limiti

21/f ve 22/d
Kapsamında
Yapılan Harcama

1.221.586,40
122.672,40
901.140,00

2.258.671,54
303.806,95
2.404.620,00

12.215.864,00
1.226.724,00
9.011.400,00

% 10
Limitini
AĢan Kısım
1.037.085,14
181.134,55
1.503.480,38

Yapım iĢlerinde 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu‘nun 30'uncu maddesi
gereğince kesin kabulden itibaren yüklenici ve alt yükleniciye getirilen 15 yıllık sorumluluk
mükellefiyeti gözetilmeden ve bu kapsamda bir ‗teknik heyet tespit raporu‘ bulunmadan
bakım onarım giderlerinin bütçeden karĢılandığı görülmüĢtür.
Bilimsel araĢtırma projelerine iliĢkin projenin baĢlama tarihinden itibaren her altı ayın
son haftası içinde ara rapor verilmesi ve proje neticesinde kesin rapor sunulması gerekmekte
iken projelere ait ara ve sonuç raporlarının teslim edilmediği veya geç teslim edildiği,
desteklenen projeler kapsamında edinilen taĢınırların projenin sona ermesini müteakip taĢınır
sistemine

dâhil
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nedeniyle
diğer
personelin
kullanımına
imkân
verilmediği
ve
süresi
geçtiği
halde
tamamlanmayan projelerin bulunduğu tespit edilmiĢtir,
SONUÇ
Özel sektörün bağımsız denetim anlayıĢı da devletçi bir bakıĢ açısından etkilenmiĢtir. Bağımsız denetim 1980‘li
senelerin bitimine kadar yalnızca Maliye Bakanlığınca yürütülen bir ―vergi denetimi‖ Ģeklinde iĢleyiĢini sürdürmüĢtür.
Son zamanlarda denetim faaliyetleri ivme kazanmıĢ olup yeni TTK ile 2012 senesinin ortasından baĢlayarak yayılma
gösterdiği görülmektedir.
SayıĢtay, bir yolsuzluk bulma aracı değildir. GerçekleĢtirilen denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler bir yolsuzluğa ya da
yasa dıĢı faaliyetlere iĢaret etmez. SayıĢtay‘ın bağımsız bir kuruluĢ olarak temel görevi; mali sistemin sağlıklı bir Ģekilde
iĢlemesine katkıda bulunmak, sistemde ortaya çıkan aksaklıkları haber vermek, parlamentoyu bilgilendirmektir. Sonuç
olarak SayıĢtay denetiminin, yolsuzlukları tespit etmekten ziyade mali sistemin yolsuzluk üretmesinin engellenmesine
yönelik bir rolü bulunmaktadır. SayıĢtay kendine has yargı fonksiyonu ile, mali iĢlemleri yürüten kamu görevlilerinin en
büyük güvencesidir. Bu özel bir yargılama süreci olup, muhatabı sadece SayıĢtay‘a karĢı sorumluluğu bulunan ve üst
yönetici, harcama yetkilisi, gerçekleĢtirme görevlisi ve muhasebe yetkilisi olarak görevler yapan kamu görevlileriyle
sınırlıdır.
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LOJISTIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ: ÇKKV YÖNTEMLERĠNĠN
KARġILAġTIRMALI BĠR ANALĠZĠ
ArĢ. Gör. Dr. Nazlı ERSOY
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme Bölümü, , http://orcid.org/0000-0003-0011-2216,

ÖZET
Ülkemizde turizmden sonra en yüksek potansiyele sahip olan ve önemi gittikçe artan lojistik sektörü ihracat
hedeflerine ulaĢılmasında, uluslararası ticaretin geliĢtirilmesinde ve ürünlerin maliyetinin azaltılmasında kilit
bir rol oynamaktadır. Tüm bunların yanı sıra, küreselleĢen dünyada lojistik sektöründe rekabetin giderek
artması, bahsi geçen sektörde performans ölçümünü gerekli kılmaktadır. Performans ölçümü sayesinde firmalar
önceden belirlenen amaç ve hedeflere daha kolay ulaĢmakta, kendi durumunu rakipleri ile kıyaslayabilmekte,
avantajlı ve dezavantajlı yönlerini daha kolay görebilmektedirler. Performans ölçümü ile birlikte firmalar
pekçok avantaj elde etmektedir ve kalite ve verimliliğin artıĢı sağlanmaktadır. Dünya genelinde taĢımacılık
sektörü ihracat sıralamasında oldukça üst sıralarda yer alan ülkemiz için de performans değerlendirmesinin
yapılması lojistik sektörünün geleceği açısından oldukça önemli görülmektedir. Bu çalıĢmada, Fortune 500
Türkiye listesinde yer alan bir jolistik firmasının 2015-2020 dönem aralığı finansal performansının ―Çok
Kriterli Karar Verme‖ (ÇKKV) yöntemleri ile ölçülmesi amaçlanmıĢtır. Net satıĢ, net satıĢ değiĢimi, FVÖK,
FVÖK değiĢimi, aktif toplam, özkaynak, ihracat geliri, personel sayısı çalıĢmanın göstergelerini oluĢturmuĢtur.
ÇalıĢmada gerçek veriler kullanılmıĢtır ve Fortune Türkiye 500 web sayfasından elde edilmiĢtir. Bu doğrultuda,
MEthod based on the Removal Effects of Criteria (MEREC) yöntemi kriterlerin ağırlıklarını belirlemek
amacıyla kullanılmıĢ, ―MultiAtributive Ideal-Real Comparative Analysis‖ (MAIRCA) yöntemi ise alternatifleri
performansları doğrultusunda sıralamak amacıyla kullanılmıĢtır. Sonuçların sağlamlığını ve güvenilirliğini test
etmek amacıyla duyarlılık analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, MEREC-MAIRCA entegre modeli ile elde
edilen sonuçlar ―Simple Additive Weighting‖ (SAW), ―Combined Compromise Solution‖ (CoCoSo),
―Weighted Aggregated Sum Product Assessment‖ (WASPAS), ―Complex PRoportional Assessment‖
(COPRAS) yöntemleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. En son aĢamada ise farklı yöntemlerle elde edilen sıralamaları
rasyonel nihai bir sıralama haline getirmek amacıyla Copeland yöntemine baĢvurulmuĢtur. ÇalıĢma sonunda,
kullanılan modelin lojistik sektöründe performans ölçümü için uygun olduğu tespit edilmiĢtir. Literatürde
çalıĢmada önerilen model kullanılarak ortaya konulan bir çalıĢmaya rastlanmamıĢtır. Bunun yanı sıra, pekçok
ÇKKV yönteminin karĢılaĢtırmalı olarak bir arada kullanılması ve çalıĢmanın lojistik sektöründe
gerçekleĢtirilmesi nedeni ile bu çalıĢmanın literature katkı sunacağı düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lojistik sektörü, ÇKKV, MEREC, MAIRCA
Abstract
The logistics sector, which has the highest potential after tourism in our country and whose importance is
increasing, plays a key role in achieving export targets, developing international trade and reducing the cost of
products. In addition to all these, the increasing competition in the logistics sector in the globalizing world
necessitates performance measurement in the aforementioned sector. With performance measurement,
companies reach predetermined goals and targets more easily, they can compare their own situation with their
competitors, and they can see advantages and disadvantages more easily. With performance measurement,
companies gain many advantages and increase quality and productivity. Evaluating the performance of our
country, which is the first in the world in the export ranking of the transportation sector, is considered very
important for the future of the logistics sector. This study aimed to measure the financial performance of a
logistics company in the Fortune 500 Turkey list for the 2015-2020 period using ―Multi Criteria Decision
Making‖ (MCDM) methods. Net sales, net sales change, EBIT, EBIT change, Total Assets, Equity, Export
income, number of personnel are the indicators of the study. The real data used in the study were obtained from
the Fortune Turkey 500 web page. Accordingly, the ―MEthod based on the Removal Effects of Criteria‖
(MEREC) method was used to determine the weights of the criteria, while the ―MultiAtributive Ideal-Real
Comparative Analysis‖ (MAIRCA) method was used to rank the alternatives according to their performance.
Sensitivity analysis was performed to test the robustness and reliability of the results. For this purpose, the
results obtained with the MEREC-MAIRCA integrated model were compared with the ―Simple Additive
Weighting‖ (SAW), ―Combined Compromise Solution‖ (CoCoSo), ―Weighted Aggregated Sum Product
Assessment‖ (WASPAS), and ―Complex Proportional Assessment‖ (COPRAS) methods. In the last stage, the
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Copeland method was used to transform the rankings obtained by different methods into a rational final
ranking. It was concluded that the model in the study was suitable for performance measurement in the logistics
sector. In the literature, no study was found in which the proposed model was used. Also, this study is thought
to be contributed to the literature since many MCDM methods are compared and the study was conducted in the
logistics sector.
Keywords: Logistics sector, MCDM, MEREC, MAIRCA
GiriĢ
Lojistik sektörü ekonomik büyüme ile doğru orantılı bir Ģekilde geliĢmekte ve ülkelerin kalkınmasında kilit bir
rol oynamaktadır. Ġktisadi geliĢmiĢliğin göstergesi ve belirleyicisi olarak görülen lojistik performansı ise
ülkelerin, bölgelerin ve kentlerin geliĢmiĢlik sıralamasında oldukça önemlidir (Bayraktutan ve Özbilgin, 2015:
96).
Literatürde lojistik sektöründe Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılarak ortaya konulan
pekçok çalıĢmaya rastlamak mümkündür. ÇKKV yöntemleri, personel seçimi (Oğuz ve Merdivenci, 2020), web
sitelerin değerlendirilmesi (Büyüközkan ve Güleryüz, 2016), yöneticilerin iĢ tatmin faktörlerinin
değerlendirilmesi (Akar ve Doğan, 2020), ağır ticari araĢ seçimi (Doğan vd. 2017), inovasyon önceliklerinin
belirlenmesi (Erdal ve Korucuk, 2018), personel seçim kriterlerinin değerlendirilmesi (Ilgaz, 2018),
sürdürülebilirlik performans ölçümü (Raut vd. 2018), yer seçimi (Tadić vd., 2020),
üçüncü parti lojistik hizmet sağlayıcı seçimi (Li vd. 2018) gibi konu baĢlıkları altında ele alınmıĢtır.
Bu çalıĢmaya benzer bir Ģekilde ÇKKV yöntemleri kullanılarak Fortune 500 listesinden elde edilen verilerle
performans ölçümünün gerçekleĢtirildiği çalıĢmalara da rastlamak mümkündür. Toslak vd. (2022) MERECWEBDA modelini kullanarak bir lojistik firmasının 2010-2020 dönem aralığı perfomansını ölçümüĢlerdir.
UlutaĢ ve Karaköy (2019) CRITIC-ROV modelini kullanarak bir kargo firmasının 2011-2017 dönem aralığı
performansını analiz etmiĢlerdir. Ayaydın vd. (2017) Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan 10 lojistik
firmasının 2011 yılı performansını Gri iliĢkisel analiz yöntemi ile ölçmüĢlerdir. Çakır ve Perçin (2013) Fortune
500 Türkiye listesinde yer alan 10 lojistik firmasının 2011 yılı performansını CRITIC, SAW, TOPSIS, Borda
Sayım yöntemlerini kullanarak ölçmüĢlerdir. Özbek ve Demirkol (2018) Fortune 500 Türkiye listesinde yer
alan 8 lojistik firmasının 2016 yılı performansını SWARA ve GĠA yöntemlerini kullanarak ölçmüĢlerdir. Özbek
(2018) Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan 8 lojistik firmasının 2017 yılı performansını SWARA,
COPRAS, GĠA ve TOPSIS yöntemlerini kullanarak ölçmüĢlerdir. UlutaĢ (2018) Fortune 500 Türkiye listesinde
yer alan 7 lojistik firmasının 2018 yılı performansını Entropy-EDAS modelini kullanarak ölçmüĢlerdir.
Diğer taraftan, BaĢdeğirmen ve Tunca (2017) Capital dergisi ilk 500 listesinde yer alan 9 lojistik firmasının
2016 yılı performansını GĠA yöntemi ile ölçmüĢlerdir. Tufan ve Kılıç (2019) BIST‘te iĢlem gören 6 lojistik
firmasının 2018 yılı performansını TOPSIS-VIKOR yöntemlerini kullanarak ölçmüĢlerdir. Yalçın ve Ayvaz
(2020) 2018 yılı lojistik performans endeksinde yer alan 5 ülkenin (Türkiye, bulgaristan, Yunanistan,
Gürcistan, Iran) performansını bulanıkAHP-TOPSIS modeli ile ölçmüĢlerdir.
Bu çalıĢmada ise Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan bir jolistik firmasının 2015-2020 dönem aralığı
finansal performansının ÇKKV yöntemleri ile ölçülmesi amaçlanmıĢtır. Net satıĢ, net satıĢ değiĢimi, FVÖK,
FVÖK değiĢimi, aktif toplam, özkaynak, ihracat geliri, personel sayısı çalıĢmanın göstergelerini oluĢturmuĢtur.
Bu doğrultuda, ―MEthod based on the Removal Effects of Criteria‖ (MEREC) yöntemi kriterlerin ağırlıklarını
belirlemek amacıyla kullanılmıĢ, ―MultiAtributive Ideal-Real Comparative Analysis‖ (MAIRCA) yöntemi ise
alternatifleri performansları doğrultusunda sıralamak amacıyla kullanılmıĢtır. Sonuçların sağlamlığını ve
güvenilirliğini test etmek amacıyla duyarlılık analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, MEREC-MAIRCA
entegre modeli ile elde edilen sonuçlar ―Simple Additive Weighting‖ (SAW), ―Combined Compromise
Solution‖ (CoCoSo), ―Weighted Aggregated Sum Product Assessment‖ (WASPAS), ―Complex PRoportional
Assessment‖ (COPRAS) yöntemleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. En son aĢamada ise farklı yöntemlerle elde edilen
sıralamaları rasyonel nihai bir sıralama haline getirmek amacıyla Copeland yöntemine baĢvurulmuĢtur.
Metodoloji
Bu bölümde, çalıĢmada kullanılan MEREC, MAIRCA yöntemleri hakkında bilgi verilmiĢtir.
3.3. MEREC Yöntemi
MEREC yöntemi, kriterlerin önem düzeylerini belirlemek için kullanılan objektif ağırlıklandırma yöntemleri
kategorisinde yer almaktadır. MEREC, kriter ağırlıklarını belirlemek için her bir kriterin alternatiflerin
performansı üzerindeki kaldırma etkisini kullanır. Bu doğrultuda, performanslar üzerinde daha yüksek etkiye
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sahip olan kriterlere daha büyük ağırlıklar atanır (Keshavarz-Ghorabaee vd., 2021: 7). MEREC yönteminin
adımları Ģu Ģekildedir (Keshavarz-Ghorabaee vd., 2021: 8-9):
Adım 1: Karar matrisi oluĢturulur.
 x11
x
 21

X 
 xi1


 xn1

x12
x22

x1 j
x2 j

xi 2

xij

xn 2

xnj

x1m 
x2 m 


xim 


xnm 

xij karar matrisinin elemanlarını temsil eder.
n alternatifleri, m kriterleri ifade eder.
Adım 2: Karar matrisi normalize edilir.
Bu adımda, karar matrisinin elemanlarını ölçeklendirmek için basit bir doğrusal normalizasyon kullanılır.
NormalleĢtirilmiĢ matrisin elemanları nxij olarak ifade edilir.
 min xkj
 k
 xij
nijx  
 xij
 max xkj
 k

Fayda yönlü kriter

(1)

Maliyet yönlü kriter

(2)

Adım 3: Alternatiflerin genel performansı (Si) hesaplanır.
Bu adımda, alternatiflerin genel performansını hesaplamak için doğrusal olmayan bir fonksiyona sahip
logaritmik bir ölçü uygulanır. Adım 2'de elde edilen normalleĢtirilmiĢ değerlerle kıyaslandığında, daha büyük
performans değerleri (Si) elde etmek için daha küçük nxij değerleri yapılabilir. Bu hesaplama eĢitlik 3
kullanılarak yapılır.
Si  In(1  (

1
 In(nijx ) ))
m j

(3)

Adım 4: Her bir kriterin çıkarılmasıyla alternatiflerin performansı hesaplanır.
Bu adımda, logaritmik ölçü, önceki adıma benzer Ģekilde kullanılır. Bu adım ile Adım 3 arasındaki fark,
alternatiflerin performanslarının her bir kriterin ayrı ayrı çıkarılmasına bağlı olarak hesaplanmasıdır. Bu
nedenle, n kriter ile iliĢkili m performans seti vardır. j kriterinin kaldırılmasına iliĢkin i alternatifinin genel
performansı S'ij ile gösterilir. Bu hesaplama eĢitlik 4 kullanılarak yapılır.
1
(4)
Sij'  In(1  (  In(nikx ) ))
m k ,k  j
Adım 5: Mutlak sapmaların toplamı hesaplanır.
Bu adımda, Adım 3 ve Adım 4'te elde edilen değerlere dayalı olarak j kriterinin kaldırma etkisi
hesaplanır. Ej, j. kriterin kaldırılmasının etkisini göstermektedir. Ej değerleri eĢitlik 5 kullanılarak hesaplanır.
E j   Sij'  Si

(5)

i

Adım 6: Kriterlerin nihai ağırlıkları belirlenir.
Bu adımda, 6 numaralı eĢitlik kullanılarak objektif kriter ağırlıkları (wj) hesaplanır.
wj 

Ej



k

(6)

Ek
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wj, j. kriterin ağırlığını temsil eder.
MAIRCA Yöntemi
MAIRCA yöntemi ideal ve ampirik derecelendirmeler arasındaki boĢluğu tanımlamak amacıyla Pamučar vd.
(2018) tarafından ortaya konulmuĢtur. Yöntemin adımları aĢağıdaki gibidir (Pamučar vd. 2018: 1646-1649):
Adım 1. Karar matrisi oluĢturulur.
Ġlk adımda, karar matrisi oluĢturulur.

i: alternatif; i = 1,2,3, … , m
xij: i. alternatifin j. kriter açısından değeri
Adım 2. Alternatiflerin tercih önceliği belirlenir.
Ġkinci adımda, her bir alternatif için tercih önceliği eĢitlik 7 kullanılarak hesaplanır.
(7)

Adım 3. Teorik derecelendirme matrisi elemanları oluĢturulur.
Tercih öncelik değerleri kriter ağırlıkları ile çarpılarak teorik derecelendirme matrisi oluĢturulur.
(8)

Adım 4. Gerçek derecelendirme değerleri hesaplanır.
Fayda ve maliyet yönlü kriterler dikkate alınarak eĢitlik 9-10 yardımıyla gerçek derecelendirme değerleri
hesaplanır.
(9)

(10)

Adım 5. Gerçek ve teorik değerler arasındaki boĢluk hesaplanır.
Gerçek ve teorik değerler arasındaki boĢluk eĢitlik 11 kullanılarak hesaplanır.
(11)

Adım 6.Toplam boĢluk değeri hesaplanır.
Son adımda ise her bir alternatife ait boĢluk değeri eĢitlik 12 kullanılarak hesaplanır.
(12)

Uygulama
Bu çalıĢmada, Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan Netlog jolistik firmasının performansının ÇKKV
yöntemleri ile ölçülmesi amaçlanmıĢtır. Bu doğrultuda, MEREC yöntemi kriterlerin ağırlıklarını belirlemek
amacıyla kullanılmıĢ, MAIRCA yöntemi ise alternatifleri performansları doğrultusunda sıralamak amacıyla
kullanılmıĢtır. ÇKKV yöntemlerini uygulayabilmek için alternatiflerin ve kriterlerin belirlenmesi
gerekmektedir. Bu çalıĢmada, veriler Fortune Türkiye 500 web sayfasından elde edilmiĢtir. Sitede 2018 yılı
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verileri yer almadığı için çalıĢma kapsamına alınamamıĢtır. 2015-2020 dönem aralığındaki beĢ yıl çalıĢmanın
alternatiflerini oluĢturmuĢtur. Kriterler ise Tablo 1‘de sunulmuĢtur.
Tablo 1. Kriterler
Kod
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

Kriter
Birim
Net satıĢ
TL
Net satıĢ değiĢimi
%
FVÖK
TL
FVÖK DeğiĢimi
%
Aktif Toplam
TL
Özkaynak
TL
Ġhracat Miktarı
TL
Personel sayısı
Adet
MEREC Yöntemi ile Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi

Opt.
max
max
max
max
max
max
max
min

MEREC yöntemiyle kriter ağırlıklarını hesaplamak için ilk olarak Tablo 2‘de yer alan karar matrisinden
faydalanılmıĢtır. Ġkinci adımda, fayda-maliyet yönlü kriterler dikkate alınarak eĢitlik 1 ve 2 yardımıyla karar
matrisi normalize edilmiĢtir (Tablo 3).
Tablo 2: Karar Matrisi
2015
2016
2017
2019
2020

K1
1569737335,00
1841634950,00
2358532579,00
4726777856,00
6021766291,00

K2
18,299003
17,321217
28,067323
130,853348
27,396858

K3
67935090,00
100580769,00
134153501,00
438503616,00
446728953,00

K4
21,864133
48,054222
33,378878
112,579239
1,875770

K5
920253453,00
1067863413,00
1136119054,00
3140357376,00
4553790559,00

K6
161297761,00
176341407,00
167172574,00
456069408,00
693617009,00

K7
924591855,00
1117689451,00
1523206634,00
3092561920,00
3623158683,00

K8
7050
7100
7500
10000
13500

Tablo 3: Normalize EdilmiĢ Karar Matrisi
2015
2016
2017
2019
2020

K1
1
0,852
0,666
0,332
0,261

K2
0,947
1
0,617
0,132
0,632

K3
1
0,675
0,506
0,155
0,152

K4
0,086
0,039
0,0562
0,0167
1

K5
1
0,862
0,81
0,293
0,2021

K6
1
0,9147
0,9649
0,3537
0,2325

K7
1
0,827
0,607
0,299
0,255

K8
0,522
0,5259
0,5556
0,7407
1

Üçüncü adımda, alternatiflerin genel performansları eĢitlik 3 kullanılarak aĢağıdaki gibi elde edilmiĢtir. Tüm
sonuçlar Tablo 4‘te sunulmuĢtur.

Tablo 4: Si Değerleri
S1= 0,333
S2= 0,475
S3= 0,544
S4= 0,958
S5= 0,700
Dördüncü adımda, eĢitlik 4 yardımıyla her bir kriter ( ) çıkarılarak alternatiflerin genel performansları
hesaplanmıĢtır. Sonuçlar Tablo 5‘te sunulmuĢtur.
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Tablo 5: S‘ij Değerleri
K1
0,333
0,463
0,514
0,904
0,613

2015
2016
2017
2019
2020

K2
0,328
0,475
0,508
0,856
0,671

K3
0,333
0,444
0,493
0,865
0,576

K4
0,084
0,185
0,310
0,740
0,700

K5
0,333
0,463
0,529
0,898
0,595

K6
0,333
0,468
0,541
0,907
0,605

K7
0,333
0,460
0,507
0,899
0,611

K8
0,273
0,424
0,500
0,944
0,700

BeĢinci adımda, eĢitlik 5 kullanılarak her bir kriterin alternatiflerin genel performansı üzerindeki kaldırma etkisi
hesaplanmıĢtır. Sonuçlar Tablo 6‘da sunulmuĢtur.
Tablo 6: Ej Değerleri
K1
0,184

K2
0,171

K3

K4

0,300

0,992

K5
0,192

K6

K7

0,156

0,200

K8
0,169

Son adımda ise eĢitlik 6 kullanılarak kriter ağırlıkları hesaplanmıĢtır. Sonuçlar Tablo 7‘de sunulmuĢtur.
Tablo 7: Kriter Ağırlıkları
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
0,078
0,073
0,127
0,420
0,081
0,066
0,085
0,072
Tablo 7‘ye göre önem derecesi en yüksek olan kriter K4 (FVÖK DeğiĢimi) iken, en düĢük önem derecesine
sahip olan kriter ise K6 (Özkaynak) olarak tespit edilmiĢtir.
MAIRCA Yöntemi ile Alternatiflerin Sıralanması
Ġlk adımda alternatiflerin tercih önceliği eĢit 7 kullanılarak hesaplanmıĢtır ve Tablo 8‘de sunulmuĢtur. Ġkinci
adımda, fayda ve maliyet yönlü kriterler temelinde eĢitlik 9 ve 10 dikkate alınarak gerçek derecendirme
değerleri hesaplanmıĢtır (Tablo 9). Üçüncü adımda, gerçek ve teorik değerler arasındaki boĢluk eĢitlik 11
kullanılarak hesaplanmıĢtır. Ardından, eĢitlik 12 kullanılarak her bir alternatif için toplam boĢluk değeri
hesaplanmıĢ ve tüm sonuçlar Tablo 10‘da sunulmuĢtır.
Tablo 8. PA, tpj değerleri
PA
tp1
tp2
tp3
tp4
tp5
tp6
tp7
tp8

0,2
0,015561266
0,01450428
0,025347694
0,083917978
0,016263916
0,013163332
0,016918459
0,014323075

Tablo 9. Gerçek derecelendirme değerleri
K1
2015
2016
2017
2019
2020

June 28-30, 2022

0
0,00095
0,00276
0,01103
0,01556

K2
0,00012
0
0,00137
0,0145
0,00129

K3
0
0,0022
0,0044
0,0248
0,0253

K4
0,0152
0,035
0,0239
0,0839
0

K5

K6

K7

0
0,00066
0,00097
0,00994
0,01626

0
0,0004
0,0001
0,0073
0,0132

0
0,00121
0,00375
0,01359
0,01692

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

K8
0,0143
0,0142
0,0133
0,0078
0

~ 392 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Tablo 10. BoĢluk değerleri, toplam boĢluk değerleri ve sıralamalar
2015
2016
2017
2019
2020

K1
0,0156
0,0146
0,0128
0,0045
0

K2
0,0144
0,0145
0,0131
0
0,0132

K3
0,02535
0,02316
0,02092
0,00055
0

K4
0,06877
0,04891
0,06004
0
0,08392

K5
0,01626
0,0156
0,0153
0,00633
0

K6
0,01316
0,01279
0,01302
0,00587
0

K7
0,0169
0,0157
0,0132
0,0033
0

K8
0
0,00011
0,001
0,00655
0,01432

∑
0,1704
0,1454
0,14937
0,02715
0,11146

Sıra
5
3
4
1
2

Tablo 10‘a göre Netlog firmasının performansının en yüksek olduğu yıl 2019 olurken, 2015 firma
performansının en düĢük olduğu yıl olarak belirlenmiĢtir.
Duyarlılık Analizi
Duyarlılık analizi, değiĢen verilerin optimal kararlar üzerindeki etkisini ortaya koyar (Eroğlu ve Atasoy, 2006:
78). Duyarlılık analizi, modelin nasıl çalıĢtığına dair fikir edinmemizi sağlarken, ayrıca veri toplamadan once
bile modelin doğruluğunun test edilmesini sağlamaktadır (Borgonovo, 2017: 5). Bu çalıĢmada, duyarlılık
analizi çalıĢmada kullanılan model ile elde edilen sonuçların farklı yöntemlerle karĢılaĢtırılması yoluyla
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu doğrultuda, MEREC-MAIRCA modeli ile elde edilen sonuçlar MEREC tabanlı SAW,
WASPAS, COPRAS, CoCoSo modelleri ile karĢılaĢtırılmıĢ ve elde edilen sonuçlar Tablo 11‘de sunulmuĢtur.
Tablo 11. Farklı yöntemlerle elde edilen sıralamalar

2015
2016
2017
2019
2020

MAIRCA
Değer
Sıra
0,1704
5
0,1454
3
0,14937
4
0,02715
1
0,11146
2

SAW
Değer
Sıra
0,25613
5
0,37404
3
0,34753
4
0,89964
1
0,49585
2

WASPAS
Değer
Sıra
3,49584
5
3,69219
3
3,67966
4
4,3918
1
3,7613
2

COPRAS
Değer
Sıra
24,7282
5
38,9625
3
34,9983
4
100
1
46,3688
2

CoCoSo
Değer
Sıra
2,1117
5
3,4927
4
3,6801
3
5,7687
1
4,0681
2

Copeland
Değer
Sıra
5
5
3,2
3
3,8
4
1
1
2
2

Tablo 11‘e göre CoCoSo yöntemi hariç diğer yöntemlerle elde edilen sıralamalar aynıdır. ÇKKV yöntemlerinin
normalizasyon süreçleri, iĢlem adımları farklılık gösterdiği için aynı veri seti ile ulaĢılan farklı ÇKKv
sıralamaları farklı olabilmektedir. Bu çalıĢmada elde edilen sonuçlar MEREC-MAIRCA modeli ile varılan
sonuçların sağlam ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Nihai bir sonuç elde etmek için Copeland yöntemi
kullanılmıĢ ve buna göre Netlog firmasının performans sıralaması yıllara göre 2019>2020>2016>2017>2015
Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
Sonuç
Bu çalıĢmada, Fortune 500 Türkiye listesinde yer alan Netlog jolistik firmasının 2015-2020 dönem aralığı
finansal performansının ÇKKV yöntemleri ile ölçülmesi amaçlanmıĢtır. MEREC yöntemi kriterlerin
ağırlıklarını belirlemek amacıyla kullanılmıĢ, MAIRCA yöntemi ise alternatifleri performansları doğrultusunda
sıralamak amacıyla kullanılmıĢtır. Sonuçların sağlamlığını ve güvenilirliğini test etmek amacıyla duyarlılık
analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, MEREC-MAIRCA entegre modeli ile elde edilen sonuçlar SAW,
CoCoSo, WASPAS, COPRAS yöntemleri ile karĢılaĢtırılmıĢtır. En son aĢamada ise farklı yöntemlerle elde
edilen sıralamaları rasyonel nihai bir sıralama haline getirmek amacıyla Copeland yöntemine baĢvurulmuĢtur.
MEREC yöntemi ile elde edilen sonuçlara göre ―FVÖK değiĢimi‖ önem derecesi en yüksek kriter, ―Özkaynak‖
önem derecesi en düĢük kriter olarak belirlenmiĢtir. CoCoSo yöntemi hariç diğer yöntemlerle elde edilen
sıralamaların aynı olduğu tespit edilirken, tüm yöntemlerde ilk ve son sırada yer alan alternatifler aynı
olmuĢtur. Buna göre Netlog firması 2019 yılında en yüksek performansa sahip olurken, 2015 performansın en
düĢük olduğu yıl olmuĢtur. Copeland yöntemi ile elde edilen nihai sıralama sonuçlarına göre Netlog firmasının
performans sıralaması yıllara göre 2019>2020>2016>2017>2015 Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir.
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ÖZET

Teknolojinin hızla geliĢtiği dünyada Ģirketler sürekli olarak geliĢmeye ve dijital dönüĢüme ayak uydurmaya
çalıĢmıĢ, bunun için de birçok alanda yeni ihtiyaçlara çözümler aramaya yönelmiĢtir. Robotik Süreç
Otomasyonu (RSO) günümüzdeki teknolojik ihtiyaçlara sunulan çözümlerden doğan bir ürünün sonucu olarak
insan gereksinimlerine sunduğu çözümlerle, süreçleri kolaylaĢtıran bir otomasyon Ģeklidir.
Robotik süreç otomasyonu, daha önce insanların yüksek efor ile tekrarı çok olan görev ve iĢleri; teknolojinin
getirdiği hız ve verimi kullanmayı mümkün kılan makine öğrenme süreçlerini kapsamaktadır. RSO, iĢlem
esnasında yapılan hataların ortadan kaldırılmasını sağlayarak sıfır hata politikasını benimsemektedir. Robotik
süreç otomasyonu ile insan gücü elimine edilerek hataların ortadan kaldırılması sağlanmakta, dolaylı olarak da
müĢterilerin memnuniyeti artmaktadır. Bunun yanı sıra RSO bazı iĢleri devralmasıyla birlikte çalıĢanların temel
sorumluluklarına odaklanıp yararlı iĢler yaparak iĢletmelerine sağladıkları katkıyı da artırmaktadır. Robotik
süreç otomasyonu yeni bir kavram olmakla birlikte giderek daha fazla kurumun büyük miktarlarda yatırım
yapmaya baĢladığı güçlü bir yaklaĢımdır. Otomasyonun gelecekte çalıĢma hayatı üzerine etkisinin çok geniĢ
kapsamlı olacağı Ģimdiden öngörülmüĢtür. Sağlık hizmetleri, insan kaynakları, muhasebe, finans vs. gibi pek
çok kullanım alanı bulunan Robotik otomasyon süreçleri firmalara birçok farklı alanda fayda sağlamaktadır.
Bu çalıĢmada amacımız; çok tekrarlanan ve zaman kaybı oluĢturan süreçlerin belirli bir kural çerçevesinde
botlara tanıtılıp sürecin otomatik ve hatasız iĢlemesini sağlamaktır. Bu çalıĢma için elektrik dağıtım firmasının
muhasebe birimi pilot bölge olarak seçilmiĢtir. Muhasebe biriminde belirlenen iĢlerde harcanan süreyi ve eforu
azaltıp, hatayı sıfıra indirmek planlanmaktadır. Böylece bu alanlarda kullanılan personellerin daha çok ihtiyaç
duyulan kilit alanlarda kullanılmasını sağlayarak, personellerde verimlilik oluĢturulacaktır. Ayrıca muhasebe
bölümünün otomasyonunda Ģirkete sağladığı faydalar anlatılarak Ģirketler için bir yol gösterici olması
amaçlanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Robotik, Dijital DönüĢüm, Robotik Otomasyon Süreci, Verimlilik, Yazılım

AN APPLICATION OF ROBOTIC AUTOMATION PROCESSES IN THE DISTRIBUTION
INDUSTRY
ABSTRACT
In the world where technology is developing rapidly, companies have tried to continuous improvement and
keep up with digital transformation for this reason, they have turned to seek solutions for new needs in many
areas. Robotic Process Automation (RPA) is a form of automation that facilitates processes with the solutions it
offers to human needs as a result of a product arising from the solutions proposaled to today's technological
needs.
RPA includes machine learning processes that enable people to use the speed and efficiency brought by
technology for tasks that used to be high effort and repetitive. RPA adopts a zero error policy by ensuring that
eliminating errors made during the process. With RPA, human power and errors eliminate, and customer
satisfaction is indirectly increasing. RPA also increases the contribution to their enterprises by focusing on the
primary liabilities of the employees and doing beneficial work, together with taking over some jobs. While
RPA is a new concept, it is a powerful approach that more and more organizations are starting to invest in large
amounts. It has been already foreseen that the impact of automation on working life in the future will be farreaching. Robotic automation processes, which have many uses in health services, human resources,
accounting, finance, and so forth, benefit companies in many different areas.
Our aim in this study; It is to introduce the processes that are heavy repetitive and time-consuming to robotic
automation software within the framework of a spesific rule, and to ensure that the process is automatic and
error-free. For this study, the accounting unit of the electricity distribution company was determined as the pilot
region. It is planned to reduce the time and effort spent in the works determined in the accounting unit and to
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reduce the error to zero. Thus, by ensuring that the personnel used in these areas are used in key areas where
they are needed more, productivity will be created in the personnel. In addition, it is aimed to be a guide for
companies by explaining the benefits it provides to the company in the automation of the accounting
department.
Keywords: Robotic, Digital Transformation, Robotic Automation Process, Efficiency, Software
1-GĠRĠġ
Robotik süreç otomasyonunun (RPA) geliĢtiren yazılım Ģirketi olan Automation Anywhere bir Amerikan
küresel Ģirketidir. 2003 yılında California merkezli kurulmuĢtur. Automation Anywhere ilk olarak San
Jose'de Tethys Solutions, LLC olarak Neeti Mehta Shukla, Mihir Shukla, Rushabh Parmani ve Ankur Kothari
tarafından kurulmuĢtur. Automation Anywhere Inc. olarak 2010 yılında markasını değiĢtirmiĢtir.
Teknolojinin hızla geliĢtiği dünyada Ģirketler sürekli olarak geliĢmeye, dijital dönüĢüme ayak uydurmaya
çalıĢmıĢ ve bunun için birçok alanda doğan yeni ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara çözümler aramaya yönelmiĢtir.
Robotik Süreç Otomasyonu (RSO) günümüzdeki teknolojik ihtiyaçlara sunulan çözümlerden doğan bir ürünün
sonucu olarak insan gereksinimlerine sunduğu çözümlerle süreçleri kolaylaĢtıran bir otomasyon Ģeklidir.
Robotik süreç otomasyonu bir kurumun ya da kuruluĢun Bilgi Teknolojileri(BT) alt yapısını değiĢtirmez.
Bunun yerine teknolojiyi daha hızlı ve verimli bir Ģekilde kullanarak mevcut alt yapı ve sistemi değiĢtirmeden
kullanmasını sağlar. RPA, Ģirketlerin verimliliği artırabilmeleri ve iĢletme maliyetlerin azaltabilmeleri için
yapılandırılmıĢ kural ve verilere dayalı tekrarlanan süreçlerin otomatikleĢmesine yardımcı olmaktadır.
2- ROBOTĠK OTOMASYON SÜREÇLERĠNĠN TARĠHÇESĠ VE TÜRLERĠ
2.1.Tarihçesi
Robotik Süreç Otomasyonu ifadesi ilk kez 2012 yılında Blue Prism‘in Pazarlama Direktörü Patrick Geary
tarafından kullanılmıĢtır. Ancak RSO‘nun patenti Cyrille Bataller ve Adrien Jacquot'a aittir. Bataller ve Jacquot
RSO‘yu ―Tekrarlayan ve manuel olarak yoğun faaliyetlerin yürütülmesini otomatikleĢtirmeyi sağlayan bir
teknoloji‖ Ģeklinde tanımlamaktadır. Literatürde robotik süreç otomasyonuna dair farklı organizasyonlar ve
kiĢiler tarafından yapılmıĢ tanımlamalar mevcuttur.
Robotik Süreç Otomasyonu kavramı 2000‘li yılların baĢlarında hayatımıza girmiĢtir. Robotik süreç otomasyonu
temelinde 3 teknolojinin birbirlerinin etkileĢimi sonucu meydana gelmiĢtir. Bunlar; Ekran kazıma, iĢ akıĢı
otomasyonu ve yapay zekâ teknolojileri.
Bu teknolojilerden ilki 1990‘lı yıllarda kullanılan ekran kazıma (screen scraping) yöntemidir. Ekran kazıma,
dokümanlardan ve web sitelerinde köprü iĢlevi gören, veri kopyalamaya yarayan bir otomasyon olarak
kullanılmaktadır.
RSO‘yu besleyen teknolojilerden bir diğeri ise iĢ akıĢı otomasyonudur (workflow automation). Çoğunlukla
1990‘lı yıllarda kullanılmaya baĢlanan iĢ akıĢ otomasyonu teknolojisinin temelli aslında 1920‘lere kadar
dayanmaktadır. ĠĢ akıĢı otomasyonu, bir iĢ sürecindeki adımlar için oluĢturulmuĢ bir dizi otomatik eylem olarak
ele alınmakta ve günlük iĢ süreçlerini iyileĢtirmek için kullanılmaktadır.
Robotik süreç otomasyonunu besleyen son teknoloji ise 1956 yılında Dartmouth Konferansıyla ortaya koyulan
yapay zekâ teknolojisidir. Bu teknoloji bilgisayar sistemlerinin normalde insan müdahalesi ve zekâ gerektiren
görevlerini yerine getirme kabiliyetini ifade etmektedir.
2.2. Türleri
Robotik Otomasyon araçları temelde 3 türe dayanmaktadır. Bunlar; Katılımlı, Katılımsız ve Hibrit olarak
sıralanmaktadır.
Katılımlı (Ġnsan Müdahaleli) Robotik Süreç Otomasyonu
Katılımlı RSO (insan müdahaleli otomasyon), süreci baĢlatan ve kontrol eden insanlarla eĢ zamanlı olarak
etkileĢimde bulunan robotik botlarıdır. Robot, kullanıcının tüm iĢlemlerini değil belirli bir iĢlemin belirli bir
bölümünü gerçekleĢtirmesine yardımcı olmaktadır.
Katılımsız (Ġnsan Müdahalesi Olmayan) Robotik Süreç Otomasyonu
Katılımsız RSO (insan müdahalesi olmayan otomasyon) genellikle bir sunucuda çalıĢan, sürecin adımlarını
kendilerini baĢlatan ve iĢlemleri kullanıcı etkileĢimi olmadan iĢleyen robotları ifade etmektedir
Hibrit (Harman) Robotik Süreç Otomasyonu
Hibrit RSO (harman otomasyon) ise, katılımlı ve katılımsız botları birleĢtiren, birlikte çalıĢtıran otomasyon
anlamına gelmektedir
3- LĠTERATÜR TARAMASI
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Bu çalıĢmada, 2018 yılından günümüze kadar olan sürede Türkiye‘de veya yurtdıĢında yapılan Robotik süreç
otomasyonu uygulamasına yönelik lisansüstü tezlere ve makalelerden oluĢan bir literatür taraması yapılması
hedeflenmiĢtir. Bu hedef kapsamında tezlerin yoğunlaĢtığı alanların ve spesifik, güncel konuların tespit
edilmesi esas alınmıĢtır. Bu kapsamda Yök Tez Merkezinde yapılan literatür araĢtırmasında toplam 27 adet
lisansüstü tez ve makale çalıĢması incelenmiĢtir (Çizelge 1).
Ayrıca bu tez çalıĢmasında amaç faturalar için çeĢitli sistemlerden yapılan manuel kontrollerin hata oranlarını
azaltmak, manuel yapılan iĢlemlerin otomatize edilmiĢ olmasını sağlamak ve sadece iĢleri bu olan personellerin
daha farklı iĢlere yönelmesini sağlayarak maksimum düzeyde kullanıcı verimliğini sağlamaktır. Sağlanan bu
verimle beraber kullanıcıların memnuniyet oranlarının artması hedeflenmektedir.
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ġekil 1. Literatür taramasının yıllara göre dağılımı
4. ARAġTIRMA BULGULARI ve TARTIġMA
AraĢtırmanın amacı, Robotik süreç otomasyonunun (RSO) dağıtım sektörünün muhasebe süreçlerindeki
verimliliğini göstermek ve insan gücüne karĢın botların faydalarını, kesintisiz ve hatasız çalıĢma ortamları
oluĢturduklarını ortaya çıkarmaktadır. ÇalıĢmada, örnek bir elektrik dağıtım firmasının muhasebe birimi
seçilmiĢtir ve bu birimdeki bazı süreçler için ―Vaka Analizi‖ yöntemi uygulanmıĢtır.
Türkiye‘de örnek olarak alınmıĢ bir dağıtım firması üzerinden süreçlerine entegre edilmiĢ robotik
otomasyonlarının verimlilikleri ölçülerek gösterilmiĢtir. Bu kapsamda, ―RSO yazılım robotlarının muhasebenin
belirli alanlarında kullanılması iĢ gücü verimliliği açısından fayda sağlamakta mıdır?‖, ―Robotik süreç
otomasyonu iĢ süreçleri için güvenli ve pratik bir uygulama mıdır? ve Robotik süreç otomasyonu ile zamandan
tasarruf sağlanabilir mi?‖ sorularına cevap aranmıĢtır. Ayrıca yapılan araĢtırmalar ile literatüre katkı
sağlanmıĢtır.
4.1. Veri Toplama Yöntemi
Veri toplama yönteminde örnek bir dağıtım firmasının muhasebe biriminde finansal iĢlemleri Robotik Süreç
Otomasyonunda sorumlu yetkilileri ile birlikte belirli aralıklarla incelenmiĢ, analiz edilmiĢ ve raporlanmıĢtır.
Söz konusu muhasebe biriminde gerçekleĢtirilen bu iĢlemler için 2 ay boyunca toplantılar yapılmıĢ, süreçler
izlenmiĢ ve hangi süreçlerin robotlar tarafından yapılması gerektiği tespit edilip raporlanmıĢtır. Robot
yazılımına aktarılacak iĢlemler ve iĢlemlerin süresi ile ilgili veriler toplanmıĢtır. Yazılama aktarılacak bu
iĢlemlerin botlar aracılığıyla yapılması sağlanmıĢtır.
4.2. AraĢtırmanın Vaka Analizi
Elektrik dağıtım firmasının muhasebe biriminde yapılan iĢlemler sonucunda sistemde E-fatura ve E-arĢiv
faturaları Canias sisteminde oluĢmaktadır. OluĢan bu faturalar mali değer taĢıdığından dolayı devletin resmi
sistemlerine akmaktadır. Mali değer taĢıyan bu faturalar her ay Canias sisteminde rapor çekilerek bakanlığın
sistemine akmıĢ mı akmamıĢ mı diye manuel kontrol edilmektedir. Bu sayede sistemlerden kaçan herhangi bir
mali kayıp var mı kontrolü yapılmaktadır ve yaĢanan sıkıntılar önlenmeye çalıĢılmaktadır.
Yapılacak iĢlemler her ay yapılmaktadır. ĠĢlemler manuel olarak kontrol edilmektedir. Bu sebeple öncelikli
iĢlemleri bu kontroller olan bir ekip belirlenmiĢtir. Ekipteki kiĢi sayısı 6‘dır (Çizelge 2).
Çizelge 2. Vaka Analiz Adımları
Birim
Muhasebe

ĠĢ Tanımı
Canias sistemine giriĢ yapılır.

Periyod
ĠĢlemler her ayın belirli bir
günü yapılır.

ĠĢ Yükü
1 dk

Muhasebe

Canias-191 modülünden istenilen rapor
çekilir. Çekilen rapor belirli bir
standarta getirilir.
Canias-391 modülünden istenilen rapor
çekilir. Çekilen rapor belirli bir
standarta getirilir.
Canias-FINT80 modülünden istenilen
rapor çekilir. Çekilen rapor belirli bir
standarta getirilir.

ĠĢlemler her ayın belirli bir
günü yapılır.

20 dk

ĠĢlemler her ayın belirli bir
günü yapılır.

20 dk

ĠĢlemler her ayın belirli bir
günü yapılır.

20 dk

Muhasebe

Muhasebe
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Muhasebe

Canias sisteminden çıkıĢ yapılır.

Muhasebe

Dijital planet sistemine giriĢ yapılır.

Muhasebe

Sistemde oluĢan E - faturalar indirilir.

Muhasebe

Dijital planet sisteminden çıkıĢ yapılır.

Muhasebe

GIB sistemine giriĢ yapılır.

Muhasebe

Sistemde oluĢan E - arĢiv faturları
indirilir.
GIB sisteminden çıkıĢ yapılır.

Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe
Muhasebe

Sistemden çekilen ilk raporlar ile Dijital
Planet ve GIB faturaları karĢılaĢtırılır.
EĢleĢen ve eĢleĢmeyen faturalar
belirlenir.
Veriler raporlanarak yöneticiye sunulur.

ĠĢlemler her ayın belirli bir
günü yapılır.
ĠĢlemler her ayın belirli bir
günü yapılır.

20 dk

ĠĢlemler her
günü yapılır.
ĠĢlemler her
günü yapılır.
ĠĢlemler her
günü yapılır.
ĠĢlemler her
günü yapılır.
ĠĢlemler her
günü yapılır.

ayın belirli bir

5 dk

ayın belirli bir

1 dk

ayın belirli bir

1 dk

ayın belirli bir

5 dk

ayın belirli bir

5 dk

ĠĢlemler her ayın belirli bir
günü yapılır.
ĠĢlemler her ayın belirli bir
günü yapılır.
ĠĢlemler her ayın belirli bir
günü yapılır.

1 dk

600 dk
120 dk
60 dk

RPA ye uygulanacak sürecin mevcut durum analizi;
 ĠĢlemleri yapabilmek için belirlenen 6 kiĢilik ekip öncelikle kullanılacak olan sistemlerin modüllerinden
karĢılaĢtıracak olan faturaları sistemden çeker.
 Çekilen bu faturalarının excelleri belirli bir standart haline getirilir ve bakanlığın uygulamalarından olan
E-arĢiv ve E-fatura sistemlerine gönderilen faturalar ile karĢılaĢtırmalar manuel yapılır.
 KarĢılaĢtırmalar yapılırken ĠAS191- Dijital Planet sisteminde, ĠAS391- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı
sisteminde ve ĠAS-INT80 ise hem Dijital planet sisteminde hem de Gelir idaresi baĢkanlığı
sistemlerinden kontrol edilmektedir.
 Tüm bu manuel kontroller her ay yapılmaktadır. Her ay yapılan bu kontroller bir hafta boyunca
sürmektedir.
 Muhasebe birimindeki ekip bu listeleri teker teker fatura numaraları ve fatura tutarları karĢılaĢtırarak
arada kaçan fatura var mı diye kontrol eder. Bu iĢlemler gerçekleĢirken harcanan efor 1 haftalık
çalıĢmaya karĢılık gelmektedir. Ayrıca bu iĢlemleri yapan personeller vakitlerini verimsiz harcadıklarını
düĢündüklerinden iĢlerini yaparken gerekli performansları gösterememektedir.
Burada yapılan iĢlemler her ay tekrarlandığından, insan kontrollüne çok ihtiyaç duyulmadığından dolayı sürecin
robotlara tanıtılarak yapılmasının daha sağlıklı olacağı kararına varılmıĢtır.
 Öncelikle süreçler detaylı olarak incelenmiĢtir. ĠĢlemlerin robotlara aktarılması gereken kısımlar
belirlenmiĢtir.
 Robotlara tanıtılan iĢlemler için Ģirkette uygulaması satın alınan Automation Anywhere sistemi
kullanılması hedeflenmiĢtir.
 Kullanılması hedeflenen uygulamayı bilen bir ekip belirlenmiĢtir. Ekipte 2 Robotik Süreç Otomasyonu
yazılımcı bulunmaktadır.
 Robot tarafından yapılması istenen iĢlemler uygulama diline çevrilerek sistemlerden raporların alınması
sağlanmıĢtır.
 Robotlar tarafından Canias sistemini açılmakta, açılan sistemden ĠAS191- Dijital Planet sisteminde,
ĠAS391- Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı sisteminde ve ĠAS-INT80 ise hem Dijital planet sisteminde hem de
Gelir idaresi baĢkanlığı sistemlerinden otomatik olarak kontrol edilmektedir.
 Alınan bu raporlar robot tarafından karĢılaĢtırılması sağlanarak verilen tanımlamaya uyanlar sarı ile
iĢaretlenmiĢtir.
 Sarı ile iĢaretlenmeyenler arada kaçan faturayı ifade etmektedir.
 ĠĢaretlenme iĢlemi yani karĢılaĢtırma iĢlemi tamamlandıktan sonra ilgili exceller muhasebe biriminde bu
iĢlemler için oluĢturulan gruplara mail olarak atılması sağlanmıĢtır.
 Böylece bu iĢlemler için harcanan sürenin 1 haftadan 10 dakikaya düĢürüldüğü gözlemlenmiĢtir.
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4.3. TartıĢma
Günümüz bilgi ve teknolojilerindeki inanılmaz değiĢimler, dünya pazarlarında küresel koĢullardaki değiĢim
muhasebe alanında köklü değiĢime neden olmuĢtur. Robotik süreç otomasyonları bu değiĢimlerin ve
geliĢmelerin sonucu olarak ön plana çıkmaktadır. Muhasebe iĢlemleri önceden manuel yapılırken Robotik
otomasyon sistemler ile dijital ortamda yapılabilmektedir. Robotik otomasyon sistemleri sayesinde muhasebe
alanlarında yeni iĢ sahaları açılacağı ve meslek tanımlarının da değiĢeceği öngörülmektedir.
Bu tez çalıĢmasında dağıtım hizmet sektöründe muhasebe iĢlemleri açısından önemli yeri olan Robotik
otomasyon sistemleri uygulamaları konusu incelenmiĢ ve değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. Muhasebe
iĢlemlerinin bilgisayar sistemleri ve yazılımlar ile gerçekleĢtirileceği düĢüncesi, bu araĢtırmanın sonuçlarının
sağlanacak olan verimlilik konularına değinerek firmalar ve sektörler için katma değerini ortaya koymaktadır.
GeliĢen teknolojiler ile birlikte robotik süreç otomasyonu bilgi teknolojilerinin vazgeçilmez bir parçası haline
gelmektedir. Firmalara, sektörlere 24 saat kesintisiz ve hatasız kullanım imkânı sunabilmesi gibi imkânları ile
giderek daha fazla alanlarla kullanılmaya baĢlanması öngörülmektedir. Bu tez çalıĢmasında yapılan
uygulamada da görüldüğü bir haftada yapılan iĢlemler hatasız bir sürede Ģekilde 10 dk gibi kısa bir sürede
yapılmaktadır. Böylece kullanıcılar farklı alanlarda daha verimli çalıĢabilmektedir. Ancak yapılan hatasız ve
kesintisiz iĢlemleri sağlayan botların insanların yerini alma gibi bir durum ile de karĢı karĢıyayız. Yani kiĢilerin
yapmıĢ olduğu iĢlemleri botlara bırakmasıyla kullanıcılara duyulan ihtiyacın ortadan kalkma gibi bir durumu
söz konusu olabilmektedir. Bunun ileride tartıĢılması söz konusu olabilir.
5. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Robotik süreçlerin sektörlerden bağımsız finans alanlarında büyük getiri sağlayacağı, müĢteri memnuniyeti
alanlarında memnuniyet arttırıcı ve operasyonel olarak verimlilik sağlayacağı düĢünülmektedir. Bu açıdan
firmalar tüm tekrarlanan iĢlemlerinde mümkün olan en kısa sürede Robotik Süreç Entegrasyonlarına geçmeli ve
insan gücünü daha verimli alanlarda kullanmayı sağlamalıdır. Firmaların verimlilik oranlarının artmasında ve
yapılan iĢlemlerin daha hatasız ve daha baĢarılı hizmetler sunmalarında Robotik Süreç Otomasyon
uygulamalarının kullanımının artmasının önemli olduğu sonucuna varılmıĢtır.
Bu çalıĢmayla Robotik Süreç Otomasyonu‘nun(ROS) hem muhasebe hem de diğer firmalar için bir yol
gösterici olabileceği düĢünülmektedir. Bundan dolayı robotların iĢ dünyasında baĢka alanlarda da
kullanılabileceği kanısına varılıp hangi alanlarda ne Ģekilde kullanılacağı konusu ile ilgili gelecekte yeni
çalıĢmalar yapılabilir.
Bu çalıĢmanın özgünlüğü olarak; Diyarbakır‘da bir elektrik dağıtım firmasının muhasebe biriminde ilk defa
RPA uygulamasının yapıldığını söyleyebiliriz.
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ÖZET
TaĢımacılık, bir ürünün yer değiĢikliği için nakledilme Ģeklini ifade eder. TaĢıma ve lojistiğin temel amacı,
malzemelerin proje sahasına taĢınmasını etkin bir Ģekilde planlamak, kontrol etmek ve yürütmektir. Ürünlerin
nakledilme sırasında kullanılan baĢlıca taĢıma çeĢitleri; karayolu, demiryolu, boru hattı, denizyolu ve havayolu
taĢımacılığı olup taĢıma ve lojistik yönetimi yapılırken bunların seçimi büyük önem arz etmektedir. Giderek
daha rekabetçi hale gelen küresel pazarlar, malzemelerin daha kısa sürede daha düĢük maliyetlerle iĢlenmesini,
taĢınmasını, izlenmesini ve depolanmasını gerektirmektedir. Yük taĢımacılığı küresel pazarda etkin bir Ģekilde
rol oynamaktadır. TaĢımacılık türlerinin hepsinde yük taĢımacılığı yapılabilmekle beraber kapıdan kapıya
taĢıma kolaylığından dolayı en çok tercih edilen yük taĢımacılığı türlerinden biri karayolları ile yapılandır.
Demiryolları kullanılarak da çok büyük miktarlarda yük taĢımacılığı yapılmakta olup havayolu ile yük
taĢımacılığı en az tercih edilen yük taĢımacılığı türüdür. Bu çalıĢmada, 2004-2020 yılları arasında demiryolları
aracılığıyla gerçekleĢtirilen yük taĢımacılığı incelenmektedir. Bu amaçla öncelikle konuyla ilgili değiĢkenler
kullanılarak demiryolu yük taĢımacılığı veri seti düzenlenmekte, ardından yapay sinir ağları ve çok değiĢkenli
doğrusal regresyon yöntemi kullanılarak taĢınan yük miktarını tahmin eden modeller oluĢturulmaktadır. En iyi
modele ulaĢmak için oluĢturulan yapay sinir ağları; girdi katmanı, gizli katman ve çıktı katmanından
oluĢmaktadır. Girdi katmanı için gayrisafi milli hasıla değeri, yük vagonu sayısı ve tren-kilometre değerleri
bağımsız değiĢkenler olarak seçilmektedir. Veriler seçilirken demiryollarında taĢınan yük miktarını
etkileyebilecek değiĢkenlerin seçilmesine özen gösterilmektedir. Modellerden elde edilen sonuçlar; R 2,
hataların karesinin ortalaması ve ortalama yüzde hata değerlerine göre karĢılaĢtırılmaktadır. ÇalıĢmanın
sonuçlarına göre; yapay sinir ağları yöntemi ile elde edilen en iyi modelin verdiği R 2, hataların karesinin
ortalaması ve ortalama yüzde sonuçları daha iyi çıkmaktadır. Yapay sinir ağlarının R2 değeri 0,99932 çıkarken,
çok değiĢkenli doğrusal regresyon modelinin R2 değeri 0,982572 çıkmaktadır. Yapay sinir ağları modelinin
hataların karesinin ortalaması değeri 141.582,987 olurken, regresyon modelinin değeri 910.059,245
çıkmaktadır. Benzer Ģekilde yapay sinir ağları modelinin ortalama yüze hata değeri %0,31 çıkarken çok
değiĢkenli doğrusal regresyon modelinin ortalama yüzde hatası %2,25 çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yük TaĢımacılığı, Yapay sinir ağları, Çok değiĢkenli doğrusal regresyon
ESTIMATING FREIGHT ON TURKISH RAILWAYS BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS
METHOD
ABSTRACT
Transportation refers to the way a product is transported for relocation. The main objectives of the
transportation and logistics are to plan, control and execute the relocation of the materials to the construction
site effectively. Selection of the transportation types, which are highway transport, sea transport, air transport,
pipeline transport, and railway transport, are crucial for transportation and logistics management. Competitive
global markets require materials to be processed, transported, tracked, and stored in less time and at lower
costs. Freight transport, which can be carried out using all types of transportation, plays an active role in the
global market. One of the most preferred type of freight transportation is configured with highways due to the
ease of door-to-door transportation. Large amounts of freight are also transported using railways, while
transportation by air is the least preferred type of freight transportation. In this study, railway freight transport
carried out between the years 2004-2020 is examined. To this end, firstly the data set of railway freight
transportation is created using variables related to the subject, and then models that predict the amount of cargo
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are created using artificial neural networks and multi variable linear regression method. To reach the best
model, the artificial neural networks created in this study consist of an input layer, hidden layer, and output
layer. The gross national product value, the number of freight wagon, and the train-kilometer data are selected
for the input layer. The results obtained from the models are compared according to the values of R 2, mean
square error, and mean percentage error. According to the results of the study; R2, mean square error and mean
percentage results of the best model obtained by the artificial neural network method are better. While R 2 value
of artificial neural networks is 0.99932, the R2 value of the multi variable linear regression method is 0.982572.
While mean square error of the artificial neural network model is 141,582.987, the value of the regression
model is 910.059.245. Similarly, mean percentage error of the artificial neural network model is 0.31%, while
mean percentage error of the multivariate linear regression model is 2.25%.
Keywords: Freight Transport, Artificial neural networks, Multi variable linear regression
1.GĠRĠġ
Yük taĢımacılığı dünyanın en önemli ekonomik faaliyetlerinden birini oluĢturmaktadır. UlaĢım sektöründe yük
taĢımacılığı için karayolları, denizyolları, havayolları, boru hattı taĢımacılığı ve demiryolları olmak üzere beĢ
baĢlık bulunmaktadır. Türkiye yük taĢımacılığında en çok kullanılan ulaĢım türü karayolu olurken en az
kullanılan ulaĢım türü ise havayoludur. Demiryolu taĢımacılığının diğer ulaĢım türlerine göre daha ekonomik
oluĢu, hava Ģartlarından etkilenmemesi, çevreye daha az zarar vermesi avantajları arasında sayılabilir. Bu
avantajları sebebiyle yük taĢımacılığında demiryolları sıklıkla tercih edilmektedir. Yıllar geçtikçe
demiryollarında yük taĢımacılığının önemi ve kullanımı artmaya baĢlamaktadır.
Mayıs 2013 tarihinde ülkemizde yayınlanan ―Türkiye Demiryolu UlaĢtırmasının SerbestleĢtirilmesi Hakkında
Kanun‖ ile kamu tüzel kiĢilerinin ve Ģirketlerin kendilerine ait demiryolları inĢa edebileceği maddesi ile
demiryolu yük taĢımacılığının geliĢimi için bir adım atılmıĢtır. Bu kanun ile beraber Ģirketlerin kendilerine ait
demiryolları yapmaları yük taĢımacılığının artmasına, vagon sayılarının ve demiryolu hat uzunluklarının
artmasına sebep olmuĢtur.
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ġekil 1. Türkiye Demiryolu Hat Uzunluğu Miktarının Yıllara Göre DeğiĢimi
Ancak hala daha birçok ülkede yük taĢımacılığında demiryolları diğer ulaĢım türlerine göre daha geride
kalmaktadır. Bunun arttırılabilmesi için gereken çabanın sarf edilerek yük taĢımacılığında demiryolu
sektörünün daha fazla ön plana çıkarılabilmesi amaçlanmaktadır.
Demiryolu sektörünün hedefleri; demiryolunun yük ve yolcu taĢımacılığındaki payının arttırılması, demiryolu
ağının geliĢtirilmesi ve standartlarının yükseltilmesi, bu sektörde coğrafik konumumuzun avantajlarından
yararlanılması, emniyet standartlarının geliĢtirilmesi ve sektörde eğitimin niteliğinin ve araĢtırma olanaklarının
iyileĢtirilmesi konularını içermektedir. Bu kapsamda üretilen politikalar içerisinde ise lojistik merkezler,
fabrikalar, sanayi bölgeleri, OSB‘ler ile limanlara demiryolu bağlantılarının arttırılması, raylı sistem araçlarının
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yerli imkânlarla tasarımı ve üretimi, Asya, Avrupa ve Afrika arasında ciddi bir demiryolu geçidi haline
gelinmesi gibi konular ön plana çıkmaktadır. [1]
Bu çalıĢmada 2004 yılından 2020 yılına kadar demiryolu yük taĢımacılığına ait bir veri seti kullanılarak yapay
sinir ağı ve çok değiĢkenli lineer regresyon yöntemi ile toplam yük miktarı için tahmin değerleri elde
edilmektedir. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak yapay sinir ağı (YSA) modeli ile elde edilen sonuçlar, çok
değiĢkenli lineer regresyon sonuçları ile karĢılaĢtırılmaktadır.
Bu çalıĢmanın devamı aĢağıdaki gibi düzenlenmektedir. Bölüm-2‘de literatür incelemesi verilmektedir.
Demiryolunda taĢınan yük miktarı tahmini için kullanılan metot ve yöntemler Bölüm-3‘de aktarılmaktadır.
Bölüm-4‘de çalıĢmanın yöntemleri uygulanarak elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Bölüm-5‘de ise
analizlerden elde edilen sonuç değerlerini ve gerekli açıklamaları içermektedir.
2.LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ
Literatüre baktığımızda; Karadağ Albayrak, zaman serisi analizi ile Türkiye'de demiryolu yük taĢımacılığı
üzerine bir çalıĢma yapmıĢtır [2]. ÇalıĢmanın sonucunda navlun oranları, demiryolu yük taĢımacılığı talebinin
en önemli belirleyicisi olarak görülmektedir. VitoĢoğlu ve Evren, Türkiye‘de demiryolu ağırlıklı kombine yük
taĢımacılığı olanaklarını araĢtırmıĢtır [3]. Bu araĢtırmanın sonucunda demiryolları taĢımacılığında mevcut
durumundan daha fazla yük taĢınabileceğini ancak hat kapasitelerinin düĢüklüğü ve iĢletmelerde yaĢanan
aksaklıklar nedeniyle sektörde hak ettiği değeri göremediğini ifade etmektedir.
Aynı zamanda yapay zekâ ve regresyon analizi konularında çeĢitli alanlarda çalıĢmalar yapılmıĢtır. Kılıç, 2019
yılında geri esneme davranıĢının tahmini için yapay sinir ağları ve regresyon yöntemlerinden yararlanmıĢtır [4].
Cansız ve Ünsalan, 2020 yılında Türkiye demiryollarında karbon emisyonunun incelenmesinde etkili
parametrelerin tahmini için yapay sinir ağları yöntemini kullanmıĢlardır [5]. KuĢkapan ve diğerleri, 2022
yılında Yapay sinir ağı ile Türkiye'deki demiryolu enerji tüketimi tahminine dayalı bir çalıĢma yapmıĢtır [6].
Jain ve Yogesh'te demiryolunda yapay zekanın mevcut ve potansiyel kullanımına iliĢkin bir araĢtırma yapmıĢtır
[7]. Günümüzde hızla kullanımı artmaya baĢlayan yapay zekanın demiryollarında kullanımı son 10 yıl
içerisinde artıĢ göstermiĢtir [8]. Örneğin Toshiba, BirleĢik Krallık‘ta bir tren operatörü olan Greater Anglia için
tren zamanlamasını artırabilecek bir yapay zekâ sistemi kurmuĢtur [9]. Fransız bir operatör banliyö trenlerinde
yapay zekâ kullanmıĢtır [10].
3.MATERYAL VE YÖNTEM
3.1.Materyal
Bu çalıĢmada Türkiye Ġstatistik Kurumu'nun 2004 yılından 2020 yıllına kadar olan bir demiryolu veri seti
kullanılmaktadır. Uygulanan bağımsız değiĢkenler; yük vagonu sayısı, tren-km ve gayri safi milli hâsıla
değeridir. ÇalıĢmada kullanılan veri seti Tablo 1‘de sunulmaktadır.
Tablo 1. Demiryollarına Ait Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) Verileri

2004
2005
2006
2007
2008
2009
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2018
2019

16902
21270

53864
57704

9793
9208

31673
33536

2020

21210

45518

8597

34552

3.2.Yöntem
Yapay sinir ağları ve çok değiĢkenli lineer regresyon yöntemleri uygulanarak yapılan bu çalıĢmada yük miktarı
hakkında tahminler yapılmaktadır.
3.2.1.Yapay sinir ağları
Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin bilgiyi iĢleme yönteminden ilham alınarak oluĢturulmuĢ bir
teknolojidir. Bu yüzden YSA‘nın çalıĢma prensibi biyolojik sinir sisteminin çalıĢma prensibi ile benzerlik
göstermektedir. BaĢka bir deyiĢle, nöronların dijital modeli ve bu hücrelerin aralarında kurduğu sinaptik
bağlantılardır[11]. Yani düĢünerek veya gözlem yaparak elde edeceğimiz sonuçları YSA ile kolayca elde etmek
mümkündür.
ġekil 2‘de çalıĢmada kullanılan tek katmanlı YSA modelinin gösterimi yer almaktadır.

ġekil 2. ÇalıĢmada Kullanılan YSA Modelinin Gösterimi
ġekil 3‘te gizli katmandaki nöron gösterimi yer almaktadır. Girdi değeri (P) ile ağırlık (W) çarpılarak nörona
iletilir. Böylece tüm bağımsız değiĢkenlerden gelen değerler ile ağırlıklarının çarpımı nöron içerisinde toplanır.
Ardından bir bias (b) ile toplanarak çıkıĢa aktarılır. Böylece en iyi sonucu veren model bulunmaktadır.
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ġekil 3. Gizli Katmandaki Nöronun Sembolik Gösterimi
3.2.2.Çok değiĢkenli lineer regresyon
Regresyon analizi, nedensel olarak bağlantılı olan iki veya daha fazla değiĢken arasındaki iliĢkiyi belirlemek ve
bu iliĢkiyi konu hakkında tahminler yapmak için kullanan bir metottur. Regresyon analizinde amaç, değiĢkenler
arasındaki iliĢkiyi iĢlevsel olarak açıklamak ve bu iliĢkiyi bir model ile açıklamaktır [12]. Çok değiĢkenli lineer
regresyon için kullanılan genel denklem aĢağıda yer almaktadır.
Yi= (𝛽0 + 𝛽1*𝑥1 + 𝛽2*𝑥2+ …+ 𝛽n*𝑥n) + εi

(1)

Bu denklemde n tane x ve (n+1) tane bağımsız değiĢken vardır. Fonksiyonda ifade edilen x değerleri bağımsız
değiĢkenleri, Y bağımlı değiĢkeni, β regresyon ile elde edilen katsayıları ve ε hatayı ifade etmektedir.
Çok değiĢkenli regresyonun dört çeĢidi vardır. Bunlar lineer fonksiyon, interaction fonksiyon, quadratic
fonksiyon ve purequadratic fonksiyondur. ÇalıĢmada kullanılan üç bağımsız değiĢken ve bir bağımlı değiĢken
için çok değiĢkenli genel lineer denklemi, Denklem 2‘deki hali almaktadır.
Y = 𝛽0 + 𝛽1*𝑥1 + 𝛽2*𝑥2 + 𝛽3 *𝑥3

(2)

Fonksiyonda ifade edilen x değerleri bağımsız değiĢkenleri, Y bağımlı değiĢkeni, β regresyon ile elde edilen
katsayıları ifade etmektedir.
Çok değiĢkenli regresyonun interaction fonksiyonu olarak ifade edilen genel denklem, Denklem 3‘ te yer
almaktadır.
y = 𝛽0 + 𝛽1*𝑥1 + 𝛽2*𝑥2 + 𝛽3 *𝑥3+ 𝛽4 *𝑥1*𝑥2 + 𝛽5 *𝑥1*𝑥3
+ 𝛽6 *𝑥2*𝑥3

(3)

Fonksiyonda ifade edilen x değerleri bağımsız değiĢkenleri, Y bağımlı değiĢkeni, β regresyon ile elde edilen
katsayıları ifade etmektedir. Çok değiĢkenli regresyonun quadratic fonksiyonu olarak ifade edilen genel
denklem, Denklem 4‘ te yer almaktadır.
Y = 𝛽0 + 𝛽1*𝑥1 + 𝛽2*𝑥2 + 𝛽3 *𝑥3 + 𝛽4*𝑥1*𝑥2 + 𝛽5*𝑥1*𝑥3 + 𝛽6*𝑥2*𝑥3 + 𝛽7* 𝑥1² + 𝛽8 *𝑥2² + 𝛽9 *𝑥3²
(4)
Fonksiyonda ifade edilen x değerleri bağımsız değiĢkenleri, Y bağımlı değiĢkeni, β regresyon ile elde edilen
katsayıları ifade etmektedir.
Çok değiĢkenli regresyonun pure-quadratic fonksiyonu olarak ifade edilen genel denklem, Denklem 5‘ te yer
almaktadır.
y = 𝛽0 + 𝛽1*𝑥1 + 𝛽2*𝑥2 + 𝛽3 *𝑥3 + 𝛽4* 𝑥1² + 𝛽5*𝑥2² + 𝛽6*𝑥3²
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Fonksiyonda ifade edilen x değerleri bağımsız değiĢkenleri, Y bağımlı değiĢkeni, β regresyon ile elde edilen
katsayıları ifade etmektedir.
4.BULGULAR
4.1.Yapay Sinir Ağlarından Elde Edilen Bulgular
2004 yılından 2020 yılına kadar olan veriler kullanılarak yapay sinir ağları yöntemi ve çok değiĢkenli lineer
regresyon analizleri ile tahminler yapılmaktadır. Yapay sinir ağları yöntemi ile yapılan analiz sonucunda 13500
model oluĢturulmaktadır. 13500 model içinden en iyi modelin 1 gizli katmanı, gizli katmanında 22 adet nöronu,
çıktı katmanında ise 1 adet nöronu olduğu tespit edilmektedir. Bu modelin eğitim algoritması LevenbergMarquardt‘dır.
ġekil 4‘te gizli katmandaki modelin sistematik gösterimi yer almaktadır. Burada girdi katmanı, gizli
katmandaki nöron sayısı ve çıktı katmanı görülebilmektedir.

ġekil 4. YSA Modelinin Sistematik Gösterimi
Yapılan çalıĢmada en iyi modelin verdiği girdi, ağırlık ve bias değerlerine iliĢkin matris aĢağıda
gösterilmektedir. Bu matriste YM yük miktarını, YV yük vagonunu, TK tren-kilometreyi, GSMH ise gayri safi
milli hasıla değerini ifade etmektedir.
T

𝑥[

YM=

[ [
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GERÇEK YÜK MİKTARI İLE YSA TAHMİNLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
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ġekil 5. Gerçek Yük Miktarı Ġle YSA Tahminlerinin KarĢılaĢtırılması
Gerçek toplam yük miktarı verileri ile YSA‘dan elde edilen tahminlerin karĢılaĢtırılması ġekil 5‘teki grafikte
yer almaktadır. Grafiğe bakıldığında yapay sinir ağları ile elde edilen modelin tahmin değerleri ile gerçek yük
miktarı paralellik göstermektedir.
Yapay sinir ağlarının en iyi modelinin sunduğu eğitim sırasında elde edilen grafikler ve korelasyon grafiği ġekil
6, ġekil 7 ve ġekil 8‘de gösterilmektedir.

ġekil 6. Eğitim Sırasında Hataların
Karesinin DeğiĢimi
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ġekil 8. YSA Modelin Veri Seti Ġçin Korelasyon Grafikleri
―Korelasyon değeri (R) açıklanabilen varyasyonun açıklanamayan varyasyona oranı olarak tanımlanır.‖ [13]
Korelasyon katsayısının 1‘e yakın olması değiĢkenler arasındaki iliĢkinin güçlendiğini göstermektedir. ġekil
8‘de de görüleceği üzere toplamda korelasyon katsayısının aldığı değer %99,96 çıkmaktadır. YSA‘nın en iyi
modelinden elde edilen bulgular Tablo 2‘de yer almaktadır.
Tablo 2. YSA Ġle Elde Edilen En Ġyi Modelin Değerleri
R2
0,99932

YSA (EN ĠYĠ MODEL DEĞERLERĠ)
HKO
141582,987

OYH
0,31

Yapılan analizler sonucunda modeller karĢılaĢtırılırken (HKO) hataların karesinin ortalaması, (R2)
determinasyon katsayısı ve (OYH) ortalama yüzde hata kriterleri kullanılmaktadır.
4.2.Regresyon Analizinden Elde Edilen Bulgular
Çok değiĢkenli lineer regresyon modellerinin denklemlerinde, yük vagonu (YV), tren-kilometre (TK), gayri safi
milli hâsıla değeri (GSMH) ve toplam yük miktarından (YM) analizler yapılarak elde edilen regresyon
katsayıları genel denklemde yerine yerleĢtirilerek çalıĢma modelinin denklemi oluĢturulmaktadır. Elde edilen
lineer modelin denklemi, Denklem 6‘da gösterilmektedir.
YM =-28182.88+1.49*YV+0.39*TK+ 0.92*GSMH
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Çok değiĢkenli lineer regresyon interaction modelinin denkleminde; YV, TK ve GSMH ile yapılan analizler
sonucunda elde edilen regresyon katsayıları genel denklemde yerine yerleĢtirilerek çalıĢma modelinin denklemi
oluĢturulmaktadır. Elde edilen interaction modelinin denklemi, Denklem 7‘da gösterilmektedir.
Y=-419336.08+18.42*YV+6.25*TK+22.26*GSMH + (-0.00021*YV*TK) + (-0.00075*YV*GSMH) +(0.00019*TK*GSMH)
(7)
Çok değiĢkenli lineer regresyon quadratic modelinin denkleminde; YV, TK ve GSMH ile yapılan analizler
sonucunda elde edilen regresyon katsayıları genel denklemde yerine yerleĢtirilerek çalıĢma modelinin denklemi
oluĢturulmaktadır. Elde edilen quadratic modelinin denklemi, Denklem 8‘de gösterilmektedir.
Y=-86366.02+13.64*YV+(-2.029*TK)+2.47*GSMH+(-0.00023*YV*TK)+(0.0010*YV*GSMH)+(0.00018*TK*GSMH)+0.00022*YV²+0.00005*TK²+0.0004*GSMH² (8)
Çok değiĢkenli lineer regresyon pure-quadratic modelinin denkleminde; YV, TK ve GSMH ile yapılan analizler
sonucunda elde edilen regresyon katsayıları genel denklemde yerine yerleĢtirilerek çalıĢma modelinin denklemi
oluĢturulmaktadır. Elde edilen pure-quadratic modelinin denklemi, Denklem 9‘da gösterilmektedir.
Y=254855.3+(-28.16*YV)+(-0.75*TK)+4.68*GSMH+0.00079*YV²+0.00001*TK²+-0.00015*GSMH²
(9)

Yapılan analizler sonucunda dört modelden elde edilen bulgular Tablo 3‘ de gösterilmektedir.
Tablo 3. Regresyon Değerleri
REGRESYON DEĞERLERĠ
MODELLER
Quadratic
Model
Interaction
Model
Pure-quadratic
Model
Linear Model

R2

HKO

OYH

0,982572

910059,245

2,25

0,950412

181261,953

3,16

0,815720
0,711197

6736086,537
8120610,778

5,37
7,44

Modeller karĢılaĢtırılırken (HKO) hataların karesinin ortalaması, (R2) determinasyon katsayısı ve (OYH)
ortalama yüzde hata kriterleri kullanılmaktadır.
5.SONUÇLAR
Elde edilen bulgulara bakarak YSA ile elde edilen 13500 model arasından en iyi modelin ulaĢtığı sonuçların,
çok değiĢkenli lineer regresyon modellerine göre daha iyi sonuçlar olduğu saptanmaktadır. Determinasyon
katsayısının 1‘e yakınlığı toplam varyasyonların açıklanabilirliği ile alakalıdır. Bu bilgiden hareketle,
regresyonla elde edilen R2 değerleri ile YSA‘nın en iyi modelinden elde edilen R2 değerleri karĢılaĢtırıldığında,
YSA‘nın açıklayabileceği varyasyonun daha fazla olduğu, yani daha doğru sonuç verdiği saptanmaktadır.
ÇalıĢmanın sonuçlarına göre; yapay sinir ağları yöntemi ile elde edilen en iyi modelin verdiği R2, hataların
karesinin ortalaması ve ortalama yüzde sonuçları daha iyi çıkmaktadır. Yapay sinir ağlarının R 2 değeri 0,99932
çıkarken, çok değiĢkenli doğrusal regresyon modelinin R2 değeri 0,982572 çıkmaktadır. Yapay sinir ağları
modelinin hataların karesinin ortalaması değeri 141.582,987 olurken, regresyon modelinin değeri 910.059,245
çıkmaktadır. Benzer Ģekilde yapay sinir ağları modelinin ortalama yüze hata değeri %0,31 çıkarken çok
değiĢkenli doğrusal regresyon modelinin ortalama yüzde hatası %2,25 çıkmaktadır.
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ÇalıĢmanın sonucu olarak yapay sinir ağları ve regresyon yöntemleri kullanılarak gelecek yıllarda oluĢabilecek
tahmin araĢtırmalarında bulunulabilir ve bu doğrultuda politikalar geliĢtirilerek yük taĢımacılığında
demiryollarının kullanımının artırımı sağlanabilir.
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Abstract
Procurement is an integral and inseparable part of any organization and as such must assume its responsibility
for the future of the company. The strategic role of procurement has been proven many times, but in practice it
was much harder to prove. By developing Industry 4.0, the procurement role does not have to be proven.
Industry 4.0 implies the creation of Procurement 4.0. Companies are questioning whether procurement should
move to the next phase and be digitally transformed into Procurement 4.0. This is the wrong question, because
it will surely be realised, the question is only when, in what time frame. Digital procurement transformation can
start with small steps, and this will increase the level of readiness of the procurement organization for upcoming
innovations. We should not give up on digitising procurement in companies where the procurement
organization is at the administrative level. The biggest benefits can be expected there, and digital
transformation is not reserved only for companies that have already embraced certain digital procurement tools.
Digital Transformation is a continuous process that depends on the level of company development as well as
the company's adopted development strategy. The aim of this work is to indicate that digital transformation is a
necessary tool for developing procurement and raising the performance of the procurement organization. The
dilemma of whether to access the digital transformation or continue with the existing mode of operation needs
to be addressed. Modern business conditions, competition, suppliers and a growing level of complexity in
operation will motivate companies to think about their purchase organization in a different way, in a digital
way.
Keywords: procurement, digital transformation, procurement 4.0, industry 4.0, e-procurement,
Procurement in new conditions

Efficient procurement is one of the key parameters of the company's competitiveness(Pajić et al., 2021). Since
the paradigm that procurement will become supply management (Kraljic, 1983), procurement has had
accelerated development, bearing in mind that before the Kraljic's matrix procurement has not explored the area
too much. Early literature thought that procurement was an auxiliary activity in the traditional supply chain.
(Miocevic, 2011) This stance has remained in some companies yet.
The transformation of procurement is also influenced by the development of Industry 4.0, which leads to digital
procurement. A new digital concept, Procurement 4.0, is being developed. According to Nicoletti (2020) there
is not much literature in the field of procurement 4.0, and the available literature is more focused on technical
solutions. Procurement 4.0 is the integration of information and communication technologies and automation in
support of procurement activities.
The results of the review of literature and research emphasise the importance of Industry 4.0 for organizations
and therefore digitisation is a serious issue with impact on future organizational success or failure. Therefore,
organisations should not consider whether to set up a digital strategy and prepare their organisational
environment for digital transformation, rather than take all necessary actions and as soon as possible to realize
the digital transformation. The impact of digitisation towards procurement has a positive character and
organisations should take into account the future role of procurement when harmonising their procedures and
processes according to digital strategy. Supply management will be heavily influenced by the new procurement
function role within the supply chain ecosystem. This requires a reconsideration of the tasks, roles and
responsibilities of all sides of the supply chain and to install interfunctional interdisciplinary systems in order to
speed up transactions and processes in accordance with the latest technologies (Bienhaus & Haddud, 2018).
The procuremnet takes on a new role as team coordinator (Nicoletti, 2020), and thus no longer has to prove its
strategic role in the company.
Procurement has become a base pillar in the value network for partners, operations, salespeople, and customers.
Procurement 4.0 affects all parts of the procurement (Nicoletti, 2020) and therefore Procurement 4.0 requires
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digital transformation of all procurement processes (Bag, Wood, et al., 2020). For this reason , the focus needs
to be ondeveloping a strategy for digitisation for different procurement contexts (de la Torre et al., 2021;
Gottge et al., 2020; Hoe, 2020; Lorentz et al., 2021; I. Rahimi et al., 2021; Tavares-Lehmann & Varum, 2021).
The correlation between digitisation and procurement spend enables a detailed analysis of the effects of
technology-specific effects based on the concept Nabavke 4.0 (Klünder et al., 2019).
Procurement 4.0 can be divided into functional integration throughout the organization and the use of systems
that reduce manual work in procurement operations. Automation processes and a higher degree of integration
characterize procurement 4.0. After the process of redefining and restructuring, Procurement 4.0 can become a
routine, and can be adopted gradually to eventually be fully implemented(Nicoletti, 2020) .
Procurement 4.0 contributes to the development of sustainable procurement (Ozkan-Ozen et al., 2020) as well
as environmental, i.e. Green purchases(Bag, Gupta, Kumar, et al., 2020; Felsberger & Reiner, 2020; Kumar et
al., 2021).
Impact of Industry 4.0 on Procurement Transformation

Digital reform known as Industry 4.0 and generally results in a strain on existing business models(Nagar et al.,
2021). The term 'Industry 4.0' was first used in 2011 when an association of representatives from industry,
politics and academia promoted the idea as an approach to improving the competitiveness of German
production(Nicoletti, 2020). Industry 4.0 can be described as an aggregate term consisting of several basic
concepts(Berling, 2017). In recent years, Industry 4.0 has attracted enormous attention from the academic
community, practitioners and governments around the world, resulting in explosive growth in the publication of
articles, and it is imperative to discover the basic research areas and research topics related to IIndustries 4.0
(Wagire et al., 2020).
Recent research has defined Industry 4.0 as a driver of innovation trends in companies related to new business
models as well as the configuration of supply and cost models.(Korner et al., 2020). Having in mind that the
concept of Industry 4.0 is very broad, so are the areas of research. Industrya 4.0 also has an impact on logistics
and logistics creation 4.0 (Bag, Gupta, & Luo, 2020; Y. Rahimi et al., 2021), i performanse lanaca snabdevanja
(Balasubramanian et al., 2020; Chauhan & Singh, 2020; Feng & Audy, 2021; Frederico et al., 2021; GarayRondero et al., 2020; Roozbeh Nia et al., 2020).
However, it has been observed that there is alack of development frameworks that offer advice on the
implementation of the Industry 4.0 (Bongomin et al., 2020; Roozbeh Nia et al., 2020). And that means there's
also a shortage of tips for the implementation of Procurement 4.0.
Industry 4.0 use several advanced tools and technologies, helping to redefine conventional industrial processes.
Supply chains are making great steps towards becoming digitised, automated and agile in their business.
Today's digital supply chains and supply networks use many different technologies to develop efficient,
transparent, adaptive and resilient systems at various stages of supply, including new product development,
production, procurement, planning, logistics and marketing (Ghadge et al., 2020). Research has shown Industry
4.0's heavy dependence on new technologies that push even higher expectations (Chiappetta Jabbour et al.,
2020; Glas & Kleemann, 2016; Portna et al., 2021)
The road to a digitized supply chain in Industry 4.0 cannotbe stopped. However, Industry 4.0 carries a number
of risks and challenges (Glas & Kleemann, 2016).
―Without procurement, Industry 4.0 will not survive‖ (Klünder et al., 2019). As such, Procurement 4.0 or
Supply Management 4.0 is a fundamental conceptual element of Industry 4.0 because it connects different
partners in the supply chain and enables dynamic and rapid collaboration and coordination beyond
organizational boundaries (Glas & Kleemann, 2016). Industry 4.0 has a major influence on the decision-making
that is imposed by the standards of the new concept (Giordano, 2019).
The basis for explaining business in the digital age is still weak and it is difficult to further analyze the effects
of Industry 4.0 on various company functions, such as procurement and supply management. Previous
industries have had a major impact on manufacturing, while Industry 4.0 has affected other departments as well
(Glas & Kleemann, 2016).
Procurement is a key part of supply chain management, which is becoming a strategic point in global
competition. The Industry 4.0 paradigm is transforming supply chains into smart ones, giving rise to the 4.0
procurement concept. A systematic framework for transformation in the current scenario is crucial (Tripathi &
Gupta, 2021)
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E-procurement vs Procurement 4.0

For many, the gap between e-Procurement 4.0 or Supply Management 4.0 is still unclear. As e-Procurement
describes the support and execution of the procurement function by electronic technology means, it is often
unclear what the new influence of Industry 4.0 might really be.
If we take into account that e-Procurement is in wide use and that it is very current, the question arises whether
and where the implications from Industry 4.0 justify the search for a new development phase as in Procurement
4.0. A review of the literature found no dedicated research, except for a few early papers (Glas & Kleemann,
2016).
The actual progress of procurement occurred in two dimensions: first, the degree of functional and crossintegration of enterprises and second, the degree to which systems reduced manual work in procurement tasks,
and comparing Procurement 4.0 with that, it becomes clear that the depth of integration (especially in
organizations) as well as the potential for automation of the entire procurement process clearly exceeds
eProcurement (Glas & Kleemann, 2016). The use of eProcurement technologies provides proven benefits to
supply chains (Pattanayak & Punyatoya, 2020).
Consequently, the actual process automation and greater degree of integration represent Procurement 4.0 and
distinguish it from e-Procurement. Procurement 4.0 means the ultimate digitization and automation of a
function within its company and vendor environment but is not limited to the use of new or improved
technology systems. In addition to the degree of integration, supplier relationships will also change in
Procurement 4.0 (Glas & Kleemann, 2016). To facilitate understanding of e-Procurement, you need to
understand the factors that drive it (Yevu & Yu, 2020).
Procurement Transformation Tools

Technologies of Industries 4.0, for example. sensor technology, robotics, 3D printing, etc., are expensive
investments. These technologies are still evolving and have not yet met their peak maturity. Therefore,
Procurement 4.0 should support this concept with recommendations for integrating technologies andindustry
4.0 available in supply markets(Glas & Kleemann, 2016).
Although the concepts of Industry 4.0 have been studied in different industry contexts, a limited amount of
research has been conducted on the use of new technologies such as the Internet of Things (IoT), Robotic
Process Automation (RPA), Big data and Cognitive analytics, Artificial Intelligence (AI) and Cloud
technologies, etc. in supply chains. Therefore, the applicability of Industry 4.0 technologies in procurement
should be investigated.(Chandrasekara et al., 2020)
Research shows (Bongomin et al., 2020; Hoffman et al., 2020; Lombardi, 2019; PINTO, 2019) that the list of
technologies used in Procurement 4.0 remains open and unexplored.
Connected devices (Internet of Things, IoT) can be used in warehouse management (C. K. M. Lee et al.,
2018)in supply chains(Anitha et al., 2021; Ben-Daya et al., 2019) but do not yet have the role of strategic
catalyst for innovative procurement solutions (Haddud et al., 2017)
Blockchain solutions can support Procurement 4.0. Blockchain can provide excellent data traceability, vendor
portfolio management. It can provide a messaging service that is seamless and reliable and seamlessly shares
the organization‘s procurement information across the procurement ecosystem. One of the most interesting
implementations of the blockchain solution is the so-called intelligent contract (smart contract) (Nicoletti, 2020)
which eliminates the influence of the subjective "human" factor as much as possible, switching the collateral
function to artificial intelligence(Karanatova & Kulev, 2020).
The use of artificial intelligence has found its place in the procurement process(Jordon et al., 2019). Artificial
Intelligence AI also has application in green supply channels(Bag, Gupta, Kumar, et al., 2020).
Its place in Industry 4.0 has also found machine learning, although with the apparent acceleration of operations
it has identified a number of problems with the application in practice.(Nagar et al., 2021) (C. Lee & Lim,
2021).
The use of big data analytics (Big Data) can serve to identify suppliers globally(Ustundag & Cevikcan, 2018)
as well as enable better use of supply chains and therefore increase the competitiveness of firms (Bamel &
Bamel, 2020).
Next steps in procurement transformation

Procurement 4.0 gained its importance especially in the extraordinary conditions of Covid procurement (Farooq
et al., 2021; Knight et al., 2020) where the concept of socially responsible digitization was proven (Srinivasan
& Eden, 2021). The digital transformation was partly conditioned by the global pandemic. Demand for
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purchasing software increased significantly during this period, which is sufficient evidence that purchasing
organizations have entered the process of digital transformation. The challenge is to stay on the path of digital
transformation after the pandemic, so that digital transformation is not just a temporary solution. Implementing
the concept of procurement 4.0 within organizations is not a matter of choice but a matter of time(Nicoletti,
2020).
The practical problem is how procurement can be translated from tactical and administrative to becoming an
organizational strategic partner and a truly competitive weapon, especially using modern
technologies(Seyedghorban et al., 2020) . An answer needs to be given on how to go from digitized to digitally
integrated.
The implementation of digital technologies can result in the supply chain's function completely evolving from
administrative to strategic, consultative, value-adding and potential revenue generation, thereby contributing to
not only being part of the supply chain but also the entire organization(Seyedghorban et al., 2020).
The consulting reports further confirm the practical challenges that come with Industry 4.0. 37% of German
companies have applied some Industry 4.0 Technologies, but only a third of them have made adjustments in
procurement (Gottge et al., 2020). Researching the phenomenon of Industry 4.0 from a procurement perspective
has the task to analyze and clarify the understanding of Industry 4.0, to define its impact on procurement, to
develop an initial conceptual model for Procurement 4.0 and to explore how these ideas are already adopted in
today's business practice (Glas & Kleemann, 2016).
The digital transformation of procurement is not a question mark. It is only necessary to answer the questions of
how and when. Should we wait, or immediately enter the digital transformation process? The only thing that is
certain is that there is not just one correct answer, and that different paths of digital transformation lead to the
same goal. Companies that immediately begin the digital transformation of procurement are more likely to
benefit and increase their competitiveness.
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DIGITAL STRATEGIES OF HOTELS IN SMART DESTINATIONS: A CONTENT ANALYSIS OF
SMART BEYOĞLU
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Adana Alparslan TürkeĢ Science and Technology University, ORCID: 0000-0003-4493-625X

Abstract
Smart Beyoğlu, a smart tourism destination, provides a tourism system using the advantage of smart
technologies. The digital environment as an essential touchpoint is vital for hotels in the Smart Beyoğlu
destination. Thus, this study investigates the digital strategies of hotels in the Smart Beyoğlu. Ten hotels were
selected as a sample in this destination. The hotels‘ websites and social media were investigated based on
smartness. Content analysis was conducted. As a result, smartness in selected hotels is either limited or not
displayed on their website and social media.
Keywords: Smart tourism, Smart destination, Digital strategy, Smart Beyoğlu
Introduction
The rapidly developing digital technologies have changed the activities of enterprises and even the lifestyle of
individuals. Governments and businesses try to use digital technologies to reach and communicate with the
public. The tourism industry, like others, had its share of these developments (Ercan, 2019). The tourism
industry started to introduce digital technologies over time. The tourism industry is affected by service
applications and management, marketing, and production stages, brought by technology affected by the
changes. It continues to exist integrated with digitalization (Atar, 2020). Because technological development
encourages customer satisfaction and gives opportunities for revisiting intentions in the tourism industry
(Cobanoglu et al., 2011). Tourism companies prioritize technological tools to enhance satisfaction, provide fast
service, decrease operating costs, make more profit, and gain a competitive advantage (Dalgic and Birdir,
2020). Thus, the concept of ‗smart‘ emerged in tourism literature.
The Smart Beyoğlu is a smart destination project launched by the Beyoğlu Municipality. This project was
presented as a digital memory of Beyoğlu. As expected, there are hotels a lot in this smart destination. Hotels
have customer touchpoints, giving their customers opportunities to generate personalized experiences
(Damnjanović et al., 2020). The digital environment is a critical touchpoint. However, it is expected to use
effective digital strategies for hotels in the Smart Beyoğlu destination. Thus, this study investigates the digital
strategies of hotels in the Smart Beyoğlu.
Literature Review
Today, the tourism industry is turned towards digital matters using different tech tools and applications like
mobile, cloud, online travel agency (OTA), AI (chatbot, dynamic pricing, database management), blockchain,
IoT (Internet of Things), AR (Augmented Reality), and VR (Virtual Reality) (Damnjanović et al., 2020). Thus,
the ‗smart tourism‘ concept emerged. Smart tourism is an issue that tourism destinations, practitioners, and
tourists depend on ICTs (Information and Communication Technology), enabling big data conversion to a value
proposition (Gretzel et al., 2015). Smart tourism is a new service in which smart technologies are implemented,
the related experiences are integrated into technology, and offerings are performed via technology (Ercan,
2019). Although its progress is still in the start-up phase, the 5G communication that allows for speedy data
transfer and the connection of things everywhere can trigger its development (Ye et al., 2020). Smart tourism is
a goal of a smart city (Gretzel et al., 2015). Smart City serves an environment where technology is implicit in
the city. Smart City allows accessing value-driven services like real-time data of the public transportation
network for its citizens, tourists, and city visitors. It may also trigger the Smart Tourism Destinations (Buhalis
and Amaranggana, 2014). A smart tourism destination refers to a tourism system that uses smart technology in
creating, managing, and delivering related services/experiences and is qualified by rich information sharing and
value co-creation (Gretzel et al., 2015). A smart destination is an innovative tourist destination based on
cutting-edge technological infrastructure (Özen, 2020). It aims to revolutionize tourist experience creation,
tourism business, and destination marketing implementations (Wang et al., 2013). Thus, it is important to
deeply comprehend smart tourism destinations and their elements.
The Smart Beyoğlu is a smart destination application that is a project launched by the Beyoğlu Municipality in
2017 (ġimĢek and Cinnioğlu, 2020). Smart Beyoğlu is a social networking platform. It is an application that can
guide tourists. A tourist who downloads the application to his/her smart device can easily see the historical and
touristic places, eating and drinking places, and current events. According to the Istanbul Directorate of Culture
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and Tourism (www.istanbul.ktb.gov.tr), the number of foreign tourists coming to Ġstanbul in 2021 was
approximately 9 million. Beyoğlu is the main center of attraction in Istanbul. This application also has a
Holiday-Accommodation tab, among many other things. In this smart destination, there are accommodation
opportunities a lot. Hotels are expected to use smart technologies and digital strategies effectively in this smart
destination.
Methodology
There is widespread use of digital media and digital tools in today's business environment. This environment
provides an extensive information opportunity, significant spending volumes, and cost-effective benefits.
Companies must move their actions to digital settings, especially in smart destinations like the Smart Beyoğlu.
The main research question is how the hotels in the Smart Beyoğlu destination use digital strategies. Thus, the
study investigates the digital strategies of hotels in the Smart Beyoğlu. The research was exploratory in nature,
and a quantitative data collection technique called content analysis was conducted. In this respect, Yapıcı and
Özden (2021); Penpece (2016), Penpece and Özer (2019); Kim and Han (2020); Dalgic and Birdir (2020),Yang
et al. (2021) was used as resources. There is limited research focused on Beyoğlu hotels (Dökmeci and Balta,
1999; Kerimoğlu and Çıracı, 2006; Davutoğlu, 2019; ġimĢek and Cinnioğlu, 2020). Thus, the study contributes
to relevant literature in two ways: i) it fills the gap of related literature on Smart Beyoğlu hotels, ii) it provides
helpful information for policymakers to reorganize their digital strategies. It also increases the awareness of the
Smart Beyoğlu destination.
The sample frame of the study is the 4-star and 5-star hotels in Smart Beyoğlu destination. It was thought that
hotels with the ability to host more tourists and spend more money on innovations would use more effective
digital strategies. There are 70 hotels shown in the Holiday-Accommodation tab of the application on 30 May
2022. But approximately 1000 hotels exist in Beyoğlu on TripAdvisor, one of the most popular platforms.
While there are 151 5-star hotels on TripAdvisor, there are two 5-star hotels in the related tap of the application.
Judgment sampling was conducted to select hotels using the application's hotels and TripAdvisor. Five 4-star
and five 5-star hotels having their websites were selected, namely Sheraton Istanbul City Center, CVK Park
Bosphorus Hotel, The Galata Istanbul Hotel MGallery, Lazzoni Hotel, Pera Palace Hotel, Nippon Hotel, Hotel
Lamartine, Grand Hotel de Pera, Midtown Hotel Istanbul, Clarion Hotel Golden Horn. The data was collected
from May 1st, 2022, to June 1st, 2022. The reliability of the data was tested by intercoder reliability. A
postgraduate student participated in the evaluation process. According to the reliability analysis results,
Cronbach‘s Alpha score was approximately 82%. Thus, the data set is relable.
Findings
Smartness is a significant strategic advantage in today‘s business environment in hotels. Thus, it is important to
show it on their websites. First, the hotels‘ websites were investigated based on smart tools, as shown in
Table.1.
Table.1. Website features
Features
1
Mobile
app
compliance
Virtual tour

4-star hotels*
2
3
4

6

5-star hotels*
7
8
9

5

10

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Chatbot

X

X

X

X

X

X

X

X

Robots
Self-service
software
Smart room
Sensors

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Smart TV

X

X

X

X

X

X

X

X

Social
media
connection
Smart Beyoğlu
X
X
X
X
App
* 1: Nippon Hotel, 2: Hotel Lamartine, 3: Grand Hotel de Pera, 4: Midtown Hotel Istanbul, 5: Clarion Hotel Golden Horn, 6: Sheraton
Istanbul City Center, 7: CVK Park Bosphorus Hotel, 8: The Galata Istanbul Hotel MGallery, 9: Lazzoni Hotel, 10: Pera Palace Hotel.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 420 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

All hotel websites are compatible with the mobile application, as shown in Table.1. All hotels have social
media links on their websites. While Nippon Hotels offers links to Facebook, Instagram, and TripAdvisor,
Grand Hotel de Pera gives links to Facebook and Instagram. Midtown Hotel Istanbul provides links to
Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn. Clarion Hotel Golden Horn gives Facebook, Twitter, YouTube,
Instagram, and LinkedIn links. Sheraton Istanbul City Center provides links to Facebook and Instagram. CVK
Park Bosphorus Hotel gives links to Facebook, Instagram, and YouTube. The Galata Istanbul Hotel MGallery
gives links to Facebook and Instagram. While Lazzoni Hotel offers links to Facebook, Instagram, LinkedIn,
YouTube, and TripAdvisor, Pera Palace Hotel gives links to Facebook, Instagram, and LinkedIn. Only Hotel
Lamartine has a hotel share button on Facebook and Twitter on its website. Whereas the hotel has a Facebook
and Instagram account. This button gives the ability to share hotels on people's pages. It is seen in the photos
section that all hotels use sensors like smoke detectors. There is no written information about the sensors on
their websites. A virtual tour as an important smartness indicator exists in Nippon Hotel and Lazzoni Hotel. A
Chatbot as an important smartness indicator exists only in Lazzoni Hotel. The Galata Istanbul Hotel MGallery
and Lazzoni Hotel have smart TV shown in the ‗Rooms‘ section. Digital newspaper is available at the Galata
Istanbul Hotel MGallery. Robot usage, self-service software, and smart room related written any information or
photos are not found on hotel websites. Three of these are important indicators of smartness. All 5-star hotels
do not exist on the Holiday-Accommodation tab of the Smart Beyoğlu application except Lazzoni Hotel. But,
the Smart Beyoğlu's youtube channel has videos of Pera Palace Hotel as a historical place. It should also be
noted that the Pera Palace Hotel structure may not be very suitable for smartness because the positioning of this
hotel is iconic and historical. Additionally, all hotel websites have an Istanbul theme in their contents. Finally,
the video and picture contents of CVK Park Bosphorus Hotel and Lazzoni Hotel are very successful.
Hotels can expand their corporate image via social media. Existing active on social media and user review
websites can affect tourists‘ accommodation intentions (Noone and McGuire, 2013). Thus, Table 2 shows the
social media usage of hotels.
Table.2. Social Media Usage
4-star hotels
5-star hotels
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Blog
X
X
X
X
X
X
Microblog2

X

X

Professional
networking
sites3
Photo sharing
sites4
Video sharing
sites5
Social
bookmarking
sites6
Social
networking
sites7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Note: 1:Corporate blog, 2:Twitter, 3:Linkedln, 4:Pinterest, Instagram, 5:YouTube, 6:Flickr, 7:Facebook

All hotels have their own Facebook and Instagram accounts, as seen in Table 2. Clarion Hotel Golden Horn,
Lazzoni Hotel, and Pera Palace Hotel have corporate blogs on their websites. Midtown Hotel Istanbul has enews that can be called a blog on its website. E-news content can be shared on Facebook, Twitter, and via emails. There is an option to comment on the related issue in Clarion Hotel Golden Horn's blog contents. There
are also Russian contents in the corporate blog of Lazzoni Hotel. The name of Pera Palace Hotel‘s corporate
blog is Pera Palace Journal. Lazzoni Hotel and Pera Palace Hotel‘s corporate blog contents are unavailable to
share or comment on. The Galata Istanbul Hotel MGallery has a newsletter; it comes when you subscribe with
your e-mail address. All hotels except Hotel Lamartine, Grand Hotel de Pera, and Sheraton Istanbul City Center
have their own Twitter accounts. All 5-star hotels have accounts on professional networking sites. All 4-star
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hotels except Hotel Lamartine and Grand Hotel de Pera have accounts on professional networking sites. All 5star hotels except Pera Palace Hotel have YouTube accounts. But Pera Palace Hotel has videos on YouTube
shared by the Smart Beyoğlu application. On the other hand, 4-star hotels except Clarion Hotel Golden Horn
have not got YouTube accounts. Midtown Hotel Istanbul has an account on Flickr. But Midtown Hotel
Istanbul‘s account is inactive and has no followers or contents. While there is diversity in the use of social
media by hotels, their display on their websites is limited. Lazzoni hotel and Pera Palace Hotel have accounts
on Twitter but don‘t display them on their website. Nippon Hotel and CVK Park Bosphorus Hotel have Twitter
and LinkedIn accounts but don‘t display them on their website. Sheraton Istanbul City Center has LinkedIn and
YouTube accounts but doesn‘t display them on its website. The Galata Istanbul Hotel MGallery has Twitter,
LinkedIn, and YouTube accounts but doesn‘t display them on its website. Midtown Hotel has a Flickr account
but doesn‘t display them on its website. This may be because its Flickr account is inactive.
Having many followers and presenting effective content on social media is crucial. In this respect, the number
of followers and posts of the hotels on these platforms are also included. The posts of the hotels between
01.06.2021 and 01.06.2022 were also examined in terms of content for smart applications. Table 3 shows the
number of followers and content on each social media.
Table.3. The number of followers and contents
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest
Smartness
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

followers/content

Followers/content

Followers/content

Followers/content

related content

2713/2
1741/0
1643/0
30.135/26
2.478/51
3.222/11
34.258/217
514/72
7.125/137
20.027/113

605/0
X
X
426/0
157/0
X
1.248/0
0/0
151/6
2.186/0

696/6
102/9
90/12
1.416/54
16.200/57
4.200/73
46.800/229
5.825/98
22.700/144
35.200/108

12/0
0/0
X
22/0
4/0
X
11/0
X
1/0
38/205

0
0
0
0
0
0
0
0
4
0

All selected hotels have Facebook accounts. But Hotel Lamartine and Grand Hotel de Pera have no content in
the past year. While the highest number of followers on Facebook belongs to CVK Park Bosphorus Hotel, the
lowest number belongs to The Galata Istanbul Hotel MGallery. CVK Park Bosphorus Hotel is the most active
hotel on Facebook, presenting the highest number of contents within a specified one-year period. The content
number of selected 4-star hotels on Facebook is much lower compared to 5-star hotels. Despite its declining
popularity, Facebook is the indispensable social media for hotels. Hotel Lamartine, Grand Hotel de Pera, and
Sheraton Istanbul City Center have no Twitter accounts. The Galata Istanbul Hotel MGallery has a Twitter
account but no followers and content. Nippon Hotel, Midtown Hotel Istanbul, Clarion Hotel Golden Horn,
CVK Park Bosphorus Hotel, and Pera Palace Hotel have followers but no contents within a specified one-year
period. Additionally, the highest number of followers on Twitter belongs to Pera Palace Hotel. Only Lazzoni
Hotel has contents on Twitter in the past year. This may be because Twitter is losing its popularity. All selected
hotels have Instagram accounts, followers, and content. While the highest number of followers on Instagram
belongs to CVK Park Bosphorus Hotel, the lowest number belongs to Grand Hotel de Pera. The lowest number
of content on Instagram belongs to Nippon Hotel. CVK Park Bosphorus Hotel is the most active hotel on
Instagram, presenting the highest number of contents within a specified one-year period. CVK Park Bosphorus
Hotel, with the highest number of content on Facebook and Instagram, has been the most active hotel on related
social media in the past year. It should also be noted that the video and picture contents of CVK Park
Bosphorus Hotel and Lazzoni Hotel on Facebook and Instagram are very successful. Additionally, Pera Palace
Hotel has art event content on social media. Grand Hotel de Pera, Sheraton Istanbul City Center, and The
Galata Istanbul Hotel MGallery have no Pinterest accounts. All other hotels except Pera Palace Hotel have no
content on Pinterest. It is seen that the selected hotels, except Pera Palace Hotel, do not use Pinterest actively.
The highest number of followers and content on Pinterest belongs to Pera Palace Hotel. It should not be
forgotten that the number of contents on social media may be affected by the coronavirus pandemic. Finally,
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except for the Lazzoni Hotel, no content related to smartness was found in any of the hotels. Lazzoni Hotel
presented four similar content related to smartness, three on Facebook and one on Instagram. Lazzoni Hotel
shared the QR code to inform the app installation in these posts.
Conclusion
Smart Beyoğlu, a smart tourism destination, provides a tourism system using the advantage of smart
technologies. In this smart destination, there are accommodation opportunities a lot. Hotels are expected to use
smart technologies and digital strategies effectively in this smart destination. Thus, the study investigates the
digital strategies of hotels in the Smart Beyoğlu. Five 4-star and five 5-star hotels were selected as a sample.
The hotels‘ websites and social media were investigated based on smartness.
All selected hotel websites are compatible with the mobile application. All hotels have social media links on
their websites. All hotels have sensors. But there is no written information about the sensors. So, it is
recommended to write sensor information, especially in the 'Room' tab. A virtual tour as an important smartness
indicator exists only in two hotels. A Chatbot is an important smartness indicator that exists only in one hotel.
Thus, it is suggested to constitute chatbots and virtual tours for these hotels. Only two hotels have smart TV
shown in their ‗Rooms‘ section. Only one hotel serves a digital newspaper. Hotel websites do not contain
written information or photographs regarding the use of robots, self-service software, and smart rooms. Three
of these are important indicators of smartness. Smart tools are either limited to selected hotels or not displayed
on their website. Only the Lazzoni Hotel‘s smartness level can be called higher than others. Thus, it can be
suggested to improve their smart hotel features because smartness in hotels can be highlighted as a marketing
strategy. Smartness in hotels can attract many guests and make their stay easier. However, it should not be
ignored that smartness may not be suitable for some hotels, such as Pera Palace Hotel, because its positioning is
iconic and historical. So, an assertion would be wrong as every hotel must have smartness. But the necessity of
technological adaptation in hotels is also evident. If positioning is not contradictory, it can be strategically
advantageous for hotels to focus on smartness. Additionally, All 5-star hotels do not exist on the HolidayAccommodation tab of the Smart Beyoğlu application except Lazzoni Hotel. It is recommended that all hotels
be included in the Smart Beyoğlu app.
Selected hotels were investigated based on social media. All hotels have their own Facebook and Instagram
accounts. Despite its declining popularity, Facebook is the indispensable social media for hotels. But two hotels
have had no content in the past year on Facebook. Being active on Facebook is crucial in today‘s business
environment for hotels. It is recommended to delete inactive Facebook accounts. Seven hotels have their own
Twitter accounts. But there are also problems with being active in the use of Twitter and Pinterest by the
selected hotels. Considering the declining popularity of both social media, it is more appropriate to delete
inactive accounts on these platforms, or accounts can be converted to content that only offers hotel information.
Eight selected hotels have accounts on professional networking sites. It is recommended for hotels to be on
professional networking sites. All 5-star hotels except one have YouTube accounts. On the other hand, 4-star
hotels except one have not got YouTube accounts. Creating a YouTube account and sharing videos is essential
to enhance the relationship. Especially hotel promotion videos that already exist on many hotel websites may at
least be shared on YouTube. Thus, it is suggested to create active YouTube accounts for hotels. Only one hotel
has its own Flickr account that is already passive. Photos uploaded on Flickr have been in severe decline since
especially 2018. Social media use is essential, but active accounts use also important. It is recommended to
delete inactive social media accounts of hotels. Hotels cannot be expected to be active on all social media
platforms. Therefore, it can be suggested that hotels should be active in social media that are suitable for their
corporate identities and that were popular at the time. It is necessary to act by considering the importance of an
integrated and strategic approach to social media. While there is diversity in the use of social media by hotels,
their display on their websites is limited. It is recommended to display the active social media on the hotel's
website. Additionally, three selected hotels have corporate blogs on their websites. A well-designed blog may
enhance the website traffic, promote the hotel brand, and create interactions. So, it is recommended to create
well-designed and interacting blogs for hotels. Finally, except for the Lazzoni Hotel, no content related to
smartness was found in any of the hotels. Smart tools are either limited to selected hotels or not displayed on
their website and social media. Thus, it can be suggested to improve their smart hotel features and convey them
through their websites and social media.
There are some limitations to this study. First, only Smart Beyoğlu was focused on as a smart destination.
Future studies can identify more smart destinations and compare them. Only ten hotels in the selected smart
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destination were focused on judgmentally, so it is impossible to generalize. Future studies can be focused on
more hotels. Smartness in hotels is discussed from website and social media perspectives. In future studies,
smartness in hotels can be discussed from different perspectives. The extent to which guests are affected by
smartness in hotels can be a research topic.
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COVĠD-19’UN FĠNANSAL TABLOLARA ETKĠSĠ: BĠST TURĠZM ENDEKSĠ ÜZERĠNDE BĠR
ARAġTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Ela HĠÇYORULMAZ
Hitit Üniversitesi, ORCĠD ID: 0000-0001-7442-4138

ÖZET
2019 yılının sonlarında ortaya çıkan ve 2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını
iĢletmelerin finansal durumlarına da etki etmiĢtir. Halen etkisi devam eden bu salgının iĢletmeler üzerinde
yarattığı etkileri ölçebilmek adına finansal tablolarının analiz edilmesi gerekmektedir. Birçok ülkede
iĢletmelerin devamlılığını sürdürebilmeleri için devlet ekonomik yardımlarda bulunmaktadır. Ancak yapılan
yardımlara rağmen iĢletmeler bu süreci oldukça zor atlatmaktadır. Ülkeler için turizm sektörü oldukça büyük
bir gelir unsurudur. Covid-19 döneminde ise beklenen yabancı ve yerli turist sayısına ulaĢılamaması nedeniyle
elde edilen turizm gelirleri düĢmüĢtür. Bu nedenle çalıĢmada Covid-19 salgınının Turizm sektörüne olan
etkisinin ölçülmesi amacıyla BIST TURĠZM endeksinde yer alan Ģirketlerin finansal tabloları analiz edilmiĢtir.
BIST TURĠZM endeksinde 10 Ģirket yer almaktadır. Ancak gerekli verilere ulaĢılamaması nedeniyle 1 Ģirket
araĢtırmaya dahil edilmemiĢtir. Finansal analiz yöntemlerinden trend analizi yöntemi kullanılmıĢtır. Trend
analizinin uygulanmasında 2018 yılı baz alınmıĢtır. Bunun nedeni Covid-19 salgınının 2019 yılında ortaya
çıkmıĢ olmasıdır. 2019, 2020 ve 2021 yılları 2018 yılı ile karĢılaĢtırılmıĢtır. Analiz sonucuna göre salgının
etkilerinin genel olarak 2020 yılı finansal tablolarına yansıdığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Finansal Tablo Analizi, Turizm Sektörü
THE EFFECT OF COVID-19 ON FINANCIAL STATEMENTS: A RESEARCH ON BIST TOURISM
INDEX
ABSTRACT
The Covid-19 epidemic, which emerged at the end of 2019 and has affected the whole world since 2020, has
also affected the financial situation of businesses. In order to measure the effects of this epidemic, which still
has an ongoing effect, on businesses, it is necessary to analyze the financial statements. In many countries, the
state provides economic aid for businesses to maintain their continuity. However, despite the aid provided,
businesses find it difficult to get through this process. The tourism sector is a very large income element for
countries. In the Covid-19 period, tourism revenues decreased due to the inability to reach the expected number
of foreign and domestic tourists. For this reason, the financial statements of the companies in the BIST
TOURISM index were analyzed in order to measure the impact of the Covid-19 epidemic on the tourism sector.
There are 10 companies in the BIST TOURISM index. However, one company was not included in the research
due to the inaccessibility of the necessary data. Trend analysis method, one of the financial analysis methods,
was used. The application of trend analysis was based on 2018. This is because the Covid-19 outbreak occurred
in 2019. The years 2019, 2020 and 2021 are compared with 2018. According to the results of the analysis, it can
be said that the effects of the epidemic are generally reflected in the financial statements of 2020.
Key Words: Covid-19, Financial Statement Analysis, Tourism Sector.
1. GĠRĠġ
Çin‘in Wuhan Ģehrinde 2019 yılının Kasım ayında ortaya çıkan bir virüs insanların hayatını bir anda
değiĢtirmeye baĢladı. Çok hızlı bir Ģekilde yayılması, ölümcül sonuçlar doğurması ve birkaç ay içerisinde bütün
dünyayı etkisi altına alması nedeniyle tüm yaĢam koĢullarında değiĢikliklere gidildi. Sokağa çıkma yasakları,
maske kullanım zorunluluğu, seyahat yasakları ve ülkelerin sınır kapılarını kapatmaları, iĢ ve okul hayatının
evden sürdürülmesi, virüse karĢı aĢı geliĢtirme ve uygulanma süreçleri, yeterli kapasitesi bulunmayan yerlerde
ek hastanelerin oluĢturulması, hijyen koĢullarına daha çok dikkat edilmesi gibi bir çok tedbir alındı ve
uygulamalar geliĢtirildi. 2022 yılına girildiğinde salgının etkisi devam etmekteydi. Türkiye‘de 17 ġubat 2022
tarihi itibariye 13.175.859 vaka görüldü ve 91.388 kiĢi hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise; 414.525.183
vaka görülerek, 5.832.333 kiĢi hayatını kaybetti (https://covid19.tubitak.gov.tr/, World Health Organization).
Sadece 2022 ‗nin Mayıs ayında 40654 Covid-19 vakası tespit edildi ve 194 kiĢi hayatını kaybetti
(https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/genel-koronavirus-tablosu.html). Salgının ne zaman sona ereceğine
dair farklı görüĢler ortaya atılsa da net bir tarih verilememektedir. Dolayısıyla Covid-19‘un finansal etkilerinin
ne düzeyde olduğu halen merak uyandırmaktadır.
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Turizm sektörü Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin baĢında gelmektedir (Çıtak ve ÇalıĢ,
2020:111). Gerek yurt içi gerekse yurtdıĢından gelen turist sayılarında oldukça büyük düĢüĢler yaĢanmıĢtır.
2018 yılında 39.566.327, 2019 yılında 45.058.286, 2020 yılında 11.200.892 ve 2021 yılında 30.038.961
yabancı turist Türkiye‘ye gelmiĢtir (TÜRSAB, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı). 2020 yılında yaĢanan düĢüĢ
büyük ekonomik kayıplara neden olmuĢtur. ĠĢletmelerin finansal tablolarının incelenerek bu dönemin
etkilerinin analiz edilmesi önem taĢımaktadır.
Bu çalıĢmada turizm sektörü ve Covid-19‘un turizm sektörü üzerine etkileri hakkında bilgi verilmiĢ ve
bu çalıĢmalarla ilgili literatür taraması yapılmıĢtır. Uygulama bölümünde ise BĠST TURĠZM endeksinde yer
alan Ģirketlerin finansal tabloları analiz edilmiĢtir.
2. Turizm Sektörü
Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm ülkelere yüklü tutarlarda döviz giriĢi sağlamaktadır. Bu
nedenle ülkeler daha fazla turist giriĢi sağlayabilmek için çeĢitli yatırımlar yapmakta, farklı destinasyonlar
oluĢturmakta ve değiĢen turist profiline uygun seçenekler sunmaktadır. BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm
Örgütüne göre uluslararası turist sayısı 2023 yılında 1,5 milyar kiĢiye, 2030 yılında ise 1,8 milyar kiĢiye
ulaĢacak ve en çok seyahat edilecek destinasyonların; Kuzeydoğu Asya ve ikinci olarak Güney
Avrupa/Akdeniz olması beklenmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı‘nın Turizm Özel Ġhtisas Komisyonu
Raporu,2018:14-15). Türkiye‘nin jeopolitik konumu her zaman bir avantaj sağlamıĢtır. Mackinder‘e göre
―Dünya Adası‖ Avrasya-Afrika kıtalarından oluĢmakta ve Türkiye de en zengin kıta bileĢimi olan bu bölgenin
tam ortasında yer almaktadır (Mackinder, 1962:150-265). Bu büyük avantaj ülke ekonomisine büyük katkılar
sağlamaktadır. 1990 yılında 5 milyon civarında yabancı turist Türkiye‘ye gelirken, 2000 yılında bu sayı
yaklaĢık 10 milyon 2010 yılında yaklaĢık 28,6 milyon ve 2019 yılında yaklaĢık 45 milyon olmuĢtur.
Teknolojinin ilerlemesi, sosyal medya kullanımının artması, sanal müze kullanımı ve tanıtımlar, farklı
destinasyonların oluĢturulması, güvenli turizm sertifikalarının alınması, düzenlenen fuarlar ve etkinlikler,
online rezervasyon sistemi kullanımı gibi birçok faaliyet ile ülke tanıtımları etkin bir Ģekilde yapılmakta bu da
turist sayılarında etken olmaktadır.
Turizm sektöründe arz ve talebin hızlı değiĢimi iĢletmelerin sürekli kendilerini yenilemeleri gerektiğini
ortaya koymaktadır. Hizmet talep eden turistler detaylı, kaliteli, özenli hizmeti uygun fiyata beklemekte ve
beklentileri karĢısında daha eleĢtirel bir tavır göstermektedir (KarataĢ ve Babür, 20213: 20).
3. Covid-19’un Turizm Sektörüne Etkileri
Türkiye‘de turizm gelirleri; 2019 yılında 34.520.332.000 $, 2020 yılında 12.059.320.000 $ ve 2021
yılında 24.482.332.000 $‘dır. 2020 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında sınır kapılarının kapalı olması
nedeniyle TUĠK tarafından anket çalıĢması yapılamamıĢ ve turizm gelirleri bu aylar için hesaplanamamıĢtır
(T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı). 2019 ve 2020 yılı turizm gelirlerini karĢılaĢtırdığımızda %65,1 oranında bir
azalma tespit edilmektedir. 2020 ve 2021 yıllarında ise %103 oranında bir artıĢ tespit edilmiĢtir. Turizm
gelirlerinin GSYM içindeki payları incelendiğinde ise; 2019 yılında %4,6 (TÜRSAB), 2020 yılında % 1,6‘ya
inmiĢtir (https://www.bloomberght.com).
Turizm gelirlerinin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYĠH) katkısı G20 ülkeleri arasında incelendiğinde
2020 yılı, yıllık değiĢim oranlarının eksi olduğu görülmektedir. Bu durum yaĢanan salgından tüm ülkelerin
etkilenmiĢ olduğunu göstermektedir. En çok etkilenen 5 ülkenin sırası ile; Ġspanya, BirleĢik Krallık, Çin,
Türkiye ve Kanada iken en az etkilenen 5 ülke sırası ile; Brezilya, Hindistan, Japonya, Arjantin ve Suudi
Arabistan‘dır. AĢağıdaki tabloda G20 ülkelerinin 2020 yılı turizm gelirlerinin GSYĠH içindeki paylarının yıllık
değiĢim oranları yer almaktadır (WTTC).
Tablo 1: G20 Ülkelerinin 2020 Yılı Turizm Gelirlerinin GSYĠH Ġçindeki Paylarının Yıllık DeğiĢim
Oranları
Ülkeler
DeğiĢim Oranları
Brezilya
-%32,6
Hindistan
-% 36,3
Japonya
-% 37,0
Arjantin
-% 37,5
Suudi Arabistan
-% 38,8
ABD
-% 41,0
June 28-30, 2022
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Avustralya
Güney Kore
Endonezya
Almanya
Rusya
Meksika
Fransa
Küresel Ortalama
Güney Afrika
Ġtalya
Kanada
Türkiye
Çin
BirleĢik Krallık
Ġspanya

-% 45,4
-% 45,5
-% 46,7
-% 46,9
-% 46,9
-% 48,1
-% 48,8
-% 49,1
-% 49,8
-% 51,0
-% 53,0
-% 54,3
-% 59,9
-% 62,3
-% 62,7
Kaynak: WTTC

4. Literatür Taraması
Tüm insanları etkileyen Covid-19 ortaya çıktığı andan itibaren araĢtırmacılar için merak uyandırmıĢtır.
Bu nedenle farklı açılardan ele alınmıĢ ve halen araĢtırmalar devam etmektedir. Literatür incelendiğinde Covid19‘un finansal tablolara olan etkileri konusunda yapılan çalıĢmalardan ulaĢılabilenler sıralanmıĢtır.
Karacan (2020), Covid-19‘un 2019 yılı sonlarında ortaya çıkması ve Ģirketlerin finansal tablolarını ilan
etmeleri nedeniyle çeĢitli düzenlemelerin yapılması gerekebileceğini belirtmiĢtir. Genel olarak 2019 yılı
raporlarında düzenleme gerekmediği düĢüncesi oluĢurken, sonraki raporlama dönemlerinde Covid-19‘un
düzeltme gerektiren bir olay olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiĢtir.
Cavlak (2020), BIST 100 endeksinde yer alan Ģirketlerin Covid-19 döneminde yayınladıkları finansal
raporlarını içerik analizi ile analiz etmiĢtir. Analiz sonucunda en çok bankaların ayrıntılı açıklama yaptığını
belirtmiĢtir. Ayrıca Covid-19 ile ilgili açıklamaların daha çok raporlama döneminden sonraki olaylar
dipnotunda yer aldığını, iĢletmelerin birçoğunun da Covid-19 hakkında en az 1 baĢlık altında değerlendirme
yaptığını tespit etmiĢtir.
Demir (2020), Covid-19‘un finansal raporlamaya etkilerini TFRS açısından ele almıĢ ve denetçilerin
üzerinde durması gereken konulara değinmiĢtir. Covid-19 nedeniyle etkilenecek standartları; TFRS 9 Finansal
Araçlar, TMS Stoklar, TMS 12 Gelir Vergileri, TMS 28 ĠĢtiraklerdeki ve ĠĢ Ortaklıklarındaki Yatırımlar, TMS
36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü, TMS 37 KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu Varlıklar olarak sıralamıĢtır.
Denetçiler için dikkat edilmesi gereken konulara değindikten sonra öneriler sunulmuĢtur.
KPMG (2020), ―Covid-19‘un Muhasebesel Etkileri‖ baĢlıklı yayınlarında UFRS kapsamında hazırlanan
yıllık ve ara dönem finansal tabloların Covid-19‘dan nasıl etkileneceği açıklanmıĢtır.
Honko vd. (2020), VarĢova Menkul Kıymet Borsası‘nda iĢlem gören Ģirketlerin 2019 ve 2020 yılı
finansal tablolarını ve raporlarını inceleyerek Covid-19 döneminde elde edilen verilerin kalitesini
araĢtırmıĢlardır. AraĢtırma sonucuna göre açıklamaların yetersiz olduğu ve bu nedenle karĢı karĢıya kalınan
riskin anlaĢılmasının zorlaĢtığı belirtilmiĢtir. Covid-19‘un etkilerinin net bir Ģekilde finansal tablolarda
açıklanmasının kritik önem taĢıdığı söylenmektedir.
Tibiletti vd. (2021), Ġtalyan Menkul Kıymetler Borsası FTSE MIB endeksinde yer alan Ģirketlerin
Covid-19 etkilerini araĢtırmak amacıyla finansal tablolarını içerik analizi ile araĢtırmıĢ ve finansal tablolarda
yeterli açıklamaların yapıldığı sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Dölen vd.(2021), ara dönem finansal raporlamada Covid-19‘un etkilerini havacılık ve ilaç sektörü
üzerine araĢtırmıĢlardır. Havacılık sektöründe olumsuz etkinin, ilaç sektöründe ise iĢ hacmi açısından artıĢın
olması nedeniyle farklı iki sektör araĢtırma konusunu oluĢturmuĢtur. 2020 ve 2019 yılları ara dönem raporları
karĢılaĢtırılmıĢ ve dipnotları incelenmiĢtir. Kargo taĢımacılığı ile beslenme ve metabolizma kategorisindeki ilaç
satıĢlarında bir artıĢ tespit edilmiĢtir. Dipnotlarda ise havacılık sektöründe açıklamalar belirlenmiĢ, ilaç
sektöründe ise yeterli açıklama belirlenmemiĢtir.
5. Uygulama
5.1.AraĢtırmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi
June 28-30, 2022
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AraĢtırmanın amacı, Covid-19 salgınının turizm sektörüne etkilerinin tespit edilmesidir. Bu amaçla,
BĠST TURĠZM endeksinde yer alan Ģirketler araĢtırmanın evrenini oluĢturmaktadır. Bu endekste 10 Ģirket yer
almakta ancak 1 Ģirketin 2021 yılı verilerine ulaĢılamaması nedeniyle araĢtırmaya dahil edilmeyerek 9 Ģirket
üzerinde analizler yapılmıĢtır.
Finansal tabloların analiz edilmesi için karĢılaĢtırmalı analiz, dikey analiz, oran analizi ve trend analizi
olmak üzere 4 yöntem bulunmaktadır. Trend analizi, finansal durum tablosu ve performans değerleme
tablosunda yer alan kalemlerin bir baz yıl belirlenerek oransal olarak karĢılaĢtırma yapılmasına dayanmaktadır.
Yapılan karĢılaĢtırma ile dönemler arasında oluĢan artıĢ ve azalıĢ incelenebilmektedir (Özari ve Erol,
2019:233). BIST TURĠZM endeksinde yer alan Ģirketlerin finansal tablolarının analiz edilmesi için trend analizi
yöntemi kullanılmıĢtır. 2018 yılı temel yıl olarak belirlenmiĢ 2019-2020 ve 2021 yılları karĢılaĢtırılması
yapılmıĢtır. 2018 yılının temel yıl olarak kabul edilmesinin nedeni 2019 yılı sonunda Covid-19 salgının
baĢlamıĢ olmasıdır. Covid-19 salgını baĢlamadan önce ve baĢladıktan sonra performans değerleme tablosundaki
değiĢim ortaya konulmuĢtur.
5.2.AraĢtırmanın Bulguları
AraĢtırma kapsamında bulunan Ģirketlerin 2018-2021 yılları arasındaki yılsonu finansal tablolarından
elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuĢtur.
5.2.1. Trend Analizi Bulguları
BIST TURĠZM endeksinde yer alan Ģirketlerin finansal tablo analizleri tablolar halinde sıralanmaktadır.
Tablo 2: 2018-2021 Yılları AYCES ġirketi Trend Analizi Sonuçları
AYCES

37.203.528
-23.886.571
13.316.957

47.452.117
-28.852.693
18.599.424

22.003.994
-18.931.116
3.072.878

63.099.863
-31.987.391
31.112.472

2018
Baz Yıl
100
100
100

-8.253.890

-9.524.924

-9.636.532

-12.003.035

-1.451.476

-1.670.148

1.017.326

596.833

504.058

-468.397

2018
Hasılat
SatıĢların Maliyeti
Brüt Kâr (Zarar)
Genel Yönetim
Giderleri
Pazarlama Gideri
Esas Faaliyetlerden
Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden
Diğer Giderler
Esas Faaliyet
Kârı (Zararı)
Yatırım
Faaliyetlerinden
Gelirler
Yatırım
Faaliyetlerinden
Giderler
Finansman Geliri
(Gideri) Öncesi
Faaliyet Kârı
(Zararı)
Finansman
Gelirleri
Finansman
Giderleri
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Öncesi Kârı
(Zararı)
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Gelir/Giderleri
Dönem Vergi
Gideri
ErtelenmiĢ vergi
Geliri/Gideri
Sürdürülen
Faaliyetler
Dönem Kârı
(Zararı)

June 28-30, 2022

2019

2020

2021

2019

2020

2021

127,547
120,790
139,667

59,144
79,254
23,074

169,607
133,913
233,630

100

115,399

116,751

145,422

-1.705.304

100

115,065

-70,089

117,487

240.527

960.547

100

84,455

40,300

160,940

-356.686

-488.639

-778.817

100

76,150

104,321

166,272

3.740.027

7.551.724

-7.829.092

17.585.863

100

201,916

-209,332

470,206

25.431

53.695

17.147

75.793

100

211,139

67,425

298,033

0

0

0

0

100

0

0

0

3.765.458

7.605.419

-7.811.945

17.661.656

100

201,978

-207,463

469,044

285.309

449.889

323.250

1.509.957

100

157,684

113,298

529,235

-3.969.540

-5.453.066

-3.834.779

-4.584.450

100

137,372

96,605

115,490

81.227

2.602.242

-11.323.474

14.587.163

100

3203,666

-13940,5

17958,52

411.380

166.202

1.055.827

1.532.496

100

40,401

256,654

372,525

0

0

100

0

0

0

0

0

100

0

0

0

-10.267.647

16.119.659

100

561,998

-2084,35

3272,316

492.607

2.768.444
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Net Dönem Kârı
(Zararı)

492.607

2.768.444

-10.267.647

16.119.659

100

561,998

-2084,35

3272,316

Tablo 2‘de yer alan sonuçlara göre iĢletmenin 2020 yılı hasılatında azalma tespit edilmiĢtir. 2020,
Covid-19 salgınının en etkili yıl olması bu sonucu yaratmıĢ olabilir. ĠĢletmenin yatırım gelirlerinin olmaması,
esas faaliyetlerden sağladığı gelirler ile finansman gelirlerinin düĢük olması 2020 yılının net dönem zararı ile
kapatılmasına neden olmuĢtur. 2019 ve 2021 yıllarında ise salgının etkisinin az olması finansal tablolarına
yansımıĢ ve iĢletme kar elde etmiĢ denilebilir.
Tablo 3: 2018-2021 Yılları AVTUR ġirketi Trend Analizi Sonuçları
AVTUR
2018
Hasılat
SatıĢların Maliyeti
Brüt Kâr (Zarar)
Genel Yönetim
Giderleri
Pazarlama Gideri
Esas Faaliyetlerden
Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden
Diğer Giderler
Esas Faaliyet Kârı
(Zararı)
Yatırım
Faaliyetlerinden
Gelirler
Yatırım
Faaliyetlerinden
Giderler
Finansman Geliri
(Gideri) Öncesi
Faaliyet Kârı
(Zararı)
Finansman Gelirleri
Finansman
Giderleri
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Öncesi Kârı
(Zararı)
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Gelir/Giderleri
Dönem Vergi
Gideri
ErtelenmiĢ vergi
Geliri/Gideri
Sürdürülen
Faaliyetler Dönem
Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı
(Zararı)

3.511.837
-2.798.415
713.422

2018
Baz Yıl
100
100
100

106,616
66,631
73,283

63,552
33,732
70,611

71,142
44,089
50,570

-827.897

100

173,091

104,398

88,541

0

0

0

2019

2020

2021

4.936.369
-6.347.114
1.410.745

5.262.993
-4.229.155
1.033.838

3.137.167
-2.141.022
996.145

-935.040

-1.618.478

-976.164

2019

2020

2021

4.953.044

1.471.103

933.205

763.362

100

29,700

18,841

15,411

-187.253

-267.267

-248.033

-426.393

100

142,730

132,458

227,709

2.420.006

619.196

705.153

222.494

100

25,586

29,138

9,193

4.400.001

8.280.002

2.515.001

35.585.003

100

188,181

57,159

808,749

-2.600.294

-238.383

-182.810

0

100

9,167

7,030

0

4.219.713

8.660.815

3.037.344

35.807.497

100

205,246

71,979

848,576

0

0

0

31.028

100

0

0

0

-715.334

-270.267

-14.090

-27.052

100

37,781

1,969

3,781

3.504.379

8.390.548

3.023.254

35.811.473

100

239,430

86,270

1021,906

-940.945

-915.171

-490.132

-3.708.093

100

97,260

52,089

394,081

-179.009

-1.059.046

307.952

-400.028

100

591,616

-172,032

223,468

-761.936

143.875

182.180

3.308.065

100

-18,882

-23,910

-434,166

2.563.434

7.475.377

2.533.122

32.103.380

100

291,615

98,817

1252,358

2.563.434

7.475.377

2.533.122

32.103.380

100

291,615

98,817

1252,358

Tablo 3‘ incelendiğinde iĢletmenin 2019 yılı karında %291 oranında bir artıĢ yaĢanmıĢken 2020 yılında
%98 azalıĢ görülmüĢtür. 2021 yılında ise büyük bir artıĢla (%1252) iĢletme karını artırmıĢtır. ĠĢletmenin brüt
karlarında bir azalma olmasına rağmen 2021 yılında oldukça fazla kar elde edilmiĢtir. Bunun nedeninin
yatırımlardan elde etmiĢ olduğu gelirin 2021 yılında %808 oranında artmıĢ olmasıdır. ĠĢletmenin Covid-19
salgınında yaptığı yatırımlar ile kar sağladığı söylenebilir.
Tablo 4: 2018-2021 Yılları MAALT ġirketi Trend Analizi Sonuçları
MAALT
2018
Hasılat

June 28-30, 2022

4524751

2019
4885826

2020
4915533

2021
4878355

2018
Baz Yıl
100

2019
107,98
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2021

108,636

107,814
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SatıĢların Maliyeti

-2408935

-2595114

-3008565

-2344687

100

107,728

124,891

97,332

Brüt Kâr (Zarar)
Genel Yönetim
Giderleri

2115816

2290712

1906968

2533668

100

108,266

90,129

119,749

-2475533

-3226199

-3263316

3396505

100

130,323

131,822

-137,203

0

0

0

Pazarlama Gideri
Esas Faaliyetlerden
Diğer Gelirler

137090

143802

1408405

22300

100

104,896

1027,358

16,266

Esas Faaliyetlerden
Diğer Giderler
Esas Faaliyet Kârı
(Zararı)
Yatırım
Faaliyetlerinden
Gelirler
Yatırım
Faaliyetlerinden
Giderler
Finansman Geliri
(Gideri) Öncesi
Faaliyet Kârı
(Zararı)

-16370

-104

-332

-261

100

-0,635

-2,028

-1,594

-238997

-791789

51725

-840798

100

-331,297

21,642

-351,803

43199

64952

40564

4418181

100

150,355

93,900

10227,51

0

0

0

-5521644

100

0

0

0

-195798

-726837

92289

1944261

100

371,217

-47,134

-992,993

Finansman Gelirleri

23526015

25592968

23513006

49004568

100

108,785

99,944

208,299

Finansman Giderleri
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Öncesi Kârı
(Zararı)

-6314679

-3109561

-6912259

-3003270

100

49,243

109,463

47,560

17015538

21756570

16693036

44057037

100

127,863

98,104

258,922

100

0

0

0

100

103868,9

0

0

0

100

0

0

0

0

100

0

0

0

100

128,9603

125,266

330,608

Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Gelir/Giderleri
-4401

Dönem Vergi Gideri
ErtelenmiĢ vergi
Geliri/Gideri
Sürdürülen
Faaliyetler Dönem
Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı
(Zararı)

13.326.041

-4571269

17.185.301

0

16.693.036

44.057.037

Tablo 4‘deki verilere göre iĢletme 2018 yılına göre diğer yıllarda net dönem karını artırmıĢtır. 2020
yılında elde ettiği net dönem karı 2019 ve 2021 yıllarına göre daha düĢük olsa da iĢletme zarar etmiĢtir. Ayrıca
yapmıĢ olduğu yatırımlar 2021 yılında etkisini göstermiĢ ve gelir elde etmesini sağlamıĢtır.
Tablo 5: 2018-2021 Yılları MARTI ġirketi Trend Analizi Sonuçları
MARTI

116960770
-62065441
54895329

149460724
-86264404
63196320

61076790
-33317117
27759673

125495890
-68735909
56759981

2018
Baz Yıl
100
100
100

-28465319

-30475250

-15489013

-55249804

100

-6577297

-10482500

-4822522

-7951304

36333110

20957850

33924624

80485130

100

57,683

93,371

221,520

-38375324

-27130490

-53223524

-110713064

100

70,698

138,692

288,501

17810499

16065930

-11850762

-36669061

100

90,205

-66,538

-205,885

10403875

11735366

10513778

10386733

100

112,798

101,056

99,835

2018
Hasılat
SatıĢların Maliyeti
Brüt Kâr (Zarar)
Genel Yönetim
Giderleri
Pazarlama Gideri
Esas Faaliyetlerden
Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden
Diğer Giderler
Esas Faaliyet Kârı
(Zararı)
Yatırım
Faaliyetlerinden

June 28-30, 2022

2019

2020

2021

2019

2020

2021

127,787
138,989
115,121

52,220
53,681
50,568

107,297
110,747
103,397

107,061

54,414

194,095

159,374

73,321

120,890
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Gelirler
Yatırım
Faaliyetlerinden
Giderler
Finansman Geliri
(Gideri) Öncesi
Faaliyet Kârı
(Zararı)
Finansman
Gelirleri
Finansman
Giderleri
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Öncesi Kârı
(Zararı)
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Gelir/Giderleri
Dönem Vergi
Gideri
ErtelenmiĢ vergi
Geliri/Gideri
Sürdürülen
Faaliyetler Dönem
Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı
(Zararı)

0

0

-2248588

0

100

28214374

27801296

-3585572

-26282328

100

98,536

-12,708

-93,152

18592249

3780608

59247486

273748858

100

20,334

318,668

1472,382

-131225916

-83694832

-98171434

-380543313

100

63,779

74,811

289,991

-84419293

-52112928

-42509520

-133076783

100

61,731

50,355

157,638

-2253001

6809589

373720

3905041

100

-302,245

-16,588

-173,326

100
-2253001

6809589

373720

3905041

100

-302,245

-16,588

-173,326

-86672294

-45303339

-42135800

-129171742

100

52,270

48,615

149,035

-86672294

-45303339

-42135800

-129171742

100

52,270

48,615

149,035

Dönemler 01.04.-31.12 tarihlerini kapsamaktadır.

Bir diğer iĢletmenin finansal analiz sonuçları Tablo 5‘de yer almaktadır. Buna göre iĢletmenin brüt
karları incelendiğinde 2020 yılında düĢüĢ olduğu görülmektedir. Esas Faaliyet Karı/Zararlarına bakıldığında ise
2020 ve 2021 yıllarında zarar ettiği görülmektedir. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden yüksek
olması ve diğer gider kalemlerinin eklenmesiyle iĢletme 4 dönem boyunca zarar etmiĢtir. 2021 yılında ise zarar
en yüksek seviyeye ulaĢmıĢtır.
Tablo 6: 2018-2021 Yılları MERIT ġirketi Trend Analizi Sonuçları
MERĠT
Hasılat
SatıĢların Maliyeti
Brüt Kâr (Zarar)
Genel Yönetim
Giderleri
Pazarlama Gideri
Esas Faaliyetlerden
Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden
Diğer Giderler
Esas Faaliyet Kârı
(Zararı)
Yatırım
Faaliyetlerinden
Gelirler
Yatırım
Faaliyetlerinden
Giderler
Finansman Geliri
(Gideri) Öncesi
Faaliyet Kârı
(Zararı)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Öncesi Kârı

June 28-30, 2022

11367428
-1427085
9940343

2018
Baz Yıl
100
100
100

143,742
44,468
153,971

48,369
26,903
50,581

114,065
153,297
110,023

-1793717

-3179389

100

113,723

42,462

75,265

2219569

-1244036

-1845369

-120,024

67,272

99,789

1266946

1123037

1993928

776138

100

88,641

157,381

61,261

-56699

-226962

-20673

-161466

100

400,293

36,461

284,778

4171517

7783565

3505399

5530257

100

186,588

84,032

132,572

4558186

1238307

0

0

100

27,167

0,000

0,000

-215959

-70905

-309875

-220587

100

32,833

143,488

102,143

8513744

8950967

3195524

5309670

100

105,135

37,534

62,366

115483
-15712

20121
-60050

10389
-44719

2158
-86120

100
100

17,423
382,192

8,996
284,617

1,869
548,116

8613515

8911038

3161194

5225708

100

103,454

36,700

60,669

2018

2019

2020

2021

9965713
-930928
9034785

14324959
-413967
13910992

4820347
-250450
4569897

-4224246

-4803933

-1849269

2019
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(Zararı)
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Gelir/Giderleri
Dönem Vergi Gideri
ErtelenmiĢ vergi
Geliri/Gideri
Sürdürülen
Faaliyetler Dönem
Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı
(Zararı)

-960961

-1705095

-721374

-1327300

100

177,436

75,068

138,122

-1058705

-1793285

-655913

-1318028

100

169,385

61,954

124,494

97744

88190

-65461

-9272

100

90,225

-66,972

-9,486

7652554

7205943

2439820

3898408

100

94,164

31,882

50,943

7.652.554

7.205.943

2.439.820

3.898.408

100

94,164

31,882

50,943

Tablo 6‘ e göre salgının etkisinin en fazla olduğu 2020 yılında iĢletmenin hasılatında, brüt karında, esas
faaliyet karında, finansman geliri öncesi faaliyet karında ve net dönem karında düĢüĢ yaĢandığı görülmektedir.
2020 ve 2021 yıllarında yatırımdan gelir elde etmemesi, finansman gelirinin 2018 ve 2019 yıllarına göre düĢük
olması, gider kalemlerinin devam etmesi bu sonucun ortaya çıkmasına neden olabilir.
Tablo 7: 2018-2021 Yılları TEKART ġirketi Trend Analizi Sonuçları
TEKART

41122080
-25981931
15140149

2018
Baz Yıl
100
100
100

144,361
146,269
138,159

62,787
58,511
76,683

123,603
102,122
193,423

-8678269

-10042324

100

121,628

103,453

119,714

-2987489

-2634344

-4324862

85,810

75,666

124,223

7.235.057

8282076

12607562

10996331

100

114,471

174,257

151,987

-16.047.114

-15817270

-25069146

-42723111

100

98,568

156,222

266,235

-12.854.708

-9911198

-17771873

30953817

100

77,102

138,252

-240,798

31.733.232

20065000

32493956

195801441

100

63,230

102,397

617,023

-1.240.000

-21180259

100

1708,085

17.638.524

-11026457

14722083

164847624

100

-62,513

83,466

934,589

41.843.886

15023814

11749827

12464177

100

35,904

28,080

29,787

-117.354.449

-51381895

-80597322

-222695983

100

43,784

68,679

189,764

-57.872.039

-47384538

-54125412

-45384182

100

81,878

93,526

78,422

2.390.735

2857002

-2162593

-49809817

100

119,503

-90,457

-2083,452

2018
Hasılat
SatıĢların Maliyeti
Brüt Kâr (Zarar)
Genel Yönetim
Giderleri
Pazarlama Gideri
Esas Faaliyetlerden
Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden
Diğer Giderler
Esas Faaliyet Kârı
(Zararı)
Yatırım
Faaliyetlerinden
Gelirler
Yatırım
Faaliyetlerinden
Giderler
Finansman Geliri
(Gideri) Öncesi
Faaliyet Kârı
(Zararı)
Finansman
Gelirleri
Finansman
Giderleri
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Öncesi Kârı
(Zararı)
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Gelir/Giderleri
Dönem Vergi
Gideri
ErtelenmiĢ vergi
Geliri/Gideri
Sürdürülen
Faaliyetler Dönem
Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı
(Zararı)

2019

2020

33.269.424
-25.441.950
7.827.474

48028153
-37213798
10814355

20888764
-14886440
6002324

-8.388.597

-10202870

-3.481.528

2021

2019

2020

2021

100
2.390.735

2857002

-2162593

-49809817

100

119,503

-90,457

-2083,452

-55.481.304

-44527536

-56288005

-95193999

100

80,257

101,454

171,579

-55.481.304

-44527536

-56288005

-95193999

100

80,257

101,454

171,579

Tablo 7‘daki veriler incelendiğinde, iĢletmenin 2020 yılı hasılatında bir düĢüĢ tespit edilmiĢtir. Bu düĢüĢ
brüt karını etkilemiĢtir. Aynı yıl yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelir finansman geliri öncesi faaliyet karının
June 28-30, 2022
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oluĢmasını sağlamıĢtır. Ancak tüm finansman giderlerinin yüksek olması iĢletmenin net dönem zararı etmesine
neden olmuĢtur. Finansman giderlerinin yüksek olmasından dolayı diğer yıllarda da iĢletme zarar etmiĢtir.
Tablo 8: 2018-2021 Yılları ULAS ġirketi Trend Analizi Sonuçları
ULAS
2018
Hasılat
SatıĢların Maliyeti
Brüt Kâr (Zarar)
Genel Yönetim
Giderleri
Pazarlama Gideri
Esas Faaliyetlerden
Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden
Diğer Giderler
Esas Faaliyet Kârı
(Zararı)
Yatırım
Faaliyetlerinden
Gelirler
Yatırım
Faaliyetlerinden
Giderler
Finansman Geliri
(Gideri) Öncesi
Faaliyet Kârı
(Zararı)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Öncesi Kârı
(Zararı)
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Gelir/Giderleri
Dönem Vergi Gideri
ErtelenmiĢ vergi
Geliri/Gideri
Sürdürülen
Faaliyetler Dönem
Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı
(Zararı)

2019

2020

2021

0
0
0

2018
Baz Yıl
100
100
100

2019

2020

2021

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-1.720.374

-2026210

-2161801

-2048431

100

117,777

125,659

119,069

8.265.351

1984876

458963

9982176

100

24,014

5,553

120,771

-4.461.908

-1028142

-1087543

-2753958

100

23,043

24,374

61,722

2.083.069

-1069476

-2790381

5179787

100

-51,341

-133,955

248,661

1.772.378

601233

11302138

25981485

100

33,922

637,682

1465,911

-41700

-36050

100

0

3.855.447

-468243

8470057

31125222

100

-12,145

219,691

807,305

1.368.601
-4.071.055

398152
-932238

529617
-417355

356795
-2075952

100
100

29,092
22,899

38,698
10,252

26,070
50,993

1.152.993

-1002329

8582319

29406065

100

-86,933

744,351

2550,411

6.398

-55977

-2663432

-2234986

100

-874,914

-41629,134

-34932,573

-234252

100

6.398

-55977

-2663432

-2000734

100

-874,914

-41629,134

-31271,241

1.159.391

-1058306

5918887

27171079

100

-91,281

510,517

2343,565

1.159.391

-1.058.306

5.918.887

27.171.079

100

-91,281

510,517

2343,565

Tablo 8‘ye göre, iĢletme 2020 ve 2021 yıllarında yapmıĢ olduğu yatırımlardan elde ettiği gelirler ile
Finansman Geliri Öncesi Faaliyet Kârı elde etmiĢtir. Finansman gelir –giderleri ile diğer giderlerde
hesaplandıktan sonra iĢletmenin en fazla 2021 yılında net dönem karı elde ettiği tespit edilmiĢtir. 2020 yılında
ise 2018 yılına göre net dönem karında 510,517 oranında artıĢ görülmektedir.
Tablo 9: 2018-2021 Yılları PETROKENT ġirketi Trend Analizi Sonuçları
PETROKENT
2019

2020

76.412.502
-45.518.239
30.894.264

99817481
-67323960
32493521

35228542
-35528144
-299602

108.416.754
-69.213.888
39.202.866

2018
Baz Yıl
100
100
100

-4.403.144

-1859155

-1987548

-2.605.836

100

-3.941.255

-4896027

-1773670

-2.847.120

13.845.903

1729116

256136

266.445

-16.773.638

-7537915

-883261

-11.272.134

19929540

-4687945

2018
Hasılat
SatıĢların Maliyeti
Brüt Kâr (Zarar)
Genel Yönetim
Giderleri
Pazarlama Gideri
Esas Faaliyetlerden
Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden
Diğer Giderler
Esas Faaliyet Kârı
(Zararı)

June 28-30, 2022

2021

2019

2020

2021

130,63
147,91
105,18

46,103
78,052
-0,969

141,883
152,057
126,893

42,223

45,139291

59,181

124,23

45,002

72,238

100

12,488

1,849

1,924

-1.053.434

100

44,939

5,265

6,280

32.962.921

100

-176,8

41,588

-292,428
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Yatırım
Faaliyetlerinden
Gelirler
Yatırım
Faaliyetlerinden
Giderler
Finansman Geliri
(Gideri) Öncesi
Faaliyet Kârı
(Zararı)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Öncesi Kârı
(Zararı)
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Gelir/Giderleri
Dönem Vergi Gideri
ErtelenmiĢ vergi
Geliri/Gideri
Sürdürülen
Faaliyetler Dönem
Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı
(Zararı)

100

100

19.622.130

19929540

-4687945

32.962.921

100

101,57

-23,891

167,988

-2.660.580

8039133
-10150355

12787661
-11697788

20.406.609
-4.051.453

100
100

381,51

439,670

152,277

16.961.550

17818318

-3598072

49.318.077

100

105,05

-21,213

290,764

-4794697

2414257

-6.458.416

100

-4763869

1136208

-5.150.669

100

-511.727

-30828

1278049

-1.307.747

100

6,0243

-249,752

255,555

16.449.823

13023621

-1183815

42.859.661

100

79,172

-7,196

260,547

16.449.823

13.023.621

-1.183.815

42.859.661

100

79,172

-7,196

260,547

Tablo 9‘e göre, iĢletmenin 2020 yılında net dönem zararı ettiği görülmektedir. Bunun nedenlerini;
hasılatın düĢmesi, yatırımlardan gelir elde edilememesi, giderlerin gelirlerden yüksek olması Ģeklinde
sıralayabiliriz. Diğer yıllarda ise salgının çok fazla etkilemediği söylenebilir. 2021 yılında ortaya çıkan kar bu
durumu desteklemektedir.
Tablo 10: 2018-2021 Yılları ETILR ġirketi Trend Analizi Sonuçları
ETILR
Hasılat
SatıĢların Maliyeti
Brüt Kâr (Zarar)
Genel Yönetim
Giderleri
Pazarlama Gideri
Esas Faaliyetlerden
Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden
Diğer Giderler
Esas Faaliyet Kârı
(Zararı)
Yatırım
Faaliyetlerinden
Gelirler
Yatırım
Faaliyetlerinden
Giderler
Finansman Geliri
(Gideri) Öncesi
Faaliyet Kârı
(Zararı)
Finansman
Gelirleri
Finansman
Giderleri
Sürdürülen
Faaliyetler Vergi
Öncesi Kârı
(Zararı)
Sürdürülen

June 28-30, 2022

2018

2019

2020

3.943.761
-2.220.340
1.723.421

3.026.348
-2.120.492
905.856

1.415.525
-1.228.505
187.020

5.528.033
-4.154.430
1.373.603

2018
Baz Yıl
100
100
100

-1.954.885

-1.724.738

-1.688.129

-2.834.297

100

-135.529

-181.081

-6.600

-12.930

331.824

1.058.110

1.309.681

693.198

-817.145

-542.594

-151.854

-852.314

-484.447

97.397

3.987.595

2021

2019

2020

2021

76,738
95,503
52,562

35,893
55,330
10,852

140,172
187,108
79,702

88,227

86,354

144,985

133,611

4,870

9,540

100

318,877

394,691

208,905

-346.041

100

66,401

18,583

42,348

-349.882

-1.126.467

100

56,839

41,051

132,166

6.402.562

4.543.243

100

4094,166

6573,675

4664,664

-48.339

0

100

6.004.341

3.416.776

100

-464,044

-795,364

-452,603

100

442,876

-754.917

3.503.148

98.221

434.997

-837.290

-1.001.727

-322.042

-47.743

100

119,639

38,462

5,702

-1.493.986

2.936.418

5.682.299

3.369.033

100

-196,549

-380,345

-225,506

32.540

-75.692

-443.744

-919.080

100

-232,612

-1363,688

-2824,462
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Faaliyetler Vergi
Gelir/Giderleri
Dönem Vergi
Gideri
ErtelenmiĢ vergi
Geliri/Gideri
Sürdürülen
Faaliyetler Dönem
Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı
(Zararı)

-893.115

100

32.540

-75.692

-443.744

-25.965

100

-232,612

-1363,688

-79,794

-1.461.446

2.860.726

5.238.555

2.449.953

100

-195,746

-358,450

-167,639

-1.461.446

2.860.726

5.238.555

2.449.953

100

-195,746

-358,450

-167,639

Dönemeler 01.01-30.09 tarihlerini kapsamaktadır.

Tablo 10‘ incelendiğinde iĢletmenin hasılatının 2020 yılında düĢtüğü buna rağmen yapmıĢ olduğu
yatırımlardan en fazla 2020 yılında gelir ettiği ve net dönem karının en yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.
ĠĢletmenin diğer kalemleri de dahil edildiğinde, Covid-19 salgının iĢletme hasılatında düĢüĢ yarattığı ancak
iĢletmenin esas faaliyetlerden elde ettiği gelirler ile yaptığı yatırımlardan elde ettiği gelirler iĢletmenin karında
artıĢa neden olmuĢtur.
SONUÇ
Ġnsanlar tarih boyunca birçok salgın ve ekonomik kriz yaĢamıĢtır. Örneğin tarihte bilinen ilk salgın M.S.
165-180 yıllarında ―Antonine‖ salgınıdır ki bu bir çeĢit veba salgınında günde 2.000 kiĢinin hayatını kaybettiği
tahmin edilmektedir (Ünüvar ve AktaĢ, 2022:126). Bunun yanında kolera, çiçek, tifüs, kara veba, Asya Gribi,
SARS-CoV salgınlarında da insanlar hayatını kaybetmiĢ ayrıca ekonomi üzerinde de olumsuz etkilere neden
olmuĢtur. 2018 yılı sonlarında ortaya çıkan Covid-19‘un etkileri günümüzde devam etmektedir. Sosyal ve
ekonomik yönden yaĢanan zorluklar tüm dünyayı etkisi altına almıĢtır. Zaman zaman ülkeler giriĢ kapılarını
kapatmıĢ bazen de gerekli önlemleri alarak ülkeye giriĢ sağlamıĢlardır. Doğal olarak bundan en fazla etkilenen
turizm sektörü ve ilgili yan sektörler olmuĢtur. Sadece ülkeye gelen yabancı turist sayılarında değil yerli turist
saylılarında da önemli düĢüĢler olmuĢtur.
Turizm sektörünün yaĢamıĢ olduğu etkileri araĢtırmak için bu çalıĢma gerçekleĢtirilmiĢtir. BĠST
TURĠZM endeksinde yer alan Ģirketlerin finansal tablo analizleri Trend analizi ile araĢtırılmıĢtır. Elde edilen
bulgular değerlendirildiğinde Ģirketlerin genel olarak 2019 yılında fazla bir sorun yaĢamadığı görülmüĢtür.
Bunun nedeninin Covid-19 salgının 2018 yılı sonunda ortaya çıkması ve etkilerinin 2019 yılından sonra
görülmeye baĢlanması olduğu söylenebilir. 2020 yılı içerisinde ise Ģirketlerin sorun yaĢadıkları söylenebilir.
2020 yılında salgının etkilerinin en fazla görülmesinin nedenlerinden birisi, önlemlerin dünya genelinde 2019
yılı sonlarına doğru ve kademeli olarak alınması olabilir. Önlemlerin en ağır ve kapsamlı olduğu yıl 2020 yılı
olmuĢtur. Hasılatlarında yaĢanan düĢüĢü daha önceden yapmıĢ olduğu yatırımlardan elde ettikleri gelirler ile
dengeleyen Ģirketlerin zarar etmedikleri ve hatta yüksek kar oranları sağladıkları tespit edilmiĢtir. 2021 yılında
salgının etkisinin azalmaya baĢlaması Ģirketlerin finansal tablolarına da yansımıĢtır. 2021 yılında en fazla net
dönem karı elde eden Ģirket sayısı 5,‘dir. 2020 yılında 1 Ģirket en yüksek dönem net karına ulaĢmıĢ, 1 Ģirket ise
elde ettiği en düĢük net dönem zararına ulaĢmıĢtır. 2019 yılında net dönem karı elde eden Ģirket yoktur. Bu
sonuçlara göre iĢletmelerin salgından etkilendikleri söylenebilir.
Bu çalıĢmada finansal analiz yöntemlerinden trend analizi kullanılmıĢtır. Ġlerleyen dönemlerde salgının
etkisinin azalması ve hatta son bulması ile birlikte tekrar analiz yinelenebilir böylece salgının etkisi daha net
ortaya konulabilir. Ayrıca farklı analiz yöntemleri kullanılabilir ve farklı sektörlerde analizler
gerçekleĢtirilebilir.
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Abstract:
In 2020 and 2021, the entire world was engulfed by the Covid-19 pandemic. As a result, countries have
imposed travel restrictions, and some governments have restricted the movement of citizens outside their places
of residence and, for a short period, even leaving their homes. Many workers started working from home when
the conditions of their business allowed it. Children began to study online, which increased their parents'
commitment to them. The economies began to decline, and so did the incomes of the population. The purpose
of this report is to examine how this situation affects the expenditure of the population on tourist travel. The
object of the study are the travel expenditures of Bulgarian citizens. Through the use of analytical and statistical
methods, an analysis of the different types of costs was made - for travel within the country, for travel abroad,
travel with travel packages and business travel. Data from the National Statistical Institute of Bulgaria for a
period of five years - from 2017 to 2021 were used. The findings show the impact of the pandemic on domestic
tourism, the impact of digitalization on business travel and which destinations were most preferred as safe by
the population.
Introduction
The COVID-19 pandemic is a catastrophe taking an enormous toll on humanity disrupting lives and livelihoods
(United Nations Statistics Division, 2020). At the end of November 2019, a new virus called SARS-CoV-2 (or
coronavirus) was identified in Wuhan, Central China. This happens, for no apparent reason, when people
started to suffer pneumonia in December 2019 that does not respond to known treatments. ―By the end of
January 2020, 20 countries, territories and areas had reported cases of COVID-19. The number quickly rose to
54 by the end of February, and to 202 by the end of March. By 30 April 2020, 212 countries, territories and
areas had reported COVID-19 cases and 174 had reported at least one death from COVID-19. In total there are
3,059,642 cases of infection and 211,028 deaths reported. COVID-19 has spread to all continents except
Antarctica, and fewer than 30 countries, territories or areas (mostly in the Pacific islands) have reported no
COVID-19 cases‖ (United Nations Statistics Division, 2020). In Bulgaria, the first registered cases are from
March 8, 2020. In Bulgaria, the first registered cases date from March 8, 2020. In this situation, in a very short
period of time, most countries have declared a state of emergency. Public life practically came to a standstill,
and this also affected socio-economic activities. Towards the end of 2021, there is a 9% decline on an annual
basis in world production, which is reflected in the form of a contraction in international trade by about 27%.
Uncertainty and government measures to curb the spread of the disease have led to the closure or suspension of
individual businesses, leading to a 10.5% drop in working hours at normal employment, affecting 305 million
full-time workers worldwide. As a chain sequence, this leads to a reduction in job incomes, and between 40 and
60 million people being pushed into extreme poverty. The impact of the crisis is being felt in each region, albeit
to varying degrees (Gorcheva, 2022). For example, in Europe, statistics show that GDP fell by 3.5% in the first
quarter of 2020 (the sharpest decline since early 1995), and a partial recovery is observed only in the second
half of 2021 (Eurostat, 2020). All economic sectors are affected by COVID-19 pandemic, but most of all
tourism, hospitality, restaurants and transport. The tourism industry comprises an important pillar of Bulgaria‘s
national economy. In 2019, the industry provided 340,600 jobs (10.6% of total employment) and accounted for
10.8% ($7,321.0 million) of the total economic activity. International (inbound) tourism is particularly
important and the visitor expenditure was around $4,657.4 million in 2019 (WTTC, 2020). Like most of EU
member states, Bulgaria has been hardly hit by the pandemic with major implications for the tourism and
hospitality sectors. A number of restrictive measures have been introduced following EU regulations and
national regulatory policies as well as different mechanisms, instruments, and financial schemes to support
businesses and individuals affected by the pandemic. (Varadzhakova, Ravnachka & Naumov, 2022)
The purpose of the present paper is to examine how this situation affects the expenditure that the population
spends on tourism. The object of the study are the travel expenditures of Bulgarian citizens. Through the use of
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analytical and statistical methods, an analysis of the different types of travel expenditure is made – for
domestic, outgoing travel, travel with travel packages and travel to work.
Methodology
The survey used data from the National Statistical Institute of Bulgaria for a period of five years - from 2017 to
2021. The analysis aims to study the reasons for the tourist trips of the population in the country and abroad,
and to obtain information about the expenditures associated with these trips. The methodology applied in the
statistical survey on tourism is in line with Regulation 692/2011 of the European Parliament and of the Council
on European Tourism Statistics and Regulation 1051/2011 of the European Commission on the implementation
of Regulation 692/2011 of the European Parliament and of the Council on European tourism statistics in terms
of the structure of quality reports and data transmission.
The object of the survey are the residents of 15 years‘ age and over in Bulgaria. The statistical survey is a
representative one and the sample includes the country‘s‘ households. All persons of 15 years‘ age and over,
members of the selected households are interviewed. A two-tier nesting sample with nests of the first degree the census sections of the population census and this one of the housing stock conducted as of 01.02.2011, and
nests of the second degree – households, are used for the monitoring. The sample size is 3,000 households or
about 5,250 persons aged 15 and over. Data from the current demographic statistics for the population of the
country by place of residence, sex and age groups are used to weigh the results of the survey. Due to the
observation sample nature, the obtained results may deviate from the estimates of the general population. They
may be due to the sample (stochastic errors), as well as other errors related to the inability to survey some units
of the sample, errors in registration of responses, processing and others. To determine statistical accuracy,
standard errors, coefficients of variation and confidence intervals are calculated for estimates of some key
indicators. The primary data from the questionnaires are entered into software that performs logical and
arithmetic checks, and the identified discrepancies are corrected in a timely manner. Additional checks for the
logical compatibility of the data are performed on the aggregated files.
Statistical concepts and definitions that are used are as follows:
- Tourism trips - every private or professional trip outside the usual place where people live for a
period no more than one year and whose main purpose is not doing any activity for payment.
The tourism trips can be the following:
A/ Private - holiday, visit culture and sport events, medical treatment, education, religion activities, visit
relatives and friends, and others; or
B/ Professional - business trip, participation in conference, congress and seminars, conclude bargains
and others.
- Visitor is a traveller taking a trip to a main destination outside his/her usual environment for no
longer than one year whose main purpose is not doing any activities for a payment. People traveling daily or
weekly for work, study, shopping, visiting the physician and others are excluded from the definition of a visitor.
- Usual environment of a person or usual place of live includes places located near his/her home as
well as places frequently visited by him/her. It has two aspects - vicinity and frequency of the visits. Places
located close to the place of residence of a person are part of the usual environment, even so though they maybe
rarely visited. For example, if the place where the villa or vacation house is located near to home, but rarely
visited, it is part of the usual environment of a person. (NSI, 2022)
Results and discussion
NSI data show that the expenditures of the population in Bulgaria for tourism trips in the first year of the
pandemic (2020) fell by about 45%. There is still no vaccine during this period, many countries have closed
their borders to foreigners, and people have higher requirements for sanitation in accommodation (Naumov,
Varadzhakova & Naydenov, 2020). In 2021, about 3.7 million people have been vaccinated, i.e. half of the
population. This gives confidence for travel. Green certificates have been introduced, which certify that people
have been vaccinated or became ill yet and can be used to enter foreign countries, as well as to work in the field
of services, hospitality and restaurants. This is important because many businesses are struggling or going
bankrupt, which is increasing unemployment, and despite social payments, incomes are falling. However, the
unaffected part of the population from the economic downturn began to travel and the decline compared to
2019 is smaller - about 29%. There is also an increase in spending compared to 2020 by 28%.
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Figure 1. Travel Expenditure (total)
In the years before the pandemic (2017-2019) there was an increase in outbound travel expenditure and a slight
decrease in those for domestic travel. In 2020, the expenditures for domestic tourism fall by 17% and those for
outbound tourism by 80%. The data show an interesting paradox. In 2021, travel expenditure in the country is
the highest for the last 5 years. Expenditure on travel abroad, albeit slightly, continues to decline. Compared to
2020, the decline is 3%.
Domestic and outbound tourism trips expenditure of the
population (thousand BGN)
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Figure 2. Expenditures of the population for domestic and outbound tourism
The topic of the leisure or business trips expenditure is very interesting. Table 1 shows that before the
pandemic, leisure travel expenditure were about 93%, and in 2020 and 2021 they were about 95% of all travel
costs. There is a drop in business travel expenditure. In 2020, it is 60% compared to the previous year. This is a
result of the transition to online and home office work. After the abolition of some of the measures in 2021,
there is a slight increase of about 17% compared to 2020, but the decrease compared to 2019, i.e. the year
before the pandemic is 52%. This result shows that business is still affected by the pandemic, but also that
innovative approaches are applied in the management of companies, reducing travel through remote work and
process management in the Internet environment. This approach may lead to a new way of working in the
future.
Table. 1. Travel expenditures by type (thousand BGN)
2017
2018
2019
2020
2021
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Personal travel expenditures
1752326 1725540 1944148 1097238 1410651
Expenditures for personal trips
277627 227967 280878
96314
92796
with tourist packages
Expenditures for professional
127427 117000 145846
59695
69626
trips
As the cost of leisure travel predominates, it is very important to analyse the ways in which the purchase of
tourist services is made. Before the pandemic, the expenditures of buying domestic travel packages were over
50% lower than those for outbound travel. Their value hardly changes during a pandemic. The decline in the
expenditures of purchasing outbound travel packages in the first year of the pandemic was as much as 93.8%
compared to 2019. In 2021 there is a slight increase of 12%. The reasons are related to the higher sanitary
requirements of the clients, who would like to travel by independent transport, to be acquainted in advance with
the conditions in the places of accommodation and meals. As a result of these phenomena, tour operators are
shrinking their activities, some are going bankrupt, and the government is taking socio-economic measures for
the entire tourism sector, such as:
- Aid 60/40: State financial aid amounting to 60% of the income and social security contributions of
each employee in enterprises whose sales revenue during the month for which the aid is granted has decreased
by not less than 40% compared to the average monthly revenues for the whole of 2019. For hotels, restaurants,
transportation companies and tourism sector, this ratio has been increased to 80/20;
- Another supporting measure was introduced on 24 July 2020 to help tour operators and wholesalers.
With an estimated budget of €28 million, the new fund would provide a subsidy of €35 per every package
tourist with a pre-paid holiday booked with a tour wholesaler and on a charter flight.
- Reduction of VAT from 20 to 9% for restaurants, catering services and for the use of sports facilities.

Expenditures of the population for domestic and outbound
travel with tourist packages (thousand BGN)
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Conclusion
As a result of the pandemic of early 2020, many economic activities have been affected and incomes have
fallen. Imposed vaccination requirements and / or green certificates have limited international tourism. It can be
noted that despite the decline in all tourism indicators, domestic tourism is significantly less affected than
international. As a result of the study in the present paper, several conclusions can be drawn. First, the
expenditures for outbound tourism decreases dramatically during the pandemic. Second, domestic tourism is
hardly affected in the first year of the pandemic, and in the second 2021 there has been phenomenal growth,
higher than in the years before the pandemic. Third, the expenditures for outbound traveling with travel
packages is falling sharply.
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Abstract
Metal scrap is one of the most used iron and steel industry raw materials all over the world. Scrap; it consists
of materials such as vehicle parts, construction materials and defense industry equipment. Unlike waste, scrap
has significant monetary value. A dangerous substance in scrap; although it can cause death, injury or
environmental damage, it has great potential for use in the iron and steel industry. Disposal of metal scrap can
expose working personnel to a wide variety of hazards, conditions that can cause injury, death, health problems,
or illness. Scrap from many different places such as nuclear power plants, military scrap, radiographic sources,
medical supplies can cause serious diseases, including cancer. Suppliers of scrap containing radiation and
companies using these materials should receive the necessary occupational health and safety (OHS) training to
raise awareness of their employees about dangerous substances. Considering the large iron and steel factories
and their capacities in our region, the issue of safe discharge of metal scrap materials within the framework of
OHS rules is of great importance in this context. Approximately 70% of iron and steel production in our
country is made using scrap materials. A significant part of the scrap used is brought by ships from abroad, and
in addition to this, domestic scrap purchases are made according to the procedures determined by the
enterprises themselves to meet the remaining need. In accordance with the scrap discharge rules prepared by the
factory itself, the transfer of the incoming scrap cargo to the designated regions should be done in accordance
with the OHS instructions. Due to the intensity of scrap discharge in iron and steel factories, there may be some
dangerous situations and risks unavoidably. Such situations cause work accidents that result in injury or death
to employees in factories. OHS services; It should provide the environment conducive to the creation and
maintenance of a safe and healthy working environment that has mainly preventive functions and that facilitates
optimal physical and mental health to the employer, workers and their representatives in the factory. Employees
should take precautions to protect their physical and mental health. In this study, OHS applications in scrap
disposal will be examined and discussed, and improvements and optimizations will be indicated. With the
knowledge put forward, a different perspective will be brought to the subject. It is aimed to prevent or reduce
work-related injuries, diseases and incidents in the iron and steel industry. It is also aimed to help and facilitate
the better management of OHS issues.
Keywords: Metal scrap, OHS, iron and steel, risk, environment.
1. Introduction
Occupational health and safety is one of the most fundamental issues of working life [1]. OHS rules are of vital
importance in the iron and steel sector, as in every sector, because the work environment, conditions are very
heavy and the work volume is very large, so the slightest mistake or carelessness can bring the end of human
life [2-4]. As a result of the literature review, it has been seen that the majority of iron and steel factories in our
country have blended their own procedures with international standards, supported them and created a solid
system.
Ports are one of the most trafficked points in the iron and steel industry. Since most of the raw materials used in
the enterprises, and therefore metal scrap, come from abroad by ship, there are critical situations that need extra
attention at these points. The continuous transportation of heavy and extremely large materials and machinery
from one place to another, molten metals with temperatures up to 1800oC, toxic and corrosive substances,
odors, fumes, substances and noise to which the airborne respiratory system is exposed are the most important
in terms of occupational health and safety. constitutes risks [5-7]. In case metal scraps are imported, they must
come to our country by ship and then be delivered to iron and steel factories [8]. During these process steps, the
scrap is in constant motion and transportation and discharge operations are carried out at certain heights with
the help of cranes and grabs. The most important issue here is how these transactions should be managed and
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ensuring that the procedures are prepared and carried out in accordance with the job. The more clear and
standards-based the rules that are tried to be enforced, the easier it will be to implement.
2. Application Examples
Port guide forms are prepared, which are the procedures in which metal scraps are housed and contain certain
rules. These documents provide information about how OHS practices in port areas should be. Businesses use
these documents to protect their own interests and also to comply with general procedures. These procedures
are carried out under the procedures named Requirements for the safe handling of scrap cargoes. In general, the
most important thing in scrap cargoes is radiation. Although radiation processes are a parameter that must be
kept under control among the scraps, it poses a direct danger to human life. The applications made in all the
iron and steel factories in the Iskenderun - Osmaniye region are as follows;
1- Dose rate measuring devices
2- Door detectors
Dose rate meters are also known as survey meters. Survey meters are measurement devices with Geiger Müller
detectors designed for quick and easy measurement of the radiation dose rate in the environment.
What they call door detectors are devices that are usually in the form of panels next to port entrance and exit
scales. If there is radiation in the scrap loaded from the ship, detections are made by these devices. Among the
scraps, there can be many types of materials that can be encountered with radiation, dismantled oil pipes,
EMAR devices from hospitals, some laboratory equipment can be seen.

Figure 1. Dust cloud formed during scrap disposal
As can be seen in Figure 1, it is an inevitable fact that the dust cloud that emerges during the loading of the
scrap from the ship to the vehicle will cause serious harm to human health if it is constantly inhaled. To prevent
this, businesses need gas masks, glasses, etc. It has set rules for the use of OHS equipment. Firms that do not
have these equipment strengthen this rule by not allowing their employees to enter the customs. Businesses
mostly benefit from procedures and rules to protect the health of their employees. Businesses provide OHS
trainings to their own personnel and contractor employees, explaining the workflow and explaining the rules to
be followed. The rules to be complied with are made into a procedure, and announcements are made in places
where every employee can easily reach, both through trainings and in writing.
3. Suggestions
Octopus cranes are generally used to discharge metal scraps.
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Figure 2. Octopus crane in ship hold
The octopus crane seen in Figure 2 is one of the most used types, but the biggest problem of these devices is
their hydraulic system. The hydraulic systems that wear out over time can drop the scraps to the ground as they
move through the air, due to the inability of the octopuses to tighten and compact the scrap. For this reason, an
additional material must be welded between the covers to ensure a complete sealing or the maintenance of the
device must be carried out on time and completely.
Another issue is that the scraps are not left from above while loading the vehicles. It should be observed
frequently how heavy and different materials are in the scraps. Therefore, putting the scraps in the vehicles with
the help of silos will prevent the scraps from scattering around and causing harm to people, and it will be
possible to transfer them without seeing the scrap tonnage deficiency.
4. Results
In this study, the way in which the OHS issue is followed for the scrap disposal processes of iron and steel
factories, the procedures and instructions used are examined. The systems currently used and recommended to
be used have been evaluated and it has been concluded that the most accurate result is the scrap silos of the
system that has the least impact on human health. This study will contribute as a guiding document for iron and
steel enterprises in the Iskenderun - Osmaniye region.
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ÖZET
TalaĢlı imalat gerçekleĢtirilirken takım ile iĢ parçası arasındaki sürtünmeden dolayı kesme bölgesinde yüksek sıcaklıklar
oluĢur. OluĢan sıcaklığın iĢ parçasının yüzey kalitesini, kesme hızını, ilerleme hızını, yüzey aĢınmasını olumsuz
etkilememesi için sıcaklığın kesme bölgesinden uzaklaĢtırılması gerekir. Geleneksel soğutmada metal iĢlenmeye baĢladığı
andan itibaren sabit bir miktarda malzeme üzerine kesme sıvısı uygulanır. Bu durum kesme sıvısının aĢırı kullanımına
sebep olur. Çevreye, insan sağlığına ve maliyete olumsuz etkileri vardır. Minimum miktarda yağlamada aĢırı kesme sıvısı
kullanımının önüne geçilmeye çalıĢılsada malzemenin iĢlenebilme sıcaklığının bilinmeyip iĢlemeye baĢlamadan yapılan
ayarlama sonrası sabit miktarda kesme sıvısı kullanılmaktadır. Malzemenin gereğinden sıcak iĢlenip iĢlenmediği
bilinmemektedir. Bu çalıĢmada yapılan yenilikçi sistem tasarımı ile kesme bölgesinde oluĢan sıcaklık kesme
parametreleri göz önünde bulundurularak optimum seviyede kalacaktır. Malzemenin olması gerekenden sıcak
iĢlenmesinin önüne geçilecektir. Soğutmada kullanılan kesme sıvısı yeterli miktarda kullanılacaktır. Böylece kesme sıvısı
kullanımın çevre ve insan sağlığına yol açtığı olumsuz etkilerin önüne geçilecektir. Kesme sıvısı maliyetinin azalması,
takım ömrünün artması ve iĢ parçası yüzey kalitesinin maksimum seviyede olması gibi olumlu sonuçlar da elde edilmiĢ
olacaktır.
GĠRĠġ
TalaĢlı imalatta malzeme iĢlenmesini etkileyen parametreleri belirlemede malzemenin iĢlemdeki sıcaklığı büyük rol
oynar. Ġstenen yüzey kalitesi, kesme hızı, ilerleme hızı, takım aĢınması sıcaklığın belirleyici olduğu girdi ve çıktılardan
bazılarıdır. ĠĢleme sırasında malzeme ve takım arasında yüksek sıcaklıklara ulaĢıldığında takım aĢınması artar, yüzey
kalitesi bu durumdan olumsuz etkilenir.
Takım-talaĢ ara yüzünde oluĢan ısı üç yolla, yani iĢ parçası, takım veya talaĢla dıĢarı atılır. ĠĢ parçası fazla ısı alırsa,
genleĢmeden dolayı parçanın ölçü tamlığı sağlanamaz. Bu fazla ısı iĢ parçasının yüzeyine ısıl olarak zarar da verebilir.
Kesici takım fazla ısı alırsa kesici uç bozulabilir ve takım ömrü azalabilir. Ġdeal olan çoğu ısının talaĢ tarafından taĢınarak
atılmasıdır[1].
TalaĢlı imalatta sıcaklığı kontrol altında tutmak için kesme sıvısı kullanılır. Kullanılan kesme sıvısı takımı ve iĢ parçasını
soğutur, yağlayıcı etkisiyle takım iĢ parçası arasında sürtünmeyi azaltır ve çıkan talaĢın uzaklaĢtırılmasında etkindir.
TalaĢlı imalatta yağlayıcı olarak kullanılan sıvılar çevreye zararlı veya potansiyel olarak zarar verici kimyasal bileĢenleri
içerir. Ġmalat sırasında soğutucu akıĢkanlara uzun süre maruz kalmak solunum rahatsızlıkları, astım, zatürre, deri
hastalıkları (egzema) ve kanser gibi rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Kesme iĢlemlerinde kullanılan sıvıların çoğu petrol
bazlı yağlardır. Petrol bazlı yağların ortadan kaldırılması önemli bir problemdir. TalaĢlı imalattaki tehlikeli kesme
sıvılarının minimize edilmesi veya tamamen elimine edilmesinden ayrı olarak enerji sarfiyatının minimizasyonu çevreye
duyarlı talaĢlı imalat iĢlemlerinde diğer bir amaç olmalıdır. Bunun nedeni enerji kirlenmesiyle bağlantılı enerji
sarfiyatının olmasıdır ki hemen hemen tüm enerji yöntemleri belli bir Ģekilde çevreyi kirletir[2].
Metal iĢleme sıvılarına cilt ve hava yoluyla maruziyet cildin, gözlerin, akciğerlerin, boğazın ve burnun tahriĢini içeren
sağlık sorunlarını kapsamaktadır. Dermatit, akne, astım, üst solunum yolu tahriĢi ve çeĢitli kanserler metal iĢleme
sıvılarına maruziyetle iliĢkilendirilmiĢtir [3].
Bazı çalıĢmalar metal iĢleme sıvıları ile rektum, pankreas, gırtlak, cilt, testis ve mesane kanseri ve benzerleri arasında bir
bağlantı ortaya koymuĢtur. Metal iĢleme sıvıları ile ortaya çıkan cilt hastalıklarının ilerlemiĢ hali cilt kanseridir. Rafine
edilmemiĢ mineral yağların cilt kanserine neden oldukları görülmüĢtür. Ayrıca yağla ıslanmıĢ bez parçaları ve iĢ elbiseleri
ile uzun süreli temas da kansere neden olabilmektedir[4].
ĠĢleme sırasında ortaya çıkan ısının uzaklaĢtırılması için pek çok soğutma yöntemi geliĢtirilmiĢtir. Özellikle sürdürülebilir
imalat çerçevesinde daha az miktarda ya da hiç kesme sıvısı kullanmamak için son yıllarda kuru iĢleme, kesici takımlara
kriyojenik uygulama, MMY, kriyojenik soğutma, yüksek basınçlı soğutma teknikleri öne çıkmıĢ ve kullanımları
yaygınlaĢmıĢtır[5].
Bu soğutucular probleme kısmen çözüm getirmekle beraber pek çok yeni probleme de kaynak teĢkil etmektedir. Bu
sıvıların kullanım sonrasında takım tezgahlarından, atölyelerden, fabrikalardan ve çevreden uzaklaĢtırılmaları baĢlı baĢına
ayrı bir sorundur.
Ġmalatta sürdürülebilirlik, verimliliğin arttırılması, maliyetlerin düĢürülmesi, atık malzemelerin azaltılması, çevreye
duyarlı teknolojilerin kullanılması ve sağlık ve güvenlik Ģartlarının optimal bir Ģekilde sağlanabilmesi anlamına
gelmektedir [6].
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ġekil 1 Minimum miktarda yağlama
Minimum miktarda yağlama (MMY), kesme sıvısı kullanımını azaltarak güvenli, çevresel ve ekonomik faydalar elde
etmek için kullanılan ve tornalama, frezeleme ve delme gibi iĢlemlerde baĢarıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde,
az miktarda kesme sıvısı sıkıĢtırılmıĢ hava yardımıyla kesme bölgesine püskürtülmektedir. ġekil 1‘de görüldüğü gibi
yağlama fonksiyonu yağ tarafından ve soğutma fonksiyonu basınçlı hava tarafından sağlanmaktadır. Endüstriyel
uygulamalarda yağ tüketimi genellikle 10-100 ml/s2 aralığındadır. Bu sayede kesici takım-talaĢ ve kesici takım-iĢ parçası
etkileĢimlerinde istenmeyen olumsuz değiĢiklikler meydana gelmemekte ve kesme bölgesinde oluĢacak yüksek sıcaklıklar
önlenmektedir. Böylece kesici takım aĢınması azaltılarak iĢ parçası kalitesinin artması sağlanmaktadır. Üstelik bu az
miktardaki geri dönüĢümlü yağ sadece atık kirliliğini azaltmamakta, aynı zamanda iĢçi sağlığına da zarar
vermemektedir[7].
MMY tekniği; alıĢılmıĢ akıtmalı kesme sıvısı yağlama tekniklerine alternatif olarak geliĢtirilmiĢ ve ara bölgeye daha etkili
bir Ģekilde nüfuz eden ve böylece daha iyi bir soğutma ve yağlama sağlayan bir yöntemdir. Bu teknikte, soğutma sıvısının
molekülleri basınçlı havanın etkisiyle birbirlerinden ayrılmakta, damlacık forma dönüĢtürülmekte ve ara bölgeye yüksek
basınçla gönderilmektedir[8].
Minimum miktarda yağlama ile alakalı çalıĢmalarda tahmine dayalı püskürtme yapılmaktadır. ĠĢ parçası değiĢtiğinde de,
iĢleme sıcaklığı değiĢtiğinde de belirli miktar yağlama yapılmaktadır. Bu da yağlama sistemlerinin sanayide verimliliğini
azaltmaktadır.
YÖNTEM
Bu çalıĢmada, metal malzemelerin talaĢlı imalatında uygun miktarda kesme sıvısı kullanımını sağlayacak sistematik
yağlama ve soğutma için gerekli olan sistem tasarımı yapılmıĢtır. Tahmine dayalı yağ püskürtmeyi engellemek ve
gerçekten sıcaklığın arttığı zamanda gerektiği miktarda kesme sıvısı püskürtmek için otomatik kontrol sistemi tasarımı
yapılmıĢtır. Gerektiği kadar malzemeyle en iyi soğutma koĢullarını sağlayacak bir sistem üzerine çalıĢılmıĢtır. Takım
ömrünün optimum seviyede kalıp, iĢ parçası yüzey kalitesinin maksimum olması adına kesme bölgesinde oluĢan
sıcaklığın farklı kesme parametreleri göz önünde bulundurularak optimum seviyede tutulması amaçlanmıĢtır. Bunun için
sisteme malzemenin cinsi, ısıl iletim katsayısı, optimum sıcaklık değerleri girilmesi yeterlidir. Sistem buna göre ne kadar
miktarda ve basınçta soğutma yapacağına karar verecektir. ĠĢleme esnasında parçada oluĢan sıcaklık değeri ölçülüp,
sistemde malzemenin iĢlenirken önceden kaydedilmiĢ optimum sıcaklık değerine getirilmesi için gerekli minimum
miktarda yağlama yapılacaktır.
Yapılan MMY sitemlerinden farklı olarak bu çalıĢmada soğutma otomatik kontrolle gerçekleĢtirilecektir. Çevreye duyarlı
imalat kavramına paralel olarak otomatik sistem tasarlamanın gerekliliği her geçen gün artmaktadır. Buna ek olarak
otomatik kontrollü sistem tasarımı ile maliyetlerde düĢüĢ gerçekleĢtirilecektir.
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BULGULAR
Yapılan yenilikçi sistem tasarımında malzemenin optimum sıcaklığının, malzeme cinsinin, ısıl iletim katsayısının
girileceği bir bilgisayar/mikroiĢlemci bulunmaktadır. Malzemenin iĢlemesi torna tezgahında yapılacaktır. Malzeme
hakkında gerekli bilgiler sisteme girilip iĢlemeye baĢlanır. Malzeme iĢlenirken kesme bölgesinin sıcaklığının sürekli
ölçülmesi gerekmektedir.
Hassas sıcaklık ölçümü yapmanın temeli doğru sensör tipini seçmektir. Prosese uygun prob seçimini ölçüm aralığı,
hassasiyet, probun cevap süresi, kullanım alanı kriterleri belirler. Bu kriterler göz önünde bulundurularak seçim
yapılabilecek farklı sıcaklık sensör tipleri vardır. Isıl çift (Thermocouple), Rezistans sensör (Pt100), Termistör (NTC)
bunlardan bazılarıdır. Isıl çift sensör grubu hızlı cevap verir ve geniĢ bir ölçüm aralığına sahiptirler. Pt100 ve NTC
sensörler ise daha yavaĢ cevap vermesine rağmen daha hassastırlar.
Prob seçiminde bir diğer önemli parametre de hassasiyettir. Kimi proseslerde 0,2ºC‘lik hassasiyet oldukça önemli iken,
kimi proseslerde kaba bir sıcaklık değeri alınması yeterli olmaktadır. Sensör seçimi bu konuda önemlidir.
Yüzey ölçümünde kullanılabilecek iki farklı yöntem vardır. Bunlar temaslı ve temassız (Kızılötesi) ölçüm yöntemidir.
Kızılötesi ölçüm özellikle ısıtma soğutma sektöründe çok sıklıkla kullanılan bir ölçüm haline gelmiĢtir. Kızılötesi,
sıcaklık ölçüm cihazlarının yüzey sıcaklığını çok hızlı bir Ģekilde ölçmesi en büyük avantajıdır. Aynı zamanda eriĢilmesi
zor noktalardaki yüzey sıcaklığını ölçmekte de oldukça yarar sağlar. Ancak temassız ölçümde dikkat edilmesi gereken
bazı önemli noktalar vardır. Bunlardan ilki özellikle tek nokta lazer iĢaretlemeli temassız termometrelerde optik orana
azami dikkat edilmesidir. Optik oran; cihazın ölçüm yapacağı mesafe ile ölçtüğü bölgenin arasındaki bağıntıyı iĢaret eder.
Yenilikçi tasarımda temassız ölçüme ihtiyaç olduğundan sistemde kızılötesi sıcaklık ölçer kullanımı tercih edilmiĢtir.
ĠĢlem sırasında kesme bölgesinden optimum sıcaklık derecesinin üzerinde bir ölçüm alınana kadar herhangi bir soğutma
uygulaması yapılmayacaktır. Sıcaklık optimum sıcaklık derecesinin üzerine çıktığında sistem bu sıcaklık seviyesine tekrar
getirmek için ne kadar basınçta ve miktarda soğutma sıvısı ve basınçlı hava uygulanacağının hesabını yapacak ve kesme
bölgesine gerektiği kadar miktarda kesme sıvısı püskürtülecektir. Bunun için sistemde kapalı çevrim oransal valf
kullanılmıĢtır. Geleneksel valflerle kurulan devreler genellikle önceden belirlenen parametrelere uygun olarak çalıĢan
sayısal açık çevrim sistemlerdir. Servo valfle kurulan bir sistem ise genellikle kapalı çevrim çalıĢan bir sistemdir burada
valf de kendi içinde kapalı çevrim kontrol edilir.
Oransal valf tekniği ve uygulamaları, uygun elektronik sürücüler ve oransal valfler kullanan analog kontrol mühendisliği
olarak tanımlanabilir. Yön, basınç veya debi ayar değerleri analog sinyal(voltaj) olarak sisteme girilir.
Kapalı çevrim oransal valfler sürekli bilgi toplayan sensörler, elektronik yükselticilerle birlikte çalıĢır. Kontrol çevriminde
çıkıĢ değeri sensörlerle sürekli gözlenir ve ölçülür. Referans değerden sapma varsa kontrol sistemi bu hatayı düzeltecek
Ģekilde yeni sinyal üretir. Geleneksel bir oransal valf yüksek hızlı kontrol sisteminin talebine cevap veremez, burada
kapalı çevrim kontrol edilen bir oransal valf veya servo valf gereklidir.
Ġstenen sıcaklık değeri sağlandığında püskürtme duracaktır. Sisteme ait akıĢ Ģeması ġekil 2‘de verilmiĢtir.

ġekil 2. AkıĢ ġeması
Kesme sıvısının soğutma etkisi, zorlanmıĢ konveksiyondan kaynaklanır. Bu Ģekilde ısı transferi ile verilir:
Q = A*h*(
)
Burada A yüzeyin ısı transfer alanı, h iĢlemin taĢınımla ısı transfer katsayısı,
sıcaklıklarıdır.
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Farklı sistemler ve akıĢ rejimleri için mevcut çok sayıda farklı denklem göz önüne alındığında, taĢınımla ısı transferi
problemlerinin tüm amacı ısı transfer katsayısını, yani h'ı bulmaktır. Bu katsayı birçok fiziksel ve tasarım parametresine
bağlı olduğundan, belirlenmesi bazı benzerlik sayılarının bulunmasını gerektirir.
Sisteme ne kadar soğutma yapılacağının hesaplamasını yapabilmek için belirli parametreler girilecektir. Bu parametreleri
bulmak için deney düzeneği oluĢturulmuĢtur. Bu deney düzeneği ile sıcaklığı düĢürmek için basınç ve kesme sıvısı
miktarının ne kadar uygulanacağı bulunmaya çalıĢılacaktır. Yapılacak olan deneylerle farklı sıklıklarla, farklı miktarda ve
basınçta kesme bölgesine uygulama yapılıp optimum soğutma parametreleri belirlenecektir.
Bunun için farklı malzemelerin soğutulması için Minimum Miktarda Yağlama cihazında ayarlanacak farklı parametrelerle
deneyler gerçekleĢtirilecek ve çıkan sonuçlarla ANOVA analizi yapılacak ve etki oranları tespit edilecektir. Deney
sonuçlarında bulunan sabitler mikro iĢlemciye tanımlanan formül yardımıyla sistemdeki oransal valfleri kontrol edecek ve
yalnızca gerekli miktarda soğutma gerçekleĢtirilecektir.
SONUÇ
- Yenilikçi tasarım sonucunda malzemenin optimum iĢlenme sıcaklığında iĢlenmesi sağlanmıĢtır. Bu sayede yüksek
sıcaklıkta iĢlenme durumu ortadan kalktığından takım aĢınması azalmıĢ, takım ömrü ve iĢ parçasının yüzey kalitesi
artırılmıĢtır.
- Getirilen en önemli yenilik ise gereğinden fazla ve gereksiz soğutmanın önüne geçilmesidir.
- Aynı zamanda malzeme optimum sıcaklıkta kesme hızı ve ilerleme hızı maksimum seviyede iĢleme yapılabilecektir.
- Yenilikçi tasarımda ayrıca kesme sıvısı kullanım miktarı azaltıldığından kesme sıvısı maliyeti düĢürülmüĢtür. Kesme
sıvısının az kullanılması, soğutmada kesme sıvısı kullanımından kaynaklanan insan sağlığına ve çevre kirliliğine olan
zararlar minimuma indirilmiĢtir.
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Abstract
Turkey is one of the top scrap importing countries in Europe and then in the world. The demand for metal scrap
is increasing day by day in our country, which is advancing with an upward momentum in the Iron and Steel
industry. Scrap material; waste metal is a combination of metallic material and any product containing metal
that can be recycled from previous consumption or product manufacture. Whether its vehicle parts, building
materials or project surplus materials, scrap has a significant monetary value. The total scrap consumption of
our country's steel industry is approximately 25 million tons/year, and it ranks first in the world in global scrap
imports. 20% of the world's scrap imports are made by our country. The iron and steel industry of our country
has to import a significant part of the scrap, which is one of the main materials of its production. For this
reason, import of scrap metal is an important element of economic development and trade balance for Turkey.
With the increase in steel production, there is an increase in scrap imports. Of the 37 steel producing factories
in our country, 34 produce steel using scrap as the main material, and 3 in the steel mill. Increasing the use of
domestic scrap is of great importance in reducing the import of metal scrap from abroad. Domestic scrap
suppliers also have some internal studies and sales policies. The supplied material must be the materials that are
desired and that must serve the purpose. The scrap material must have properties such as size, density, chemical
composition, and cleanliness. Due to the different materials contained in scraps, they perform differently in the
melt environment in the melt shop, and this is where the need for well-specified scrap specifications comes into
play. It is necessary to determine the parameters needed for the melting medium and arrange the supply base
accordingly. Information on the melting properties of each scrap type is vital to the steel industry. The scrap
must have good properties not only chemically but also physically (such as density). Scrap that does not serve
the purpose will either be stacked somewhere in the field or will have to be used. It is necessary to determine
the scrap quality well and to ensure that the scraps taken are discharged within the factory in a controlled
manner. Quality designations similar to international standards can be made for domestic scrap. In this study,
the chemical and physical quality properties of scraps supplied by various iron and steel companies from the
domestic market will be investigated. These results are intended to be a guide for Iron and Steel factories.
Keywords: Domestic scrap, strategy, steelmaking, quality, supply
1. Introduction
Turkey contains more than one scrap in terms of domestic market scrap diversity. The control and inspection of
these diverse and inhomogeneous materials has created a sector on its own [1, 2]. Imported scrap evaluations
are generally made in the findings obtained as a result of the literature research on the subject, a general
evaluation has been made in these evaluations and detailed contents are not included [3, 4]. The evaluations
made in this study descend from the general to the specific and have been examined in detail.
Another factor in determining the quality of domestic scrap scrap in Turkey is scrap prices. Iron ore in blast
furnace production facilities and scrap in electric arc furnace facilities play a determining role in the final
product price [5-7]. Therefore, scrap evaluation is of great importance here, every mass of scrap purchased
creates a cost [8-10].
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Figure 1. Turkey steel map [11].
When Figure 1 is examined, the iron and steel production density in Hatay and Osmaniye regions in Turkey can
be clearly seen. This production intensity brings with it some needs.

Figure 2. Steel production situation in Turkey and in the world [12].
When Figure 2 is examined, it is seen that 69.2% of the iron and steel production situation in Turkey is from
electric arc furnaces. Therefore, Turkey's need for scrap is much higher than the world. Necessary measures and
optimization processes need to be carried out in such a dynamic sector.
2. Material and Method
During scrap transport; It is very important to make observations, special separation processes and qualified
evaluations. Carefully segregation and appraisal processes save businesses from huge losses. Domestic market
scraps constitute a wide variety of materials collected from all over Turkey. General names are given to the
scraps that the factories buy or make agreements from within this pool. HMS (Heavy Melting Scrap) is one of
the most frequently encountered materials in the sector and in international ISRI (International Scrap Recycling
Industry) standards [13-15]. In order to control this community, which is not homogeneous and contains more
than one material, purchases are made under such names. Considering that domestic market scraps come to the
factories by trucks, control mechanisms can be created more easily here. When there is a noticeable problem in
the observations made during the visual inspection on the vehicles and then during the unloading of the scrap, it
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will be the most logical action to take the necessary action immediately. In this way, if there is a similar
problem in the scrap that will continue to be discharged, this problem will also be solved.
3. Significant Cases Detected
More than one important situation determination was made in the examinations made in metal scraps coming
from trucks and trailers and businesses.

Figure 3. Undesirable materials in the barrel scrap.
When Figure 3 is examined, it is seen that the clamped lids of the paint cans, which are compressed into the
barrel scrap, are detected in the determinations made in the scraps coming to an iron and steel company in the
Osmaniye - Ġskenderun region. Here, the company that trades in scrap is trying to fill an empty material, gain
weight and sell it. It is necessary to evaluate whether the material filled with unwanted material harms the
production. Scraps that are completely invisible and hidden should be examined and handled much more
carefully, as they may reveal different results.

Figure 4. Materials removed from the floor after handling.
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When Figure 4 is examined, we see another problem. Here, the scrap that was not poured into the pool
but poured on the concrete was handled, and then materials whose chemical composition is difficult to predict
appeared at the bottom of the scrap. It is almost impossible to see from above because such materials fill the
gaps by entering between the scraps and eventually accumulate on the floor due to the vibration inside the
vehicle. The most important thing to do here is to take a lot of photos and ensure that the company that brings
the scrap is under surveillance.

Figure 5. Long material on scrap truck.
When Figure 5 is examined, in the first determination made on the vehicle, according to the operating
procedures, unsuitable material was detected due to the length. Returning the vehicle would be the most correct
decision, considering the problems that these materials may cause during scrap charging after they are dumped
into the scrap yard, and the fact that it does not yield tonnage when considering the weight of the single
material, and if there are vehicles of the same company behind this vehicle, it should be examined more
carefully.
4. Results
As a result of this study, Turkey's place in the iron and steel industry, its production status and which iron and
steel production method has been revealed, observations of the situations observed in the domestic market
scraps and which are worth evaluating were made, and as a result of these evaluations, the points that need
attention are clearly revealed. has been placed. In the light of the information revealed, some critical
information was given and it was shown that this information was supported by photographs taken from the
field. Among the most common problems faced by iron and steel factories, the diversity and heterogeneous
structure of scrap are explained. As a result of this study, it has been seen that the control of domestic market
scrap is at least as important as imported scrap. It is seen that a large part of the process of adding some
unwanted materials into scrap made by scrap companies is done consciously. The cleaner and more uniform the
scrap evaluated, the higher the efficiency will be, so observation, evaluation and follow-up are the most
important scrap control elements here.
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ABSTRACT
Fuel prices play an important role in many areas of human life due to the gradual depletion of energy resources and the
increasing demand for energy resources. There is a limited amount of fossil fuels underground. Increasing demand for
limited fossil resources and their steady consumption will lead to depletion of fossil fuel reserves. However, the main
problem with fossil fuels is that their availability is unevenly distributed, and they create an economic scenario based on
highly fluctuating prices. In this context, fuel consumption in vehicles is an issue that the whole world attaches
importance to in terms of efficient use of energy resources and economic savings. Today, internal combustion diesel
engines are used in many areas such as cars, public transportation vehicles, agriculture, construction and military vehicles
and equipment. In addition, most of the products we use are transported by diesel-powered trucks and trains. Diesel
engines are more fuel efficient than equivalent sized gasoline engines. Diesel fuels provide more useful energy per unit
volume. Therefore, diesel fuels have more energy density compared to other liquid fuels. Fuel consumption can be
determined by how efficiently a vehicle's powertrain converts fuel into energy. However, due to the global warming and
climate change experienced throughout the world, researchers and manufacturers use some exhaust after treatment
systems to minimize exhaust emissions. For this reason, studies are carried out on whether the exhaust after treatment
systems used in diesel engines have an effect on fuel consumption. In this study, the fuel consumptions obtained by using
different exhaust after treatment systems in a diesel engine are examined. The effect of the use of exhaust after treatment
systems on fuel consumption is evaluated and compared. In addition to the data obtained directly from the engine, the fuel
consumptions obtained as a result of the use of diesel oxidation catalyst (DOC) and different diesel particulate filters
(DPF) as an after treatment systems in the diesel engine system are analyzed in detail.
Keywords: Diesel engine; Diesel Oxidation Catalyst; Diesel Particulate Filter; Exhaust after treatment system; Fuel
consumption.
INTRODUCTION
Fossil fuels, a form of solar energy stored in biomass trapped in the earth's crust over billions of years, are in limited
quantities on the earth's sub-surface. In addition, it is a known fact that the demand for a limited resource and the
consumption of resources will increase day by day and will end with the depletion of reserves, which is a definite and
inevitable result (University of Nottingham, 2022).
Most of the products that humanity uses are transported by diesel-powered trucks and trains. In addition, diesel engines
are used in most agricultural, construction, military vehicles and equipment. Diesel engines in trains, trucks, barges and
boats are used to transport almost all the products that people consume. In addition, most of the engines used in vehicles
in traffic use diesel fuel. However, the main problem with fossil fuels is that their availability is unevenly distributed, and
they create an economic scenario based on highly fluctuating prices. For this reason, it is inevitable that diesel fuel, which
is a fossil fuel, will run out as a result of increasing demand and use, unless precautions are taken. Fuel consumption is
important due to the necessity of efficient use of fossil fuels, as well as the increase in fuel prices as a result of increasing
energy demand (EIA, 2022; EPA: Fuel Economy, 2022).
Many studies are carried out to prevent the exhaust emissions of diesel engines as they cause many health problems and
pollute the environment. One of the causes of the climate crisis and global warming is harmful exhaust emissions from
vehicles. For this reason, after treatment systems such as Diesel Oxidation Catalyst (DOC) and Diesel Particulate Filter
(DPF) are the most common systems used in diesel engine systems to minimize exhaust emissions (Apicella et al., 2020;
Caliskan & Mori, 2017; Yildiz, Caliskan, & Mori, 2021).
The present study is based on the evaluation of fuel consumption of a diesel engine operated by diesel fuel. In this
context, the fuel consumption data obtained without using the after treatment system of a diesel engine operating with
diesel fuel, and the fuel consumption data obtained when the DOC after treatment system and different DPF after
treatment systems are used are examined.

METHODOLOGY
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The main equipment of the current study is 4-cylinder, 3L, turbocharged and intercooled internal combustion diesel
engine. The maximum power of the diesel engine is 96 kW (130PS)/3200 rpm. The diesel engine used in the study is
operated using diesel fuel (100 Nm). The diesel engine used in the present study is shown in Figure 1.

Figure 1. The diesel engine used in the present study (National Truck Spares, 2020; Yildiz, Caliskan, & Mori, 2020)
The fuel consumption data of the diesel engine are analyzed experimentally without using the after-treatment system and
using the Diesel Oxidation Catalyst (DOC) after-treatment system, DPF-1 (Diesel Particulate Filter-1) after-treatment
system (based on silicon carbide material) and DPF-2 (Diesel Particulate Filter-2) after-treatment system (based on
cordierite material), respectively.
RESULTS AND DISCUSSION
Fuel consumption of the diesel engine obtained by combustion of diesel fuel is examined following conditions: without
after treatment system, with DOC after treatment system, with DPF-1 after treatment system and with DPF-2 after
treatment system.
When the experimental analysis results are evaluated, the fuel consumption of the diesel engine is found as 252.84 g/kWh
when the after treatment system is not used. However, when the DOC after-treatment system is included in the diesel
engine system, the fuel consumption of the diesel engine is 263.11 g/kWh. The comparison of the fuel consumption value
obtained when the after treatment system is not used and the fuel consumption value obtained when the DOC after
treatment system is used is given in Figure 2.

Figure 2. The comparison of the fuel consumption values without after treatment and with DOC after treatment system
In addition, the fuel consumption of the diesel engine, which is obtained to be 252.84 g/kWh if the after treatment system
is not used, is calculated as 266.40 g/kWh when the DPF-1 after treatment system is included. The comparison of the fuel
consumption value obtained when the after treatment system is not used and the fuel consumption value obtained when
the DPF-1 after treatment system is used is illustrated in Figure 3.
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Figure 3. The comparison of the fuel consumption values without after treatment and with DPF-1 after treatment system
The fuel consumption value is obtained as 252.84 g/kWh without the after-treatment system, while it is found as 264.27
g/kWh with the DPF-2 after-treatment system (with the inclusion of the DPF-2 after-treatment system in the diesel engine
system). The comparison of the fuel consumption value without after treatment system and the fuel consumption value
with DPF-2 after treatment system is used is shown in Figure 4.

Figure 4. The comparison of the fuel consumption values without after treatment and with DPF-2 after treatment system
CONCLUSIONS
The main findings from the study are as follows:
 According to the data obtained from the diesel engine, whose change in fuel consumption is examined
experimentally, the minimum fuel consumption is obtained when the after treatment system is not used.
 Maximum fuel consumption is 266.40 g/kWh with using DPF-1 after treatment system.
 The DPF-2 after-treatment system is more advantageous in terms of fuel consumption than the DPF-1 aftertreatment system.
Although the use of the after-treatment system is advantageous in terms of reducing exhaust emissions from an
environmental point of view, it is concluded that the use of the after-treatment system causes an increase in fuel
consumption values from an economic point of view.

ACKNOWLEDGEMENTS

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 456 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Ibrahim Yildiz, one of the authors of present paper, is supported under 100/2000 Council of Higher Education (YÖK)
PhD Scholarship Program by YÖK and The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBĠTAK)
2211/C National PhD Scholarship Program in the Priority Fields in Science and Technology by TÜBĠTAK.
REFERENCES
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Apicella, B., Mancaruso, E., Russo, C., Tregrossi, A., Oliano, M. M., Ciajolo, A., & Vaglieco, B. M. (2020). Effect of aftertreatment systems on particulate matter emissions in diesel engine exhaust. Experimental Thermal and Fluid Science, 116,
110107. https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2020.110107
Caliskan, H., & Mori, K. (2017). Thermodynamic, environmental and economic effects of diesel and biodiesel fuels on
exhaust emissions and nano-particles of a diesel engine. Transportation Research Part D: Transport and Environment,
56(August), 203–221. https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.08.009
EIA. (2022). Diesel fuel explained: Use of diesel. Retrieved June 29, 2022, from
https://www.eia.gov/energyexplained/diesel-fuel/use-of-diesel.php
EPA: Fuel Economy. (2022). Diesel Vehicles. Retrieved June 29, 2022, from
https://www.fueleconomy.gov/feg/di_diesels.shtml#:~:text=Diesel engines are more fuel,fuel than their gasoline
counterparts.
National Truck Spares. (2020). Mitsubishi 4M42-OAT Diesel Engine 4M42T. Retrieved August 30, 2020, from
https://www.nationaltruckspares.com.au/P_Mitsubishi-Mitsubishi-4M42-T-Diesel-Engine-4M42-OAT-4M42T-4M42Turbo-4M42-5AT3-Engine-Canter-FE534-FE73B-FE84BEV-Canter-FE534-FE73B-FE84BEV-Engines-.aspx?id=68
University of Nottingham. (2022). Problems with Fossil Fuel Use: Resource Depletion. Retrieved June 29, 2022, from
https://rdmc.nottingham.ac.uk/bitstream/handle/internal/112/Engineering
Sustailability/23_problems_with_fossil_fuel_use_resource_depletion.html
Yildiz, I., Caliskan, H., & Mori, K. (2020). Comparison of the emissions of diesel and waste derived biofuel under 100 Nm
engine load. 15th International Combustion Symposium (INCOS 2020), 428–432. Kayseri, TURKEY.
Yildiz, I., Caliskan, H., & Mori, K. (2021). Energy, exergy and environmental assessments of biodiesel and diesel fuels for
an internal combustion engine using silicon carbide particulate filter. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 145(3),
739–750. https://doi.org/10.1007/s10973-020-10143-w

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 457 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
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Abstract
Calibration of empirical equations like Blaney-Criddle evapotranspiration equation is essential for hydrology,
agriculture, etc. Using empirical equations without modification can lead to serious erroneous estimates and
incorrect design. Nowadays it has become common to replace complex reference evapotranspiration (ETo)
equations with simple ones. In this research, Blaney-Criddle (1950) evapotranspiration equation, which is
among the easiest to use empirical evapotranspiration formulas, is calibrated for continental climates of Central
Anatolia. For this purpose, meteorological data of four synoptic stations located in Kütahya province in the
west of Turkey between 2007-2019 were used and the outcomes were evaluated. To calibrate the results, the
Penman-Monteith 56 method is used. Lastly, four evaluation criteria were applied to analyze the results.
keywords: Evapotranspiration, Calibration, Penman-Monteith FAO-56, Blaney-Criddle formula, Turkey.
1. Introduction
Freshwater resources have become more limited and more valuable due to climate change and the man-made
pollution in nature. One of the largest freshwater consumers is agricultural products. Therefore, accurate
estimation of water requirements for agricultural products is important for efficient usage of freshwater
resources. Evapotranspiration (ET) is the procedure of transmitting water to the air by evaporation and
transpiration in a soil-plant system. Gong et al. (2006) suggested the following description for Reference
Evapotranspiration (ETo): "the potential evapotranspiration of a hypothetical surface of green grass of uniform
height, actively growing and adequately watered". Generally, two methods can be used to predict ETo. The first
method is measuring this data with devices like Lysimeter. The second method is employing meteorological
data to estimate ETo. "the use of weather data to indirectly estimate evapotranspiration offers an easy and very
reliable alternative" (Wang et al., 2009). The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)
recommends using the Penman-Monteith 56 method (PMFAO56) as an individual way for calculating the value
of ETo. (Allen et al., 1998). Unfortunately, the PMFAO56 method needs several meteorological data to estimate
ETo. It often seems that one or some of the data required for a study site is not measured. Such restrictions push
researchers to calibrate equations that works with fewer data types (Irmak et al. 2003, Tabari and Hosseinzadeh
Talaee 2011, Gharehbaghi and Kaya 2022). Blaney-Criddle (BC) is among the temperature-based models and
needs less number meteorological data. A brief of some studies for calibrating BC empirical formula is yielded
here.
Fooladmand and Ahmadi (2009), calibrated the BC equation for calculating monthly ETo in accordance with
the Penman–Monteith formula for all months of the year in the southern part of Iran. Tabari et al., (2013)
analyzed the performance of thirty-one reference evapotranspiration formulas for humid conditions. One of the
employed empirical equations was BC. They announced that the BC equation had the best results among the
temperature-based formulas. Farias et al. (2020) analyzed and modified the performance of several empirical
ETo formulas for the north region of Brazil. They declared that the BC equation did not need calibration and
calculated the best outcomes for all statistical criteria.
Accordingly, in this study BC equation selected to calibrate for continental climates in Central Anatolia. As a
case study, Meteorological data of Kutahya province in Turkey was used.
Description of the research region
In this research, the Kutahya province (Tr.: Kütahya) was taken as the research region. This region is part of the
continental climate of Central Anatolia. The area of this province is 11.875 km². The weather of this region is
dry and hot in summer and snowy and cold in winter. Totally, the amount of precipitation throughout the year
in this region is low. Some of the noteworthy cultivated products of this province are wheat, barley, corn, and
eggplants. In this research, meteorological data of three stations between 2007-2019 in western Turkey,
including Gediz, Simav, and, Dumlupinar are employed. For examining the results, besides these three stations
the data of the Çavdarhisar station for four years (i.e., 2016 - 2019) have been used. Required Meteorological
data for the region of study, have supplied by the Turkish State Meteorological Service. The average of
monthly values at Kutahya province during 2007–2019, are given in Table (1). In the following tables Tmin,
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Tmax, and Tmean, stands for minimum, maximum and average air temperature, respectively, and RH, u2, and ADS
stands for relative humidity, wind speed, and the actual duration of sunshine, respectively.
It is obviously clear that complete data availability is a crucial issue in this process. Thus, some stations because
of missing data have been disregard. The information regarding to the geographical coordinates and the location
of the meteorological stations are given in Table (2) and Fig. (1), respectively.
Table 1. Monthly mean values of the meteorological data at Kutahya province from 2007 to 2019
Month
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
May.
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.

Tmin (oC)
-2.38321
-0.70176
1.310174
4.100974
8.226634
11.94769
14.5512
15.00976
10.68181
6.550372
2.335958
-0.60066

Tmax (oC)
6.456046
9.101936
12.80207
17.75826
22.62756
27.15316
31.28817
31.48017
26.84393
20.23863
14.51837
8.647229

Tmean (oC)
1.715285
3.891395
6.831183
10.79598
15.34408
19.47675
23.03375
23.20857
18.57316
12.80066
7.965778
3.553052

RH (%)
82.33846
77.72492
71.59256
66.91173
67.35734
63.66537
53.50538
53.75285
58.55709
70.82084
74.81632
81.16758

u2 (m/s)
1.971729
2.059629
2.046038
2.011017
1.797392
1.897607
2.181323
2.20091
1.932667
1.739123
1.739521
1.846303

ADS (hr)
4.167874
5.683326
7.458147
10.26829
12.60554
15.62658
17.93218
18.05897
15.36521
11.26584
8.143077
4.68172

Table 2. Geographical coordinates of meteorological station
Station
Dumlupinar
Gediz
Simav
Çavdarhisar

Latitude (N)
38.8526
38.9947
39.0925
39.1758

Longitude(E)
29.9789
29.4003
28.9786
29.5878

Elevation(m)
1250
736
809
1056

Fig.1 Location of Kutahya province in Turkey and meteorological stations (Gharehbaghi & Kaya, 2022)

2. ETo estimating methods
2.1.Penman-Monteith 56
The PMFAO56 formula was admitted as a reference formula for predicting the ETo values and is given as
follows: (Allen et al. 1998):
(1)
Where,
, is the reference evapotranspiration [mm.day-1] calculated by PMFAO56 method; G, is the
soil heat flux density [MJ.m-2.day-1]; Rn, is the net radiation at the crop surface [MJ.m-2.day-1]; u2, is the wind
speed at 2 m height [m.s-1]; and Ta, is the mean daily air temperature at 2 m height [°C]. Also, es, ea, and are
the saturation vapor pressure [kPa], the actual vapor pressure [kPa], and slope vapor pressure curve [kPa.°C-1],
respectively. Finally, indicates the psychrometric constant [kPa.°C-1]. "As the magnitude of the day or tenday soil heat flux beneath the grass reference surface is relatively small, it may be ignored" Allen et al., (1998).
Accordingly, in this research, the G value is chosen as zero.
1.1.The Blaney-Criddle Method (1950)
Blaney-Criddle (1950) proposed a straightforward empirical equation based on the mean air temperatures for
estimating monthly ETo values. This equation can express as (Brouwer and Heibloem 1986):
(2)
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where
is the estimated reference evapotranspiration value with BC equation [mm.day-1], P is the average
daily
percentage
of
annual
daytime
hours
that
can
be
obtained
from
Doorenbos and Pruitt (1977), and Tmean is the mean daily temperature [°C] yielded as
(3)
2. Calibration procedure:
To adjust the traditional BC equation, initially, daily ETo values are determined with the PMFAO56 equation
(
) and BC equation (
). Subsequently, the modified coefficients calculated by gaining the
ratio of the values of the PMFAO56 equation to the empirical equations as follows:
⁄

(4)

Recommended calibrated coefficients for BC (
) formula are illustrated in Table 3. As a result, to use the
developed coefficients, by employing the coefficients presented in Table 3, the ETo values calculated using the
empirical equation can be calibrated as follows:
(5)
Table 3. Table of calibrated coefficients
Jan
Feb
Mar
Apr
0.342 0.494 0.674 0.871

May
0.984

June
1.103

July
1.241

Aug
1.261

Sept
1.084

Oct
0.75

Nov
0.51

Dec
0.342

3. Results and Discussion
As mentioned previously, the PMFAO56 equation is selected to calibrate the straightforward BC empirical
equation. The suggested adjusted coefficients with the BC equation based on the months for Kutahya province
are demonstrated in Table 3. To assess the calibrated coefficients four methods including the coefficient of
determination (R2), root-mean-square error (RMSE), percentage error of estimate (PE), and mean absolute error
(MAE) are implemented.
̅ ]

̅

[∑
̅

∑

∑

(6)

̅

∑

√
|

̅ ̅
̅
∑

(7)

|

(8)
|

|

(9)
̅
̅
where Oi, , Pi, , and n are the, observed values, mean observed values, estimated values, mean estimated
values and the total number of data, respectively.
To analyze the accuracy of calibrated coefficients, daily recorded meteorological data of Çavdarhisar station for
four years (i.e., 2016 - 2019) have been applied. It is worth noting that to test the determined coefficients, these
data are not taken into account in the coefficients calculation process. Results of this examination are
demonstrated in Figure 2, and Table 4, respectively. According to the outcomes presented in tables and figures
below, when the ETo values estimated by the BC equation are calibrated with the illustrated coefficients (e.g.,
Eq.5), results very close to the results of the PMFAO56 equation can be obtained.
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Fig.2: Prediction of Çavdarhisar station for years between 2016 – 2019

Table 4. Table of R2, RMSE, PE, MAE for Çavdarhisar
Year
2016
2017
2018
2019

R2
0.991827
0.990181
0.988069
0.988207

RMSE
1.298006
1.026703
1.034185
1.412583

PE
22.61557
16.42309
17.00948
24.64129

MAE
1.019421
0.738307
0.864384
1.124671

4. Conclusion
This paper documented the calibration and evaluation of a popular evapotranspiration model, named BlaneyCriddle in accordance with the Penman-Monteith model. The chief aims of this study are (i) to calibrate the
empirical formula, and (ii) to compare and examine the outcomes of the calibrated formulas for the research
field. Kutahya in Turkey with a continental climate, including snowy, cold winters, and dry, hot summers, was
selected as a case study for this research. To analyze the performance of calibrated coefficients, daily recorded
meteorological data of Çavdarhisar station for four years (i.e., 2016 - 2019) have been investigated with four
evaluation criteria (i.e., R2, RMSE, PE, and MAE). According to the outcomes presented in the tables and
figures, it is clear to say that values very close to the results of the PMFAO56 equation were obtained.
Therefore, the calibrated BC equation that is easier to use and requires fewer data types can easily replace with
PMFAO56, where a wide variety of data is required. Finally, it has been seen that monthly adjusted empirical
equation coefficients should be used instead of annual average calibrated coefficients in order to obtain reliable
results.
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NiTi ALAġIMININ MĠKROYAPI VE SERTLĠK ÖZELLĠKLERĠNE ALÜMĠNYUMUN ETKĠSĠ
Öğr.Gör.Dr., Hakan YAYKAġLI
KahramanmaraĢ Ġstiklal Üniversitesi, Elbistan Meslek Yüksekokulu, Elektronik Bölümü,
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5729-9662

ÖZET
Bu çalıĢmanın amacı, Ni50Ti50 ve Ni50Ti25Al25 kompozisyonuna sahip alaĢımlarının mikroyapı ve sertlik
özelliklerinin incelenmesidir. AlaĢımlar ark ergitme yöntemi ile ingot halinde üretilmiĢtir. AlaĢımların mikro
yapısı X-ıĢını kırınımı (XRD), yüzey morfolojisi taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiĢtir.
AlaĢımların mekanik özellikleri ise Vickers mikrosertlik testi yapılarak incelenmiĢtir. XRD analiz sonuçlarında;
Ni50Ti50 alaĢımında 42,21° de B19 (NiTi monoklinik) ve 61,43° de B2 (NiTi östenit) fazlarının piki tespit
edilmiĢtir. Ni50Ti25Al25 alaĢımında AlNi2Ti fazı gözlendi, 30,54°, 43,71°, 63,45° ve 79,75° yeni pikleri
oluĢmuĢtur. SEM analiz sonuçlarında; Ni50Ti50 alaĢımında, ana matrisi B19 (NiTi monoklinik) fazı oluĢtururken
ayrıca karakteristik B2 (NiTi östenit) fazı ve Ni50Ti25Al25 alaĢımında, AlNi2Ti fazının morfolojik yapısı
belirlenmiĢtir. Ni50Ti50 ve Ni50Ti25Al25 alaĢımlarının Vickers mikrosertlik sonuçları sırasıyla 573HV ve 730V
olarak hesaplanmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: NiTiAl alaĢımı, Mikroyapı, Vickers mikrosertlik
THE EFFECT OF ALUMINUM ON THE MICROSTRUCTURAL AND HARDNESS PROPERTIES
OF NiTi ALLOY
ABSTRACT
This study investigates the microstructure and hardness properties of alloys with Ni50Ti50 and Ni50Ti25Al25
composition. Alloys are produced in ingot form by the arc melting method. The microstructure of the alloys
was investigated by X-ray diffraction (XRD) and surface morphology by scanning electron microscopy (SEM).
The Vickers microhardness test investigated the mechanical properties of the alloys. In XRD analysis results,
The peak of B19 (NiTi monoclinic) and B2 (NiTi austenite) phases at 61.43° was detected in the Ni50Ti50 alloy.
AlNi2Ti phase was observed in Ni50Ti25Al25 alloy, and new peaks of 30.54°, 43.71°, 63.45°, and 79.75° were
formed. In the SEM analysis results; In Ni50Ti50 alloy, the main matrix is B19 (NiTi monoclinic) and B2 (NiTi
austenite) phase, and in Ni50Ti25Al25 alloy, the morphological structure of the AlNi2Ti phase was determined.
Vickers microhardness results of Ni50Ti50 and Ni50Ti25Al25 alloys were calculated as 573HV and 730V,
respectively.
Keywords: NiTiAl alloy, Microstructure, Vickers microhardness
GĠRĠġ
Nikel esaslı alaĢımlar yüksek sıcaklıkta, oksidasyon dirençleri ve yüksek sürünme gibi özellikleleri nedeniyle
savunma sanayi, kimya, imalat sanayi, tıp ve diĢçilik sektörlerinde uygulama alanı bulmaktadır [1–3].
Endüstiriyel sanayide kullanılan paslanmaz çeliklere göre nispeten düĢük aĢınma direncinin ve sertlik
değerlerinin arttırılması üzerine çalıĢmalar yapılmaktadır. Nikel esaslı alaĢımların mekanik özelliklerinin
geliĢtirilmesinde çeĢitli yöntemler mecvuttur. Isıl iĢlem yöntemleri, kaplama teknikleri ve elementler eklenmesi
ile mecvut özelliklerin geliĢtirilerek uygulama alanına göre alaĢım üretimi sağlanmaktadır. Nikel esaslı
alașımlar, yüksek sıcaklıklarda birçok uygulamada kullanılabilmektedir. Uygulama alanına göre ihtiyaçlara
uygun nikel esalı alaĢımların içerisine Co, Nb, B ve Al element eklenmesi alaĢımların iç yapıda bulunan fazlara
etkilerine göre alaĢımın mekanik, korozyon ve aĢınma özelliğini geliĢtirdiği bilinmektedir [2, 4]. Nikel esaslı
alaĢımlara örneğin krom ilavesi sertlik, korozyon ve oksidasyon gibi özelliklerini artırmaktadır. Bütün nikel
esaslı alaĢımlar yüzeyli merkezli kübik yapıya sahiptir [5]. Bu yapı ile birlikte içerebildikleri ilâve elementler
ile austenitik paslanmaz çeliğin faz yapısına benzer bir östenit yapı ihtiva edebilmektedir. Hsieh ve ark., [6]
Ti35.5Ni49.5Zr15 and Ti50Ni49.5Cr0.5 üçlü Ģekil hafızalı alaĢımları hazırlamak için ark eritme tekniği kullanılarak
üretmiĢlerdir. Elde edilen alaĢımlar elektro-erozyon iĢlenerek alaĢımların yüzeylerinin mikro yapısı, bileĢimi,
sertliği ve pürüzlülüğünü araĢtırmıĢlardır. Ti35.5Ni49.5Zr15 and Ti50Ni49.5Cr0.5 alaĢımlarının sertlik değerleri
sırasıyla 320 Hv ve 290Hv olarak hesaplamıĢlardır. Bu çalıĢmada, ark ergitme ile üretilen Ni50Ti50 ve
Ni50Ti25Al25 alaĢımılarının mikroyapı ve sertlik özellikleri arasındaki iliĢkinin incelenmesidir.
MATERYAL METOD
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Bu çalıĢmada, Ni50Ti50 ve Ni50Ti25Al25 (% atomik) alaĢımları Edmund Bühler MAM-1 marka ark ergitme cihazı
ile üretilmiĢtir. AlaĢımların üretiminde %99,5 saflıkta nikel, titanyum ve alüminyum elementleri kullanılmıĢtır.
Ergitme iĢleminin yapılacağı ortam vakumlandıktan sonra yüksek saflıkta argon gazı ile doldurularak ortam
inert hale getirilmiĢtir. AlaĢımların homojenliğini sağlamak için ergitme iĢlemi beĢ kez tekrar edilmiĢtir.
AlaĢımlar analizler için uygun boyutlarda kesilerek, bakalite alma, zımpara ve parlatma iĢlemleri yapılmıĢtır.
Külçe halinde üretilen Ni50Ti50 ve Ni50Ti25Al25 alaĢımlarının faz analizi X-ıĢını 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 yapılmıĢtır. AlaĢımların morfolojik
özellikleri ZEISS EVO LS10 marka taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile BSD detektörü kullanılarak
incelenmiĢtir. AlaĢımların mikrosertliklerini ölçmek için Vickers uçlu Shimadzu HMV-2 model mikrosertlik
cihazı kullanılmıĢtır. Ölçümler, 100gr yükte 10 s bekletilerek gerçekleĢtirilmiĢtir. Her numune için 10 farklı
yüzeyden ölçüm yapılmıĢ ve ortalamaları alınmıĢtır.
SONUÇLAR
ġekil 1‘de Ni50Ti50 ve Ni50Ti25Al25 alaĢımlarının XRD desenleri verilmiĢtir. ġekil 1‘de XRD grafiğinde Ni50Ti50
alaĢımına ait 42,21° de B19 (NiTi monoklinik) ve 61,43° de B2 (NiTi östenit) fazlarının piki tespit edilmiĢtir.
Ni50Ti25Al25 alaĢımında AlNi2Ti fazı gözlendi, 30,54°, 43,71°, 63,45° ve 79,75° yeni pikleri oluĢmuĢtur.
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ġekil 1. Ni50Ti50 ve Ni50Ti25Al25 alaĢımının XRD deseni
ġekil 2‘de Ni50Ti50 alaĢımına ait SEM görüntüleri verilmiĢtir. SEM görüntülerinde Ni50Ti50 alaĢımında, ana
matrisi B19 (NiTi monoklinik) fazı oluĢtururken ayrıca karakteristik B2 (NiTi östenit) fazı morfolojik yapısı
belirlenmiĢtir.

ġekil 2. Ni50Ti50 alaĢımının SEM görüntüleri
ġekil 3‘de Ni50Ti25Al25 alaĢımına ait SEM görüntüleri verilmiĢtir. SEM görüntülerinde Ni50Ti25Al25 alaĢımında,
AlNi2Ti fazının morfolojik yapısı gözlenmiĢtir.
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ġekil 3. Ni50Ti25Al25 alaĢımının SEM görüntüleri

ġekil 4‘de Ni50Ti50 ve Ni50Ti25Al25 alaĢımlarının Vickers mikrosertlik sonuçları verilmiĢtir. Ni50Ti50 alaĢımına

alüminyum ilavesi ile Vickers mikro sertlik değerlerinde yaklaĢık %30 artıĢ olduğu belirlenmiĢtir. Ni50Ti50 ve
Ni50Ti25Al25 alaĢımlarının Vickers mikrosertlik sonuçları sırasıyla 573HV ve 730V olarak hesaplanmıĢtır.
800
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ġekil 4. Ni50Ti50 ve Ni50Ti25Al25 alaĢımlarının Vickers mikrosertlik sonuçları
TARTIġMA
Ni50Ti50 ve Ni50Ti25Al25 alaĢımları vakumlu ark ergitme tekniği kullanılarak baĢarılı bir Ģekilde külçe olarak
üretilmiĢtir. AlaĢımların mikroyapısında B19 (NiTi monoklinik), B2 (NiTi östenit) ve AlNi2Ti fazlarıtespit
edilmiĢtir. AlaĢımların morfolojik görüntülerinde ana matrisi B19 (NiTi monoklinik) fazı oluĢturduğu ve B2
(NiTi östenit) fazının kısmi dendritik büyümelerin varlığı gözlenmiĢtir. Ni50Ti50 alaĢımına alüminyum ilavesi ile
mikrosertlik değerini artırdığı görülmüĢtür.
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Abstract:
Forest fires are crucial events that affect both human lives and environment and create many damages
especially in recent decades. There are many reasons to break out forest fires. Some of them are on purpose and
some of them are happened by carelessness. Another factor for the forest fires happened on fires is alteration on
climates. To decrease the damage of forest fires and if possible, prevent from forest fires, many studies have
been done to detect forest fires by using machine learning methods. The aim of this study is to predict the forest
fires to decrease the harm that would occur by these fires. In [1], different machine learning methods including
Multilayer Perceptron (MLP) have been used to detect the forest fires; however, in this study, MLP has been
applied with more than one hidden layers with different activation functions and also, Levenberg-Marquardt
(LM) algorithm has been applied to predict forest fires and compare the result with the study of [1]. In
literature, it has been done many researches upon forest fires all around the world. Many of these researches has
been done by using Artificial Neural Network (ANN) in Wireless Sensor Network (WSN). However, lately,
Convolutional Neural Network (CNN) have been applied as well as ANN. The root mean square error (RMSE)
values of the models have been computed to determine the performance of the forest fires prediction models.
The dataset has been used in this study has been collected from a natural park which name is Montesinho from
the northeast area of Portugal. Based on the results obtained, the MLP model that using two hidden layers
instead of one hidden layer gives better result. Also, it is observed that the model with LM algorithm perform
better than the model with MLP except the model with three hidden layers and used tanh as activation function.
Keywords: forest fires, multilayer perceptron, Portugal, Levenberg-Marquardt Algorithm.
1.Introduction:
One of the important environmental disasters is forest fire. Forest fires create damages in ecological system, in
addition to threaten people‘s lives [2]. The reasons of the forest fires are whether human activity or
environmental disasters. The forest fires occurred by human can be separated into two groups such as on
purpose or accidentally. The fires, that happened accidentally, occurred inattention behaviors of humans that
have a picnic or hunters. The fires, that happened on purpose, occur by destruction of forest or shrubs to use
destructed land for agricultural activities etc. [3]. Another factor for the forest fires happened on fires is
alteration on climates; that is, higher temperature or less rain which can be explain with global warming [4].
Forest fires harm human‘s life as well as land; that is why, they cost so much and are very hazardous. Thus,
predicting forest fire earlier is very important to save many human‘s life and also lots of resource of the land. In
other words, if the forest fire is realized at the start, then it can be prevented growth of the fire [5].
In literature, many researches based on the forest fires have been done all around the world. Artificial Neural
Network (ANN) is one of the most used methods in these researches. However, Convolutional Neural Network
(CNN) and Support Vector Machines (SVM) have been applied in the latest researches.
The aim of this study is to extend the work of [1] to predict the forest fires to decrease the harm that would
occur by these fires. In [1], different machine learning methods including Multilayer Perceptron (MLP) have
been used to detect the forest fires; however; in this study, MLP has been applied with more than one hidden
layer and different activation function. Also, the model has been formed by using Levenberg-Marquardt (LM)
algorithm to predict forest fires. The RMSE values of the models have been computed to determine the
performance of the forest fires prediction models. The data set, that used in the study of [1], employed for the
performance evaluation. The results of the models obtained have been compared with the study of [1].
The content of the paper is formed as follows. Information about data sets is given in Section 2. The detail
about MLP and LM algorithm structures are explained in Section 3. The results and discussion are presented in
Section 4. Finally, the paper is concluded by Section 5, Besides, the acknowledgement is given in Section 6.
2.Related Work:
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In literature, there has been done many researches upon forest fires all around the world. Many of these
researches has been done by using ANN in Wireless Sensor Network (WSN). However, lately, CNN has been
applied as well as ANN.
Cortez et. al. employed many machine learning methods such as Naïve, Multiple Regression (MR), Decision
Trees (DT), Random Forest (RF); Neural Network (NN), SVM in [1]. The results showed that The model used
Naïve performed better than other models.
Soliman et. al. utilized WSN by combining with ANN to find a smart system to detect forest fires in [5]. By this
system, authors aimed to decrease the cost that resulted from forest fires. While data has been collected, three
main points have been considered which are smoke, temperature, and light in [5].
Maeda et. al. has been applied ANN to indicate which areas are risky according to the forest fires at most in [6].
They used data set which had been collected from different locations of Brazil in 2005 in [6]. These locations
are generally agricultural areas.
The data set has been used in the study of [7] has been gathered from the forest fires that had occurred in China
in 2004, Northeast Asia in 2009, and Russia in 2010 with district seasons. Besides these data sets have been
used in [7], four more data sets have been used from different countries to show the effect of the algorithm.
Back Propagation Neural Network (BPNN) has been applied in [7].
Satir et. al. tried to describe the forest mapping in Mediterranean in Turkey‘s shores in the study of [8]. While
the data was collected, five main conditions have been considered, which were the history of the fire, weather
condition, effect of the human activities, altitude, and the amount of the tree in forest. Satir et. al. utilized MLP
with back propagation in this study.
Hamadeh et. al. has been handled the factors of the forest fires had been observed according to climate
conditions in Lebanon in 2012 [9]. ANN had been applied to detect the fire happening and avoid form it in [9].
The accuracy rate obtained in the study of [9] was very high.
Liu et. al. produced a system to detect forest fires by applying ANN in WSN in [10], similar to the study of [4].
The system has been produced in [10] was activated the fire alarm while breaking out fires.
Differ from all previous studies, CNN has been applied to detect forest fires in the study of [11]. The data set
consists of 25 videos that were 84% broke out forest fires. For comparison, SVM and NN have been employed.
Feed forward Neural Network (FNN) had been employed to detect forest fires in the study of Anand et. al. [12].
The environment conditions such as temperature, humidity, etc. have been considered in [12]. In [4], Particle
Swarm Optimization (PSO) has been applied in Neural Fuzzy (NF) to detect forest fires and called PSO-NF.
The data has been collected in the area of Vietnam. For comparison, SVM and Random Forest (RF) have been
utilized. The results show that the proposed model, PSO-NF, has been outperformed.
Barbosa et. al. employed ANN to show the effect of the weather conditions on the forest fires. The data has
been collected from the forest around Spain.
The data from China has been used to detect forest fires in [14]. The factors such as weather condition, wind
speed, elevation, soil, land, etc. that break out forest fires have been examined in this study. SVM and RF have
been employed to describe forest fires mapping. The results show that RF outperformed SVM.
Similar to the study of [11], Zhang et. al. used images as a data set to detect forest fires [15]. Region-based
CNN (R-CNN) has been employed to predict forest fires. Generally, smokes in the forest have been considered
for fire alarm in the images.
Meteorological data employed in the study of [16]. Kim et. al. has employed many machine learning methods
such as Stochastic Gradient Descent (SGD), SVM, Decision Tree (DT), RF, Deep Neural Network (DNN) for
performance evaluation. It was observed that the model generated by DNN performed better than the other
models formed by other methods.
Goryaev et. al. used statistical methods which were Linear Regression (LR), Decision Tree Regressor (DTR),
Random Forest Regressor (RFR), Support Vector Regression (SVR) and k-Nearest Neighbor (k-NN) for
forecasting time series [17]. From the results obtained in the study of [17], it has been clearly seen that k-NN
yielded best results according to RMSE and accuracy value.
Some recent studies on forest fires detection are given in Table 1.
TABLE 1: Summary of recent studies for forest fires detection
Study
Methods
Cortez et. al. (2007) [1]
Naïve, MR, DT, RF, NN, SVM
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Maeda et. al. (2009) [6]
ANN
Soliman et. al. (2010) [5]
ANN
Li et. al. (2015) [7]
BPNN
Satir et. al. (2015) [8]
MLP
Hamadeh et. al. (2015) [9]
ANN
Liu et. al. (2015) [10]
ANN
Zhang et. al. (2016) [11]
CNN, SVM, NN
Anand et. al. (2017) [12]
FFN
Bui et. al. (2017) [4]
PSO-NF, SVM, RF
Barbosa et. al. (2018) [13]
ANN
Hong et. al. (2018) [14]
SVM, RF
Zhang et. al. (2018) [15]
R-CNN
Kim et. al. (2020) [16]
SGD, SVM, DT, RF, DNN
Goryaev et. al. (2021) [17]
LR, DTR, RFR, SVR, k-NN
MR, Multiple Regression; DT, Decision Trees; RF, Random Forest; NN, Neural Network; SVM, Support
Vector Machine; ANN, Artificial Neural Network; BPNN, Back Propagation Neural Network; MLP,
Multilayer Perceptron; CNN, Convolutional Neural Network; FNN, Feed Forward Neural Network; PSO-NF,
Particle Swarm Optimized Neural Fuzzy; R-CNN, Region Based-Convolutional Neural Network; SGD,
Stochastic Gradient Descents; DNN, Deep Neural Network; LR, Linear Regression; DTR, Decision Tree
Regressor; RFR, Random Forest Regressor; SVR, Support Vector Regression; k-NN, k-Nearest Neighbor.
3.Overview of Data Set
The data set used in this study has been collected from a natural park which name is Montesinho from the
northeast area of Portugal. The map of the park is given by Fig.1. Many species of plants and animals are
existed in this park. The temperature has been changed on average between 8 and 12 ◦C annually in this park.
The data had been started to collect from January 2000, until the end of December 2013[1].
Fig. 1. The map of Montesinho natural park

TABLE 2: Description of Data Sets
Attributes
Description
FFMC
FFMC code
DMC
DMC code
DC
DC code
ISI
ISI index
temp
Outside temperature (in ◦C)
RH
Outside relative humidity (in %)
wind
Outside wind speed (km/h)
rain
Outside rain (in mm/m2)
area
Total burned area (in ha)
FWI component: FFMC, Fine Fuel Moisture Code; DMC, Duff Moisture Code; DC, Drought Code; ISI,
Initial Spread Index.
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The inputs used in the data set is described in Table 2. Four FWI gives the weather conditions. However, since
FWI is dependent to the former values, it has discarded [1]. Fig. 2 shows the burned area. It is observed that it is
right-skewed, and the skewness is too high; that is why, the logarithm function has been used to decrease the
skewness [5].
Fig. 2. The burned area‘s histogram (left), respective logarithm transform (y = ln(x+1)) (right)

4.Overview of Methods
4.1. Multilayer Perceptron
An MLP is a type of artificial neural network model and also a feed-forward process. This model maps a set of
input data over a set of convenient outputs. An MLP includes multiple layers of nodes in a coordinated graph
and each layer is completely connected to the following one. Each node is a neuron with a nonlinear activation
function except the input nodes. This method uses a handled learning technique. This technique is named as
back propagation in order to train the network. MLP is an alteration of the standard linear perceptron and can
recognize inseparable data [18]. An MLP has a form as given Fig. 3.
A data model consisting of the
values used in the input layer
is transmitted through the network
towards j in the first hidden layer. The weighted outputs
are received of the previous layer‘s units per
hidden unit. The outputs from this process are summed. After that, these values are to be turned into an output
value using an activation function.
Activation function is
at layer m. The output unit has two-layers.
(∑
)
(∑
(∑
)
)
(1)
In this study, in the training stage backpropagation has been used and logistic (sigmoid) function, tanh functions
are used as activation function to update weights for between input and hidden layer, hidden layer and hidden
layer, and hidden layer and output. Two and three hidden layers have been formed in the models, but the
neurons have been formed in the models is varied. The training part is halted either the error is approached to
the zero or after a maximum 5000 epochs. The learning rate that has been used in the models is ranged [0.0:
1.0].
Fig. 3. A typical MLP structure
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4.2. Levenberg-Marquardt Algorithm
LM algorithm is a recursive method. It determines a multivariate function‘s minimum value such as summing
squares of these functions. It indicates a general method for least squares (LS) questions which are non-linear.
LM is formed by combination of Gauss-Newton (GM) and steepest descents (SD) technique. If the obtained
solution is not close to the correct solution, then LM acts such as SD; that is, slower, but most probably finds
the correct answer. However, if the obtained solution is very close to the target one, then LM acts as GN.
The algorithm of LM is given by Fig. 4. In the algorithm, the 2 and infinity norms are shown by using
and
, respectively. Also, transposition has been shown by . f defines the functional relation such as
where the inputs are parameters p and outputs are the measurement vectors 𝑥̂. Let
define the initial value
and 𝑥 define the corresponding output. Let define as the squared distance between 𝑥 and desired output 𝑥̂. The
aim is to minimize the error,
. In the LM algorithm, we try to approximate f around the neighbor of p. Take
very small, then the approximation becomes as follows:
(

)

(2)

such as J show the Jacobian matrix. Iteratively, by using initial point , we obtained
until converge
to
which is the optimal solution. Thus,
which finds the minimum value of 𝑥
𝑥
at every step. Hence, linear LS problem has the solution
while the value of
and ‘s
columns are orthogonal to each other, the minimum is achieved.
(3)

The Eq.3. is named as a normal equation. So, a kind of the solution of Eq.3. is LM method and defined as
augmented normal equations:
(4)
such that the component of except diagonal are same as the component of
, the diagonal components are
[ ] such that
[19].
5.Results and Discussion:
For model testing, the first 2/3 of each data set has been employed as a training set and the last 1/3 has been
used as a test set. The performance of the predicting models has been evaluated by computing RMSE‘s. The
formula of RMSE is given by Equation (7):
√ ∑
where n is the number of forecast samples,
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The computed RMSE‘s for predicting forest fires are shown in Table 3. For the experiment, the code, written in
PYTHON 3.5, has been used. Based on the results obtained, the following results can be stated:
The smallest and highest RMSE‘s vary in the range of 61.2186 and 87.8061.
Using two hidden layers instead of one hidden layer gives better results; but, using three hidden layers instead
of two hidden layers does not affect the result much.
The results show that using tanh function as activation function instead of sigmoid yield lower RMSE. More
specifically, the models using tanh as activation function yield %1,5814 lower RMSE on the average than the
other models.
Also, it is observed that the model with LM algorithm performs better than the model with MLP except the
model with three hidden layers and used tanh as activation function.
TABLE 3: RMSE‘s for predicting forest fires
Models
RMSE
MLP (One hidden layer + tanh)
87.8061
MLP (Two hidden layer+ tanh)
61.5882
MLP (Three hidden layer+ tanh)
61.2186
MLP (One hidden layer + sigmoid)
85.5162
MLP (Two hidden layer+ sigmoid)
64.8975
MLP (Three hidden layer+ sigmoid)
63.5835
LM
61.2927
6.Conclusion:
In this study; MLP by using one, two, and three hidden layers. and LM have been used to develop forest fires
predicting models. The results show that in general, using more hidden layers produces better results than
others. Also, the model using the LM algorithm improved the results. Even though the model in the study of [1]
yield better results than the models obtained in this study, LM was the first time used for prediction of detecting
forest fires. From the results obtained, by improving LM model can be obtained much better results.
For future, SVM can be applied to detect forest fires in this data set.
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REKREATĠF AMAÇLI FĠZĠKSEL AKTĠVĠTEYE KATILAN ÜNIVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN
ÖZGÜVENLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Yener AKSOY
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, YaĢar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü,
Recep Nur UZUN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği

ÖZET
KiĢilerin hayatlarında karĢılaĢabilecekleri olumlu ya da olumsuz herhangi bir durum karĢısında göstermiĢ olduğu tutum ve
davranıĢlarda sahip olunun özgüvenle önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla ―Rekreatif Amaçlı Fiziksel Aktiviteye Katılan Üniversite
Öğrencilerinin Özgüvenlerinin Ġncelenmesi‖ önem arz etmektedir. Söz konusu çalıĢmaya toplamda 300 öğrenci gönüllü olarak
katılmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Samsun ilinde okuyan Spor Bilimleri Fakültesi ve Eğitim
Fakültesi öğrencileri oluĢturmaktadır. Seçilen bu bölümlerde öğrenim gören 1.sınıf ve 2. Sınıf öğrencileri de bu çalıĢmanın örneklemini
oluĢturmaktadır. AraĢtırmada veri analizinde SPSS 24 programı kullanılmıĢtır. Ayrıca verilerin normallik varsayım için KolmogorovSmirnov ve Kruskal-Wallis uygulanmıĢtır. Bağımsız gruplar arasındaki anlamlılık düzeyini belirlemek için ise Tek Yönlü Anova
Testi uygulanmıĢtır. Sınıf durumuna göre özgüven alt boyutlarında (dıĢ öz güven, iç özgüven ve genel toplam özgüven) 1. Sınıf ve 2.
Sınıf öğrencileri arasında anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır. YaĢ gruplarına göre bireylerin özgüven alt boyutlarından dıĢ özgüven, Ġç
özgüven ve genel toplam özgüven alt boyutlarında 17-21 yaĢ ile 21-23 yaĢ arasındaki öğrenciler anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır.
Fakat ikamet adres durumuna göre öğrencilerin özgüven alt boyutlarından DıĢ özgüven, Ġç Özgüven ve Genel Toplam Özgüven alt
boyutlarında yurtta ve evde ikamet eden öğrenciler arasında anlamlı fark vardır. Evde ikamet eden öğrencilerin yurtta kalan
öğrencilere göre daha fazla özgüvene sahip olduğu ifade edilebilir.
Anahtar Kelime: Birey, KiĢilik, Rekreatif

ABSTRACT
EXAMINATION OF THE SELF-CONFIDENCE OF UNIVERSITY STUDENTS PARTICIPATING IN
PHYSICAL ACTIVITY FOR RECREATIVE PURPOSES
Self-confidence plays an important role in the attitudes and behaviors of individuals in the face of any positive or negative situation
that they may encounter in their lives. Therefore, "Examination of Self-Confidence of University Students Participating in
Recreational Physical Activity" is important. A total of 300 students participated in the study voluntarily. The population of the
research consists of the students of the Faculty of Sports Sciences and the Faculty of Education, studying in Samsun in the 2021-2022
academic year. The 1st and 2nd year students studying in these selected departments also constitute the sample of this study. SPSS 24
program was used in data analysis in the research. In addition, Kolmogorov-Smirnov and Kruskal-Wallis were applied for the
assumption of normality of the data. One-Way Anova Test was applied to determine the level of significance between independent
groups. There was no significant difference between the 1st and 2nd year students in the sub-dimensions of self-confidence (external
self-confidence, internal self-confidence and general total self-confidence) according to the grade level. According to age groups,
there was no significant difference between 17-21 years old and 21-23 years old students in external self-confidence, inner selfconfidence and general total self-confidence sub-dimensions of individuals' self-confidence. However, there is a significant difference
between the students residing in the dormitory and at home in the external self-confidence, Inner Self-Confidence and Grand Total
Self-Confidence sub-dimensions of the students' self-confidence according to their residence address status. It can be stated that
students living at home have more self-confidence than students living in dormitories.
Keyword: Ġndividual, Personality, Recreational

GĠRĠġ
Özgüveni yüksek kiĢi değiĢtiremeyeceği koĢulları kabul eden, değiĢtirebileceği koĢulları değiĢtirecek
cesareti gösteren ve değiĢtirebileceği koĢullarla değiĢtiremeyeceklerini ayırt edebilecek bilgeliğe sahip bir
insandır. Huzurludur, mutludur ve çevresini de mutlu eder (Soner, 2000). Ayrıca yüksek özgüvenli bireyler,
baĢarma yetisi yüksek, sorumlulukların farkında olan yeni fikirlere açık olma gibi özelliklere sahiptir. Bunun
aksine düĢük özgüvenli bireyler ise kendini yetersiz görme, karar verme yetisi eksik olma ve problemlerin
çözümünde baĢarısız kalma gibi özellikler barındırırlar (Çelik 2014). Hatta Özgüveni düĢük kiĢi ise kendisini
baĢarılı hissetmek için baĢkalarının onayına ve beğenisine ihtiyaç duyar. BaĢarısızlıktan korkar ve mücadeleden
kaçar, eleĢtirilere tahammül edemez (Turan, 2007). Özgüven eksikliği olan kiĢiler yapacakları iĢte olumsuz
neticeler alacağına inandığı için daha en baĢından olumsuz düĢüncelere kapılıp iĢi gözünde büyütüp çaba sarf
etmekten kaçınırlar. Günlük hayatta karĢılaĢtıkları problemleri çözmekte baĢarısız olurlar çünkü
çözemeyeceklerine dair inançları daha fazladır (Yıldız, 2021).
Ġnsanlar genellikle bilinçsizce içsel ve dıĢsal özgüvenlerini sergilerler. Doğru iliĢkiyi kurabilmek için
içsel ve dıĢsal özgüveni iyi dengelemek gerekir (Bilgin, 2018). Ġç özgüven, kiĢinin kendi öz benliğinden
memnun, kendisi hakkında pozitif düĢünmesi ve kendisi ile barıĢık olmasıdır. Ġç özgüvenin temel parçaları;
kendine saygı duyma, kendini sevme, kendine belirgin hedefler koyma ve pozitif düĢünme gibi baĢlıklar içerir
(Akın 2007). Bireyin kendisini sevmesi; bu kiĢiler kendilerini sever ve değer verir. Herhangi bir baĢarıda taktir
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beklerler. Toplumsal kabul ve ilgi hoĢlarına gider. Ġnsan iliĢkilerine hep iyi niyetle yaklaĢırlar. Bireyin
kendisine hedef koyması; bu kiĢiler kendileri ile ilgili hedefleri rahatça oluĢturabilir ve bu hedefleri
doğrultusunda çalıĢmaktan kaçınmazlar. Bireylerin hayata pozitif bakması; bu bireyler kiĢilere ve olaylara karĢı
daima pozitif yaklaĢım sergiler. GeçmiĢi arkalarında bırakıp geleceğe umutla bakmasını bilirler. DeğiĢime ve
geliĢime açıktırlar ve bu değiĢime uyum sağlayabilirler. Her türlü sorunu çözebileceklerine inanırlar (ġanlıtürk,
2022). DıĢ özgüvende davranıĢlar dıĢ çevreyle iliĢkilidir. DıĢ özgüvende diğer insanlarla etkili iletiĢim
kurulması önemlidir (Gözcü, 2021). Yani DıĢ özgüven de iletiĢim, kendini ifade edebilme, duygularını kontrol
edebilmeyle ilgilidir ve dıĢarıya karĢı bireyin kendisinden emin olduğu Ģeklinde verdiği görüntü ve
davranıĢlardır. Bireyler hem iç hem de dıĢ özgüveni farkında olmadan çoğu zaman kullanmaktadırlar (Bilgin,
2011).
MATERYAL METOT
AraĢtırmanın evrenini 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Samsun ilinde okuyan Spor Bilimleri
Fakültesi ve Eğitim Fakültesi öğrencileri oluĢturmaktadır. Seçilen bu bölümlerde öğrenim gören 1. Sınıf ve 2.
Sınıf öğrencileri de bu çalıĢmanın örneklemini oluĢturmaktadır. ÇalıĢmaya toplamda 300 öğrenci gönüllü olarak
katılmıĢtır. ÇalıĢmada katılımcıların kiĢisel bilgilerini almak için bir kiĢisel bilgi formu araĢtırmacı tarafından
oluĢturulmuĢtur. Özgüven düzeyini ölçmek için Akın (2007) tarafından geliĢtirilen Özgüven Ölçeği (33 madde)
kullanılmıĢtır.
Veri Analiz
AraĢtırmada veri analizinde SPSS 24 programı kullanılmıĢtır. Ayrıca verilerin normallik varsayım için
Kolmogorov-Smirnov ve Kruskal- Wallis uygulanmıĢtır. Bağımsız gruplar arasındaki anlamlılık düzeyini
belirlemek için ise Tek Yönlü Anova Testi uygulanmıĢtır.
BULGULAR
Tablo 1. Okul Sınıf durumuna göre bireylerin özgüven durumları
Özgüven Alt Boyutları
DıĢ özgüven alt boyutu
Ġç özgüven alt boyutu
Genel Toplam Özgüven

Group
1. Sınıf
2. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf

N

Mean

SD

150
150
150
150
150
150

63,45
62,85
67,95
68,81
131,40
131,66

7,08
6,18
7,02
5,41
19,41
15,34

p
0,336
0,931
0,772

p>0,05

Tablo 1‘de okul sınıf durumuna göre bireylerin özgüven durumları gösterilmektedir. Söz konusu tablo
incelendiğinde özgüven alt boyutlarında (dıĢ öz güven, iç özgüven ve genel toplam özgüven) 1. Sınıf ve 2. Sınıf
öğrencileri arasında anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır (p>0,05). Alt boyutların ortalamaları karĢılaĢtırıldığında ise
dıĢ özgüven altı boyutunda 1. Sınıf öğrencilerinin (63,45±7,08) 2. Sınıf öğrencilerine (62,85±6,18) göre yüksek
olduğu görülmektedir. Ġç özgüven alt boyutunda ise 2. Sınıf öğrencilerinin (68,81±67,95) 1. Sınıf öğrencilerine
göre (67,95±7,02) yüksek ortalaması olduğu tespit edilmiĢtir. Genel toplam özgüven alt boyutunda yine 2. Sınıf
öğrencilerinin (131,66±15,34) 1. Sınıf öğrencilerine göre (131,40±19,41) yüksek ortalamaya sahip olduğu
görülmektedir. DıĢ özgüven alt boyutunda 'x'0,6 değerinde 1. Sınıf öğrencilerinin Ġç özgüven altı boyutunda
'x'0,86 değerinde genel toplam özgüven alt boyutunda 'x'0,26 değerinde 2. Sınıf öğrencilerinin lehine olduğu
saptanmıĢtır.
Tablo 2. YaĢ gruplarına göre bireylerin özgüven durumları
Özgüven Alt Boyutları

DıĢ özgüven alt boyutu
Ġç özgüven alt boyutu
Genel Toplam Özgüven

Group
17-21 yaĢ
21-23 yaĢ
17-21 yaĢ
21-23 yaĢ
17-21 yaĢ
21-23 yaĢ

N
180
120
180
120
180
120

Mean

SD

63,15
64,69
67,72
69,51
130,87
134.20

7,06
6,69
6,95
6,57
19,28
17,90

p
0,775
0,806
0,694

p>0,05

Tablo 2‘de yaĢ gruplarına göre bireylerin özgüven durumları gösterilmektedir. Söz konusu tablo
incelendiğinde özgüven alt boyutlarından dıĢ özgüven, Ġç özgüven ve genel toplam özgüven alt boyutlarında
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17-21 yaĢ ile 21-23 yaĢ arasındaki öğrenciler anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır (p>0,05). Alt boyutların
ortalamaları karĢılaĢtırıldığında ise dıĢ özgüven altı boyutunda 21-23 yaĢ öğrencilerinin (64,69±6,69) 17-21 yaĢ
öğrencilerine (63,15±7,06) göre yüksek olduğu görülmektedir. Ġç özgüven alt boyutunda 21-23 yaĢ
öğrencilerinin (69,51±67,72) 17-21 yaĢ öğrencilerine göre (67,72±6,95) yüksek ortalaması olduğu tespit
edilmiĢtir. Genel toplam özgüven alt boyutunda da 21-23 yaĢ öğrencilerinin (134,20±130,87) 17-21 yaĢ
öğrencilerine göre (130,87±19,28) yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. DıĢ özgüven alt boyutunda
'x'1,54, Ġç Özgüven alt boyutunda 'x'1,79 ve Genel Toplam Özgüven alt boyutunda 'x'3,33 21-23 yaĢ arasındaki
öğrencilerin lehine ortalama olduğu saptanmıĢtır.
Tablo 3. Ġkamet adres Durumuna göre bireylerin özgüven durumları
Özgüven Alt Boyutları

DıĢ özgüven alt boyutu
Ġç özgüven alt boyutu
Genel Toplam Özgüven

Group
Yurt
Ev
Yurt
Ev
Yurt
Ev

N

Mean

SD

110
190
110
190
110
190

62,48
64,39
67,15
68,93
129,63
133,32

7,26
6,62
7,19
6,49
19,78
18,05

p
0,009
0,014
0,006

p˂0,05

Tablo 3‘de ikamet adres durumuna göre öğrencilerin özgüven durumları gösterilmektedir. Söz konusu
tablo incelendiğinde özgüven alt boyutlarından DıĢ özgüven, Ġç Özgüven ve Genel Toplam Özgüven alt
boyutlarında yurtta ve evde ikamet eden öğrenciler arasında anlamlı fark vardır (p˂0,05). Ayrıca DıĢ özgüven
ve Genel Toplam Özgüven alt boyutundaki anlamlı farkın yüksek düzeyde olduğu saptanmıĢtır (p˂0,05)*. DıĢ
özgüven alt boyutunda evde ikamet eden öğrencilerin (64,39±6,62) yurtta ikamet eden öğrencilere (62,48±7,26)
göre yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Ġç Özgüven Alt Boyutunda evde ikamet eden
öğrencilerin (68,93±67,15) yurtta ikamet eden öğrencilere göre yüksek ortalamaya sahip oldukları, Genel
Toplam Özgüven alt boyutunda da evde ikamet eden öğrencilerin (133,32±18,05) yurtta ikamet eden
öğrencilere göre (129,63±19,78) yüksek ortalamaya sahip oldukları saptanmıĢtır. DıĢ özgüven alt boyutunda
'x'1,91, Ġç özgüven alt boyutunda 'x'1,78, Genel Toplam Özgüven alt boyutunda ise 'x'3,69 evde ikamet eden
öğrencilerin lehine netice elde edilmiĢtir.
TARTIġMA VE SONUÇ
KarataĢ (2017) yaptığı çalıĢmada, sınıf değiĢkenine göre, öğrencilerin öz güven ölçeği puan ortalamaları
ile sınıf değiĢkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüĢtür. Ayrıca Meriç (2014),
gerçekleĢtirdiği çalıĢmada, öğrencilerin öz güven puan ortalamalarıyla, 1, 2, 3 ve 4. sınıfta olmalarına iliĢkin
puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢmada da 1. Sınıf ve 2. Sınıf
öğrencileri arasında anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır (p>0,05). Ayrıca dıĢ özgüven altı boyutunda 1. Sınıf
öğrencilerinin 2. Sınıf öğrencilerine göre yüksek olduğu saptanmıĢtır. Ġç özgüven alt boyutunda ve Genel
toplam özgüven alt boyutunda 2. Sınıf öğrencilerinin 1. Sınıf öğrencilerine göre yüksek ortalaması olduğu tespit
edilmiĢtir.
Okur (2020), yaptığı araĢtırmada, 20 yaĢ ve üzeri ile 20 yaĢ altı öğrenciler arasında özgüven alt
boyutlarının tümünde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark saptanmamıĢtır. Dirik (1993), yaptığı
çalıĢmada 15-16 yaĢ aralığında olan öğrencilerin diğer yaĢ grubundaki öğrencilere göre yüksek özgüven
ortalamasına sahip olduğu görülmüĢtür. Bu çalıĢmada da dıĢ özgüven, Ġç özgüven ve genel toplam özgüven alt
boyutlarında 17-21 yaĢ ile 21-23 yaĢ arasındaki öğrenciler anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır (p>0,05). Ancak DıĢ
Özgüven, Ġç Özgüven ve Genel Toplam Özgüven alt boyutunda 21-23 yaĢ öğrencilerinin, 17-21 yaĢ
öğrencilerine göre yüksek ortalaması olduğu tespit edilmiĢtir.
AkuĢ (2022), yaptığı çalıĢmada gündüzlü okuyan öğrencilerin yurtta okuyan öğrencilere göre yüksek
özgüvene sahip olduklarını belirtmiĢtir. Bu çalıĢmada DıĢ özgüven, Ġç Özgüven ve Genel Toplam Özgüven alt
boyutlarında yurtta ve evde ikamet eden öğrenciler arasında anlamlı fark saptanmıĢtır (p˂0,05). Dahası, DıĢ
özgüven ve Genel Toplam Özgüven alt boyutundaki anlamlı farkın yüksek düzeyde olduğu saptanmıĢtır.
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Spor Yapan ve Spor Yapmayan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması
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Recep Nur UZUN
Dokuz Eylül Üniversitesi, Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği

ÖZET
Ġnsanlar yaĢadıkları topluma ayak uydurma ve söz konusu uyum neticesinde ise topluluğa dahil olma
gereksinimi hissedebilirler. KiĢilerin sahip oldukları sosyal beceri düzeyi ise tüm bu gereksinimlere cevap
bulunabilecek bir olgu olduğundan bahsedilebilir. Özellikle sporun kiĢiler üzerindeki muhtemel kazanımları
(özgüven, sağlık vb.) sosyal beceri düzeyini de etkilediği düĢünülmektedir. Dolayısıyla ―Spor Yapan ve Spor
Yapmayan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin‖ KarĢılaĢtırılması önem arz etmektedir. Bu araĢtırmanın
evrenini Sinop ve Samsun ilinde yaĢayan spor yapan 150, spor yapmayan 150 kiĢi oluĢturmaktadır. Tesadüfi
örnekleme yöntemlerinden tabakalı tesadüfi örnekleme uygulanmıĢtır. Verilerin analizinde SPSS 28.0 programı
kullanılmıĢtır. Elde edilen verilerin normallik tespiti için Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk testi,
değiĢkenlerin karĢılaĢtırılmasının yapılması amacıyla Bağımsız T- Testine baĢvurulmuĢtur. Sonuç olarak; Spor
yapan bireylerin cinsiyetleriyle sosyal beceri alt boyutlarından Duygusal Anlatımcılık, Duygusal Duyarlılık,
Duygusal Kontrol, Sosyal Anlatımcılık ve Sosyal Duyarlılıklarda anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır (p>0,05).
Ancak Sosyal Beceri Düzeyi Alt Boyutlarından Sosyal Kontrol‘de Erkek ve Kadın denekler arasında anlamlı
fark ortaya çıkmıĢtır (p˂0,05). Ayrıca spor yapan ve yapmayan bireylerin eğitim durumlarıyla sosyal beceri alt
boyutlarında anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır (p>0,05). Yine spor yapan bireylerin aile gelir durumlarıyla sosyal
beceri alt boyutlarından Duygusal Anlatımcılık, Duygusal Kontrol, Sosyal Anlatımcılık, Sosyal Duyarlılık ve
Sosyal Kontrol değiĢkenlerinde anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır (p>0,05). Fakat Duygusal Duyarlılık alt
boyutunda deneklerin aile gelir durumları arasında anlamlı fark ortaya çıkmıĢtır (p˂0,05). Spor yapmayan
bireylerin ise aile gelir durumlarıyla sosyal beceri alt boyutlarında anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır (p>0,05).
Hem sporcularda hem de spor yapmayan bireylerde sosyal beceri düzeyinin yükseltilmesi adına gerekli
çalıĢmaların yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelime: Beceri, Duygusal, Sosyal
Comparison of Social Skill Levels of Those Who Do Sports and Those Who Do Sports
ABSTRACT
They may hiss about people things and their inclusion in the community for said harmony. In the social areas
that people have, a phenomenon that can talk about all these things can be mentioned. Improvements in social
skills (especially in sports, self-confidence, most likely health, etc.). Therefore, it is important to compare the
Social Skill Levels of the ―Athletes and Non-Sports Players‖. In this facility, 150 people who do sports and 150
people who do not do sports in Sinop and Samsun provinces. From random samples to chamber samples with
plates. SPSS 28.0 program was used in the analysis of the data. The Kolmogorov-Smirnov and Shapiro Wilk
test was used for the normality part of the data obtained, and the independent T-Test was used for the complete
comparison of the analyzes. As a result; Expressionism, which is one of the sub-dimensions of social life with
the events related to sports, did not appear significant in the Controls, Social Expressionism and Social
Sensitivity (p>0.05). However, define the difference from a male in Social Skill Level Sub-Dimension Social
Control and a female in Social Control (p˂0.05). At the same time, there was no difference 0.05) in the subdimensions of social skills with the educational status of those who do sports and those who are not trained.
Again, the situations of families doing sports and the expressions in the sub-dimensions of social skills,
Control, and Social Control events did not emerge without expression (p>0.05). On the other hand, in the
Sensitivity sub-dimension, different significance was found in terms of family income of the subjects (p˂0.05).
It is the fact that there is no small difference from the income status of a family that can socialize with sports.
Necessary preparation for social exercises, both for athletes and for you who do not do sports.
Key Words: Ability, Emotional, Social
GĠRĠġ
KiĢilerarası iliĢkiler uygun kurulduğunda insanlar doyum almaktadırlar. Buradan hareketle; sosyal amaçlarını
gerçekleĢtirmeye daha yakın olmanın da etkisiyle sosyal becerisi yüksek olan bireyin, psikolojik ve öznel
olarak da kendisini iyi hissettiği varsayılabilir (Gülaçtı, 2009). Ayrıca sosyal hayatta bireyler birbirleri ile
iletiĢim kurduklarında kullandıkları üslup ve sözcükler bu iletiĢimin sağlıklı bir Ģekilde kurulup kurulmadığını
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etkilemektedir. Bireylerin yeterli sosyal beceriye sahip olmaları sonucu sağlıklı iletiĢimin gerçekleĢebileceği
gibi bireyin sağlıklı sosyal iliĢkiler kurabilmesi de mümkün olacaktır (Kabasakal ve Çelik, 2010). Aksine sosyal
becerileri yetersiz düzeyde olanların günlük hayat içerisinde yaĢanılan sıkıntıları çözmede de yetersiz kaldıkları
ve genellikle uygun olmayan davranıĢ biçimlerini sergilediklerini söylemek mümkündür (Yılmaz, 2009). Bu
bağlamda, insanların, tüm bu iliĢkileri kurmasında ve sosyal yönden gerçekleĢtirilmesinde sosyal beceriler
önemli bir yere sahiptir (Avcıoğlu, 2001). Öyle ki sosyal beceriler; belli bir ortamda toplumsal olarak kabul
görecek ve hem kiĢinin kendisi hem de karĢısındaki için yararlı olacak Ģekilde davranabilme becerisi olarak
açıklanmaktadır (Dowrick, 1986).
Sosyal beceriler; zekâ, dil, algı, tutum, değer, kiĢilik, becerinin kullanıldığı platform, cinsiyet, yaĢ, yetersizliğe
sahip olup-olmama gibi çeĢitli değiĢkenlerden etkilenmektedir (Merrell and Gimpell, 1998). Oldukça geniĢ
çerçevede olan sosyal becerilerin sınıflandırıldığı bilinmektedir. Öyle ki söz konusu sınıflandırılma ile ilgili
olarak; Riggio sosyal beceriyi altı boyutta incelemiĢtir. Bu boyutlar; DuyuĢsal anlatımcılık, (emotional
expressivity), duyuĢsal kontrol (emotional control), duyuĢsal duyarlılık (emotional sensitivity), sosyal
anlatımcılık (social expressivity), sosyal duyarlılık (social sensitivity), sosyal kontrol (social control)
(fıno,1986).
DuyuĢsal Anlatımcılık, sözel olmayan bir ifade tarzına sahip olma konusundaki beceriye iĢaret eder.
Bireylerin kendiliğinden ve net bir Ģekilde hissettikleri duygusal durumlarını açıklama ile ilgili olduğu kadar
kiĢiler arası sözel olmayan ipuçları ve eğilimleri (tutumları) açıklama /dıĢa vurma becerisini de ortaya
koymaktadır (Fındık, 2016). DuyuĢsal Duyarlılık ise; baĢkalarının sözel olmayan iletiĢimlerini alma ve
yorumlama becerilerini değerlendirmektir. Yani duyuĢsal yönden duyarlı bireyler, baĢka bireylerin duyuĢsal
imalarını doğru ve tam olarak yorumlar. BaĢka bireyler duyuĢsal olarak duyarlı bireyleri çabuk etkileyebilirler
(Yüksel, 1998).
DuyuĢsal Kontrol, Kendini kontrol etme becerileri kızgınlığını kontrol etme, kurallara uyma, problem ortaya
çıktığında soğukkanlılığını koruma, baĢkalarıyla uzlaĢma ve eleĢtirilere açık olma gibi bireyin, kendini kabul
etmesini sağlayan becerilerdir (Caldarella ve Merrel, 1997). Bu bağlamda duyuĢsal kontrol, bireylerin sözsüz
yanıtları düzenleme ve kontrol etme yeteneğini ifade eder (Kiper, 2016).
Sosyal becerilerin sınıflandırılmasındaki bir baĢka grup olan Sosyal Anlatımcılık ise, sözel konuĢmadaki beceri
ve baĢkalarıyla sosyal etkileĢime girme yeteneği olarak tanımlanır. Diğer bir değiĢle, bireylerin sözel
konuĢmadaki beceri ve baĢkalarıyla sosyal yakınlaĢmaya girme becerilerinin değerlendirilmesi olarak
nitelendirilmektedir (Akpınar ve Akpınar, 2017). Ayrıca bir baĢka grup olan Sosyal Duyarlılık, baĢkalarının
sözel iletiĢimlerini yorumlama becerileri olarak atfedilmektedir. Sosyal duyarlı bireyler, sosyal davranıĢları
sergilerken sosyal normlara özen gösterirler ve ortama uygun hareket etme bilincindedirler. Sosyal becerilerin
sınıflandırılmasındaki son grup olan sosyal kontrol ise; toplumda belirli ölçüde standart davranıĢlar oluĢturmaya
yönelik olarak bireylerin tavır ve hareketlerine etmeleme durumudur (Anık, 2011).
Sosyal bir varlık olan insanın sıhhatli biçimde hayatına devam edebilmesi, toplumla iyi bir etkileĢimde
bulunabilmesi, içindeki sosyal çevreye ayak uydurabilmesi ve toplumca kabullenilmesi önemlidir (Eagleman,
2017). KiĢinin kendisi ve çevresiyle olan iletiĢiminin kalitesi sahip olduğu becerilerle iliĢkili olduğu
söylenebilir (Aksoy ve Baran, 2010). Kendisine, çevresindeki insanlara ve diğer varlıklara saygı duyan,
empatik davranan, nezaket çerçevesinde tavır sergileyen, kendisine ve çevresine karĢı sorumluluklarını bilip
yerine getiren, nerede ne yapması ve nasıl davranması gerektiğini bilen, çatıĢma yaĢanması durumunda etkin
çözümü gerçekleĢtirmeyi baĢarabilen bireylerin bulunduğu toplumlar ideal ve yaĢanılabilir toplum olmaya daha
yakındır (Topaç, 2022). Ġdeal toplumun oluĢumunda en önemli unsurlardan birinin spor olduğu söylenebilir.
Çünkü, yeni dostlukların kurulmasında, sosyal iliĢkiye girilmesinde, çoğunlukla toplumsal bir etkinlik olduğu
için spor yapan kiĢinin kendi dar dünyasından kurtularak baĢka ortamlarda, farklı düĢüncelerde, inançlardan
insanlar ile diyalog içerisinde bulunmasında spor oldukça etkilidir. Bu açıdan sporun sosyal kaynaĢmaya destek
sağladığı söylenebilir (Akpınar ve ark. 2015). Dolayısıyla spor yapan ve spor yapmayan bireylerin sosyal beceri
düzeylerinin incelenmesi önem arz etmektedir.
YÖNTEM
AraĢtırma Modeli
Spor yapan ve spor yapmayan bireylerin sosyal becerilerinin çeĢitli değiĢkenlerle (duyuĢsal anlatımcılık,
duyuĢsal kontrol, duyuĢsal duyarlılık, sosyal anlatımcılık, sosyal duyarlılık, sosyal kontrol) ve deneklerin
demografik bilgileriyle (cinsiyet, yaĢ, eğitim düzeyi, spor yapma sıklığı, serbest zamanlarda yöneldiği spor
faaliyet türü, sigara\alkol kullanım durumu\sıklığı, maddi gelir düzeyi) karĢılaĢtırılması yapılmıĢtır. Bu çalıĢma
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nitel bir araĢtırma olup genel tarama modeli kullanılmıĢtır.
AraĢtırmanın ÇalıĢma Grubu
Bu araĢtırmanın evrenini Sinop ve Samsun illerinde yaĢayan spor yapan ve yapmayan bireyler oluĢturmaktadır.
Alt DeğiĢkenler

Cinsiyet

N

Mean±Std

f

t

df

p

Örneklem grubu olarak 150 spor yapan 150 spor yapamayan toplam 300 bireylerden oluĢmaktadır. Ayrıca
araĢtırmada tesadüfi örnekleme yöntemlerinden tabakalı tesadüfi örnekleme uygulanmıĢtır.
Veri Toplama Aracı
AraĢtırma da veri toplama aracı olarak 1986 yılında Riggio tarafından geliĢtirilmiĢ ve 1989 yılında revize
edilerek, Yüksel (1998) tarafından Türkçeye uyarlanmıĢ Sosyal Beceri Envanteri (SBE) kullanılmıĢtır. Ayrıca
deneklere demografik bilgileri içeren kiĢisel bilgi formu yöneltilmiĢtir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS 28.0 programı kullanılmıĢtır. Elde edilen verilerin normallik tespiti için
Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk testi, değiĢkenlerin karĢılaĢtırılmasının yapılması amacıyla Bağımsız TTestine baĢvurulmuĢtur. Tüm değiĢkenlerin karĢılaĢtırılmasında anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiĢtir.
BULGULAR
Tablo 1. Spor Yapan Bireylerin Cinsiyet ve Sosyal Beceri Alt DeğiĢkenlerine Göre KarĢılaĢtırılması
Tablo 1‘de spor yapan bireylerin cinsiyet ve sosyal beceri alt boyutları karĢılaĢtırması gösterilmektedir. Söz
konusu tabloya göre; Spor yapan bireylerin cinsiyetleriyle sosyal beceri alt boyutlarından Duygusal
Anlatımcılık, Duygusal Duyarlılık, Duygusal Kontrol, Sosyal Anlatımcılık ve Sosyal Duyarlılıklarda anlamlı
fark ortaya çıkmamıĢtır (p>0,05). Ancak Sosyal Beceri Düzeyi Alt Boyutlarından Sosyal Kontrol‘de Erkek ve
Kadın denekler arasında anlamlı fark ortaya çıkmıĢtır (p˂0,05). Alt boyutların ortalamalarını karĢılaĢtırıldığında
ise Duygusal Anlatımcılık (46,05±5,75), Duygusal Duyarlılık (46,74±11,0), Sosyal Anlatımcılık (45,95±7,98)
ve Sosyal Kontrol (46,05±9,77)‘de ortalamaların kadınların lehine olduğu saptanmıĢtır. Duygusal Kontrol
(44,96±4,99) ve Sosyal Duyarlılık (46,28±6,76) alt boyutunda ise ortalamaların erkek deneklerin lehine olduğu
görülmektedir.

Tablo 2. Spor Yapmayan Bireylerin Cinsiyet ve Sosyal Beceri Alt DeğiĢkenlerine Göre KarĢılaĢtırılması
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Duygusal
Anlatımcılık

Kadın

63

46,5±5,16

Erkek

87

45,2±4,15

Duygusal
Alt
DeğiĢkenler
Duyarlılık
Duygusal
Anlatımcılık
Duygusal Kontrol

Kadın
Cinsiyet
Erkek
Lisans

N63
87
120

Duygusal
Duyarlılık
Sosyal
Anlatımcılık
Duygusal Kontrol
Sosyal Duyarlılık
Sosyal
Anlatımcılık
Sosyal Kontrol
Sosyal Duyarlılık

Kadın
Diğer
Erkek
Lisans
Kadın
Diğer
Erkek
Lisans
Kadın
Diğer
Erkek
Lisans
Kadın
Diğer
Erkek
Lisans
Diğer

4,020

1,643

45,6±5,79
Mean±Std
45,6±6,87
45,3±5,12

f1,609
0,421

t-0,038
0,504

148
df
148

p0,970
0,615

63
30
87
120

43,9±5,15
44,8±5,00
45,3±4,74
45,5±10,0

-1,728
0,404

148
148

0,086
0,687

63
30
87
120

45,7±3,97
44,7±9,37
46,0±5,39
43,9±4,55

0,316
0,141
6,162

-0,437
-2,040

147,941
148

0,663
0,043

63
30
87
120

44,4±4,83
46,0±6,28
45,2±4,47
45,3±7,95

-1,092
1,378

148
147

0,276
0,170

63
29
87
120

43,5±5,92
43,0±9,04
44,7±4,63
44,8±7,98

-1,433
-3,515

113,188
71,888

0,155
0,001

30

48,9±4,93

2,079
0,762
0,487
5,435
6,045

115,588

0,103

Tablo 2‘de spor yapmayan bireylerin cinsiyet ve sosyal beceri alt boyutları karĢılaĢtırması gösterilmektedir. Söz
konusu tabloya göre; Spor yapmayan bireylerin cinsiyetleriyle sosyal beceri alt boyutlarında anlamlı fark ortaya
çıkmamıĢtır (p>0,05). Ancak Alt boyutların ortalamalarını karĢılaĢtırıldığında sadece Duygusal Anlatımcılık
(46,5±5,16), ortalamalarında kadınların lehine sonuç elde edilmiĢtir. Duygusal Kontrol (45,3±4,74), Sosyal
Anlatımcılık (46,0±5,39), Sosyal Duyarlılık (45,2±4,47) ve Sosyal Kontrol (44,7±4,63) alt boyutlarında ise
erkek deneklerin lehine netice elde edilmiĢtir.

Tablo 3. Spor Yapan Bireylerin Eğitim Durumu ve Sosyal Beceri Alt DeğiĢkenlerine Göre KarĢılaĢtırılması
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Sosyal Kontrol

Lisans

120

45,6±8,54

Diğer

30

38,4±9,42

0,838

4,053

148

0,001

Tablo 3‘de Spor
yapan bireylerin
Lisans
0,009
-0,984
148
0,327
43
45,2±4,58
eğitim durumları
Diğer
107
46,0±4,65
ve sosyal beceri
Lisans
0,471
-0,503
148
0,616
Duygusal
43
45,2±6,12
alt
boyutları
Duyarlılık
Diğer
107
45,7±6,56
karĢılaĢtırması
Lisans
1,007
0,167
148
0,867
Duygusal
43
44,9±4,87
gösterilmektedir.
Kontrol
Diğer
107
44,7±5,00
Söz
konusu
Lisans
0,614
0,170
148
0,865
Sosyal
43
46,0±5,06
tabloya
göre;
Anlatımcılık
Diğer
107
45,9±4,76
Spor
yapan
Lisans
1,013
-0,673
148
0,502
Sosyal
43
44,5±4,16
Duyarlılık
bireylerin eğitim
Diğer
107
45,0±4,81
durumlarıyla
sosyal beceri alt
boyutlarından
Duygusal Anlatımcılık, Duygusal Duyarlılık, Sosyal Anlatımcılık değiĢkenlerinde anlamlı fark ortaya
çıkmamıĢtır (p>0,05). Ancak Duygusal Kontrol Sosyal Duyarlılık ve Sosyal Kontrol alt boyutlarıyla deneklerin
eğitim boyutları arasında anlamlı fark ortaya çıkmıĢtır (p˂0,05). Alt boyutların ortalamaları karĢılaĢtırıldığında
ise Duygusal Anlatımcılık (45,3±5,12), Duygusal Duyarlılık (45,5±10,0), Sosyal Anlatımcılık (45,3±7,95) ve
Sosyal Kontrol (45,6±8,54) ortalamalarda lisans düzeyinde deneklerin lehine netice elde edilmiĢtir. Duygusal
Kontrol (46,0±6,28) ve Sosyal Duyarlılık (48,9±4,93) ortalamalarının ise diğer (lise, ön lisans vb.) eğitim
düzeyine sahip bireylerin lehine olduğu saptanmıĢtır.
Alt
DeğiĢkenler
Duygusal
Anlatımcılık

Cinsiyet

N

Mean±Std

f

t

df

p

Tablo 4. Spor Yapmayan Bireylerin Eğitim Durumu ve Sosyal Beceri Alt DeğiĢkenlerine Göre
KarĢılaĢtırılması

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 480 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Sosyal Kontrol

Alt DeğiĢkenler

Duygusal
Anlatımcılık
Duygusal

Lisans

43

44,4±6,01

Diğer

107

44,1±4,92

Aile Gelir
Durumu
(TL)
5000 ve Altı
5001 ve
Üzeri
5000 ve Altı

N

3,605

Mean±Std

92

45,03±5,02

58

45,52±5,22

92

46,74±9,91

0,244

f

148

0,807

t

df

Tablo 4‘de spor
yapmayan
p

0,389

-0,567

148

0,572

0,005

2,191

148

0,030

bireylerin eğitim durumları ve sosyal beceri alt boyutları karĢılaĢtırması gösterilmektedir. Söz konusu tabloya
göre; Spor yapmayan bireylerin eğitim durumlarıyla sosyal beceri alt boyutlarında anlamlı fark ortaya
çıkmamıĢtır (p>0,05). Fakat Alt boyutların ortalamaları karĢılaĢtırıldığında Duygusal Kontrol (44,9±4,87),
Sosyal Anlatımcılık (46,0±5,06) ve Sosyal Kontrol (44,4±6,01) ortalamalarda lisans düzeyinde deneklerin
lehine netice elde edilmiĢtir. Duygusal Anlatımcılık (46,0±4,65) Duygusal Duyarlılık (45,7±6,56) ve Sosyal
Duyarlılık (45,0±4,81) ortalamalarında ise diğer (lise, ön lisans vb.) eğitim düzeyine sahip bireylerin lehine
sonuç elde edildiği saptanmıĢtır.

Tablo 5. Spor Yapan Bireylerin Aile Gelir Durumları ve Sosyal Beceri Alt DeğiĢkenlerine Göre
KarĢılaĢtırılması
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Duyarlılık
Duygusal Kontrol

Sosyal
Alt DeğiĢkenler
Anlatımcılık
Duygusal
Sosyal Duyarlılık
Anlatımcılık
Duygusal
Sosyal Kontrol
Duyarlılık
Duygusal Kontrol

5001 ve
Üzeri
5000 ve Altı

58

43,16±9,49

92

43,93±4,58

5001 ve
Üzeri
5000Gelir
ve Altı
Aile
Durumu
5001 ve
(TL)
Üzeri
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5000 ve
ve Altı
Altı
5001
5001 ve
ve
Üzeri
Üzeri
5000
5000 ve
ve Altı
Altı
5001
5001 ve
ve
Üzeri
Üzeri
5000 ve Altı

58

45,02±5,56

N92

Mean±Std
45,29±8,00

57

44,30±8,55

59
92
91
58

0,184

-1,295

148

0,197

f 0,035

t 0,719

df 147

p 0,473

46,6±4,73
46,26±7,96
45,3±4,52
44,66±7,05

0,736
1,774

1,729
1,256

148
148

0,086
0,211

59
92
91
58

46,2±6,99
44,74±8,09
45,2±6,03
43,28±10,6

2,683
3,599

0,911
0,952

148
148

0,364
0,343

59

44,8±4,46

1,429

0,094

148

0,925

Tablo 5‘de Spor yapan bireylerin gelir durumları ve sosyal beceri alt boyutları karĢılaĢtırması gösterilmektedir.
Söz konusu tabloya göre; Spor yapan bireylerin aile gelir durumlarıyla sosyal beceri alt boyutlarında Duygusal
Anlatımcılık, Duygusal Kontrol, Sosyal Anlatımcılık, Sosyal Duyarlılık ve Sosyal Kontrol değiĢkenlerinde
anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır (p>0,05). Fakat Duygusal Duyarlılık alt boyutunda deneklerin aile gelir
durumları arasında anlamlı fark ortaya çıkmıĢtır (p˂0,05). Alt değiĢkenlerin ortalamaları karĢılaĢtırıldığında ise
Duygusal Duyarlılık (46,74±9,91), Sosyal Anlatımcılık (45,29±8,00) ve Sosyal Kontrol (44,74±8,09)
ortalamalarının 5000 TL ve Altı gelire sahip olan deneklerin lehine olduğu görülmektedir. Duygusal
Anlatımcılık (45,52±5,22) ve Duygusal Kontrol (45,02±5,56) alt boyutlarının ortalamaları ise 5001 TL ve üzeri
geliri olan kiĢilerin lehine olduğu saptanmıĢtır.

Tablo 6. Spor Yapmayan Bireylerin Aile Gelir Durumları ve Sosyal Beceri Alt DeğiĢkenlerine Göre
KarĢılaĢtırılması
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5001 ve
Üzeri
5000 ve Altı

91

44,7±5,26

59

45,4±4,26

91

46,2±5,17

Sosyal Duyarlılık

5001 ve
Üzeri
5000 ve Altı

59

45,0±4,58

91

44,8±4,68

Sosyal Kontrol

5001 ve
Üzeri
5000 ve Altı

59

44,2±4,59

5001 ve
Üzeri

91

44,2±5,63

Sosyal
Anlatımcılık

1,040

-0,949

148

0,344

0,453

0,256

148

0,798

3,400

0,002

148

0,999

Tablo 6‘da Spor yapmayan bireylerin gelir durumların ve sosyal beceri alt boyutları karĢılaĢtırması
gösterilmektedir. Söz konusu tabloya göre; Spor yapan bireylerin aile gelir durumlarıyla sosyal beceri alt
boyutlarında anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır (p>0,05). Alt değiĢkenlerin ortalamaları karĢılaĢtırıldığında ise
Duygusal Anlatımcılık (46,6±4,73), Duygusal Duyarlılık (46,2±6,99), Duygusal Kontrol (44,8±4,46) ve Sosyal
Duyarlılık (45,0±4,58) ortalamalarının gelir durumu 5000 TL ve Altı olan deneklerin lehine olduğu
saptanmıĢtır. Sosyal Anlatımcılık (46,2±5,17) alt boyutunda ise 5001 TL ve üzeri gelire sahip olan kiĢilerin
lehine ortalama olduğu görülmektedir.
TARTIġMA ve SONUÇ
Akpınar ve ark. (2015) yapmıĢ oldukları çalıĢmada spor yapan bireylerin cinsiyetleriyle sosyal beceri düzeyleri
arasında anlamlı bir fark bulunmadığı belirtilmiĢtir (Akpınar ve ark., 2015). Aydın (2021), gerçekleĢtirmiĢ
olduğu araĢtırmada göre kadın sporcu öğrencilerin sosyal kontrol alt boyut ortalama puanlarının erkek öğrenci
sporculara göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur (Aydın, 2021). Arslanoğlu ve ark. (2013) yapmıĢ oldukları
çalıĢmada spor yapan ve yapmayan lise öğrencilerinin cinsiyetleriyle sosyal beceri düzeylerinde kız
öğrencilerin duygusal duyarlılık, sosyal duyarlılık ve sosyal beceri düzeyleri erkeklerden daha yüksek olduğu
saptanmıĢtır (Arslanoğlu ve ark., 2013). Çetin ve Kuru (2009) yapmıĢ oldukları çalıĢmada kadınların erkekler
göre daha yüksek sosyal beceriye sahip oldukları ifade edilmiĢtir (Çetin ve Kuru, 2009). Bu çalıĢmada spor
yapan bireylerin cinsiyetleriyle sosyal beceri alt boyutlarından Duygusal Anlatımcılık, Duygusal Duyarlılık,
Duygusal Kontrol, Sosyal Anlatımcılık ve Sosyal Duyarlılıklarda anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır. Ancak
Sosyal Beceri Düzeyi Alt Boyutlarından Sosyal Kontrol‘de Erkek ve Kadın denekler arasında anlamlı fark
ortaya çıkmıĢtır (p˂0,05). Alt boyutların ortalamaları karĢılaĢtırıldığında ise Duygusal Anlatımcılık, Duygusal
Duyarlılık, Sosyal Anlatımcılık ve Sosyal Kontrol ortalamaların kadınların lehine olduğu saptanmıĢtır.
Duygusal Kontrol ve Sosyal Duyarlılık alt boyutunda ise ortalamaların erkek deneklerin lehine olduğu
görülmektedir. Spor yapmayan bireylerin ise cinsiyetleriyle sosyal beceri alt boyutlarında anlamlı fark ortaya
çıkmamıĢtır. Alt boyutların ortalamaları karĢılaĢtırıldığında sadece Duygusal Anlatımcılık, ortalamalarında
kadınların lehine sonuç elde edilmiĢtir. Duygusal Kontrol, Sosyal Anlatımcılık, Sosyal Duyarlılık ve Sosyal
Kontrol alt boyutlarında ise erkek deneklerin lehine netice elde edilmiĢtir. Spor yapan bireylerin cinsiyetlerine
göre sosyal beceri düzeyleri ilgili çalıĢmaların neticeleriyle benzerlik içermektedir. Ancak bu çalıĢma ile diğer
araĢtırmaların spor yapmayan bireylerin sosyal beceri düzeyleri karĢılaĢtırıldığın erkek deneklerin kadın
bireylere göre daha yüksek sosyal beceri düzeyine sahip olduğu saptanmıĢtır. Söz konusu netice diğer
çalıĢmalara göre farklılık içermektedir.
Fındık (2016) yaptığı çalıĢmada, sosyal beceri envanterinin duygusal anlatımcılık, duygusal kontrol, sosyal
anlatımcılık, sosyal duyarlık ve sosyal kontrol alt ölçek boyutları ortalama puanlarının sınıf düzeyine göre
farklılaĢtığını ifade etmektedir (Fındık, 2016). ġenol (2015) yaptığı çalıĢmada araĢtırma grubunun sınıf düzeyi
değiĢkenine göre sosyal beceri alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiĢtir (ġenol,
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2015). Acıbunar (2019) gerçekleĢtirdiği çalıĢmada ölçeğin genelinde okul türüne göre istatistiksel olarak
anlamlı fark olmadığı belirlenmiĢtir (Acıbunar, 2019). Bu çalıĢmada ise, spor yapan ve yapmayan bireylerin
eğitim durumlarıyla sosyal beceri alt boyutlarında anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır. Ancak spor yapan bireylerin
sosyal beceri düzeyi alt boyut ortalamaları karĢılaĢtırıldığında Duygusal Anlatımcılık, Duygusal Duyarlılık,
Sosyal Anlatımcılık ve Sosyal Kontrol ortalamalarda lisans düzeyinde deneklerin lehine netice elde edilmiĢtir.
Duygusal Kontrol ve Sosyal Duyarlılık ortalamalarının ise diğer (lise, ön lisans vb.) eğitim düzeyine sahip
bireylerin lehine olduğu saptanmıĢtır. Ayrıca spor yapmayan kiĢilerin alt boyut ortalamaları karĢılaĢtırıldığında
Duygusal Kontrol, Sosyal Anlatımcılık ve Sosyal Kontrol ortalamalarda lisans düzeyinde deneklerin lehine
netice elde edilmiĢtir. Duygusal Anlatımcılık, Duygusal Duyarlılık ve Sosyal Duyarlılık ortalamalarında ise
diğer (lise, ön lisans vb.) eğitim düzeyine sahip bireylerin lehine sonuç elde edildiği saptanmıĢtır.
Çutuk (2017), gerçekleĢtirdiği çalıĢmada, sosyal davranıĢlar alt ölçeği puanları ile ailenin gelir durumu arasında
anlamlı bir farklılık olduğu belirtilmektedir. Ailenin gelir durumu düĢük olan öğrenciler, ailesinin gelir durumu
orta ve yüksek olan öğrencilere göre daha az olumlu sosyal davranıĢ gösterdikleri belirtilmiĢtir (Çutuk, 2017).
Kara (2000) gerçekleĢtirdiği ilgili çalıĢmada bireylerin sahip oldukları ekonomik düzey ve sosyal beceri
algısında anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıĢtır. (Kara, 2000). Bu çalıĢmada spor yapan bireylerin aile gelir
durumlarıyla sosyal beceri alt boyutlarında Duygusal Anlatımcılık, Duygusal Kontrol, Sosyal Anlatımcılık,
Sosyal Duyarlılık ve Sosyal Kontrol değiĢkenlerinde anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır. Fakat Duygusal
Duyarlılık alt boyutunda deneklerin aile gelir durumları arasında anlamlı fark ortaya çıkmıĢtır. Spor yapmayan
bireylerin ise aile gelir durumlarıyla sosyal beceri alt boyutlarında anlamlı fark ortaya çıkmamıĢtır.
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ÖZET
Ġnsan hayatının her aĢamasında yer alan oyun, bebeklik çağından itibaren bireylerin geliĢimini ve hayatı
anlamasını sağlar. Eğitim sürecinde de oyun önemli bir yere sahiptir. Eğitsel oyunlar eğitim sürecini daha kalıcı
ve verimli hale getirir. Eğitsel oyun oynatma sorumluluğunun tamamı eğiticidedir. Dolayısıyla oyunun eğitim
ortamında nerede ve nasıl gerçekleĢtirileceği, eğiticinin oyun ile ilgili bilgi ve tutumu ile yakından alakalı bir
durumdur. Bu doğrultuda, rekreasyon bölümü öğrencilerinin eğitsel oyun oynatma öz yeterliliklerinin
incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GerçekleĢtirilen bu araĢtırmada genel tarama yöntemi modeliyle tasarlanmıĢtır. AraĢtırmaya Fırat
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümünde öğrenim gören 133 erkek ve 114 kadın öğrenci
katılım sağlamıĢtır. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak, Altınkök ve Yılmaz tarafından (2018) geliĢtirilen
‗Eğitsel Oyun Oynatma Özyeterlilik Ölçeği‘ kullanılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen veriler IBM SPSS Statistics
26 paket programı kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde özelliklerin belirlenmesinde frekans dağılımı, iki
bağımsız değiĢken eğitsel oyun oynatma öz yeterlilikleri arasındaki iliĢkiyi incelemek için t testi, ikiden fazla
değiĢken ile öz yeterlilik düzeyleri arasındaki iliĢkiyi incelemek için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
kullanılmıĢtır. DeğiĢkenler arasındaki fark p< 0,05 anlamlılık düzeyi esas alınarak yorumlanmıĢtır.
AraĢtırma bulguları incelendiğinde, lisanslı sporcu olma durumunun ve katılımcıların eğitsel oyunu
oynatmayı tercih ettiği yer değiĢkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklara rastlanmamıĢtır.
Katılımcıların cinsiyet, takım veya bireysel sporlarla ilgilenme durumu ve eğitsel oyunlarda tercih ettikleri oyun
türü değiĢkenlerinde ölçek alt boyutlarında anlamlı farklılıklar görülmüĢtür. Sonuç olarak ölçek puanları
incelendiğinde rekreasyon bölümü öğrencilerinin eğitsel oyun oynatma yeterliliklerinde planlama, uygulama ve
değerlendirme aĢamalarında eksikler olduğu görülmektedir. Bundan dolayı rekreasyon bölümü öğrencilerinin
bu konu hakkındaki yetkinliklerinin iyileĢtirilmesi için kurum içinde ilgili derslerde geliĢtirmeler yapılması
önerilebilir.
Anahtar Kelimler: Rekreasyon, Öz Yeterlilik, Eğitsel Oyun
Investigation of Educational Game Playing Self-Efficacy of Recreation Department Students
ABSTRACT
Game has an important place in the education process. Educational games make the education process
more efficient and the responsibility is on the educator. Therefore, where and how the game will be performed
in the educational environment is closely related to the trainer's knowledge and attitude about the game. In this
direction, it is aimed to examine the educational game playing self-efficacy of the recreation department
students.
This research was designed with the general screening method model.133 male and 114 female students
studying at Fırat University Faculty of Sport Sciences Recreation Department participated in the research. The
'Educational Gameplay Self-Efficacy Scale' developed by Altınkök and Yılmaz (2018) was used as a data
collection tool in the research. The data obtained in the research was used with the IBM SPSS Statistics 26
package program. In the analysis of the data, frequency distribution was used to determine the characteristics, ttest was used to examine the relationship between two independent variables and educational game playing
self-efficacy, and one-way analysis of variance (ANOVA) was used to examine the relationship between more
than two variables and self-efficacy levels. The difference between the variables was interpreted on the basis of
p< 0.05 significance level.
When the research findings were examined, no statistically significant differences were found according
to the variables of being a licensed athlete and where the participants preferred to play the educational game.
Significant differences were observed in the sub-dimensions of the scale in the variables of gender, interest in
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team or individual sports and the type of game they preferred in educational games. As a result, when the scale
scores were examined, it was seen that there were deficiencies in the educational game playing competencies of
the recreation department students in the planning, implementation and evaluation stages. Therefore, in order to
improve the competencies of the students of the recreation department on this subject, it may be recommended
to make improvements in the relevant courses within the institution.
Keywords: Recreation, Self-Efficacy, Educational Game
GĠRĠġ
Oyun, fark edilse de edilmese de insan hayatının her kısmında yer almakta ve insan oyunla yaĢamayı ve hayatta
kalmayı öğrenmektedir. Oyun çeĢitli yazarlarca farklı Ģekillerde tanımlanmıĢtır.
Oyun insan geliĢiminin her döneminde ve önemli yer alan bir eğitim aracıdır.( Topkaya, 2004). Sel‘ e göre
oyun, insanların güzel vakit geçirmesi için oynanan ve çeĢitli yeteneklere dayanan menfaat içermeyen bir
yarıĢtır. BaĢal oyun kavramını, içeriğinde mutluluk olan ve kendiliğinden ortaya çıkan etkinliklerin tamamı
oyun olarak tanımlamıĢtır. Dönmez (2000) ise oyunu, ―belli bir amaca yönelik olan veya olmayan, kurallı ya da
kuralsız uygulanabilen, her durumda çocuğun isteyerek ve hoĢlanarak bulunduğu, fiziksel, biliĢsel, dil,
duygusal ve sosyal geliĢimini temel alan, gerçek yaĢamın bir parçası ve çocuk için önemli bir öğrenme süreci‖
olacak Ģekilde belirtmektedir. Oyun özellikle çocukların geliĢimi için önemli rol oynamakta aynı zamanda
çocuğun kendini doğru ifade edebildiği en anlamlı ve kolay yoldur(Ataman 2004, Akt: Demiral, 2010, s. 14).
Diğer taraftan oyun, çocuğun sevgi, dostluk, samimiyet gibi duygularının geliĢiminde katkı sağladığı
bilinmektedir(Yiğit,2007). Hui- Tzu yaptığı çalıĢmada oyunların önemini vurgulayarak, öğrenme ve büyümenin
hareketle sırasında gerçekleĢtiğini söylemiĢtir.
Eğitsel oyunlar, çocuğun bedensel ve ruhsal geliĢimine katkı sağlayarak ona iyi davranıĢlar ve alıĢkanlıklar
kazandıran, haz, neĢe, sevgi ve saygıyla birlikte birbirlerine yardım duygusu geliĢtiren çeĢitli faaliyetlerdir
(Göde ve Susar 1997). Ayan ve Dündar‘ göre eğitsel oyunlar, öğrencilerin zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal
yönlerini geliĢtirmeyi amaçlayan, eğitimin tamamlayıcısı ve onu eğlenceli hale getiren planlı faaliyetler olarak
tanımlamıĢlardır (Ayan ve Dündar 2009). Bir dersi, konuyu veya durumu öğrencilere eğitici oyunlarla
öğretmek onlar için daha kalıcı ve doğru öğrenme oluĢtururken, bu esnada çocuk daha serbest hareket
edebildiğinden çocuk iç dünyasını daha gerçekçi yansıttığı söylenebilir. Ayrıca bu öğrenme stili öğrencilerde
olumlu davranıĢlara yol açtığı da görülmektedir( Demirci ve Demirci 2006). Oyun ile öğretim yöntemi diğer
yöntemlere göre daha etkili olduğu bilinmekle birlikte, çocuklara dikkati, hayal gücünü, yaratıcılığı ve problem
çözme gücünü geliĢtirir (Demir ve ġahin, 2012). Bu durumda oyun yönetiminde planlama, uygulama ve
değerlendirme sıralamaları doğru uygulanmalı ve takip edilmelidir.
Bu bağlamda, rekreasyon bölümü öğrencilerinin, okullarda, belediyelerde, gençlik merkezlerinde, spor
merkezlerinde, turizm sektöründe ve benzeri diğer alanlarda çalıĢabilecekleri ve bu alanlarda oyun ve çeĢitli
eğitsel oyunlarla yakından iliĢkili olduğu bilinmekle beraber bu öğrencilerin eğitsel oyun oynatma becerilerinin/
öz yeterliliklerinin yüksek olması beklenmektedir.
Yapılan bu çalıĢmada, rekreasyon bölümü öğrencilerinin eğitsel oyun oynatma öz yeterlilik düzeylerinin
belirlenmesi amaçlanmıĢtır.
YÖNTEM
GerçekleĢtirilen bu araĢtırma genel tarama modeliyle tasarlanmıĢtır. AraĢtırmaya Rekreasyon bölümünde
öğrenim gören 114 kadın (%46,2) ,133 erkek (%53,8) olmak üzere 247 öğrenci katılım sağlamıĢtır. AraĢtırmada
veri toplama aracı olarak Altınkök ve Yılmaz tarafından (2018) geliĢtirilen, 11 madde ve 3 alt boyuttan oluĢan
(planlama, uygulama ve değerlendirme)‗Eğitsel Oyun Oynatma Özyeterlilik Ölçeği‘ kullanılmıĢtır. AraĢtırmada
elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 26 paket programı kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde özelliklerin
belirlenmesinde frekans dağılımı, iki bağımsız değiĢkenlerde ki iliĢkiyi incelemek için T testi, ikiden fazla
değiĢken arasındaki iliĢkiyi incelemek için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. DeğiĢkenler
arasındaki fark p<0,05 anlamlılık düzeyi esas alınarak yorumlanmıĢtır.

BULGULAR
Tablo:1 Katılımcıların Cinsiyet DeğiĢkenine ĠliĢkin Analiz Sonuçları
Cinsiyet
N
X
S.s
f
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Kadın
114
3,42
1,09
-3,763
,000*
Erkek
133
3,91
,93
Kadın
114
3,31
,82
-,462
,645
Uygulama
Erkek
133
3,36
,82
114
3,55
1,17
-1,770
0,078
Değerlendirme Kadın
Erkek
133
3,80
1,01
Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların cinsiyet değiĢkenine göre analiz sonuçlarında planlama alt boyutunda
istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüĢtür(p<0,05). Ortalama puanlar incelendiğinde erkek katılımcıların
kadınlara göre eğitsel oyunları daha iyi planladıkları söylenebilir.
Planlama

Tablo:2 Katılımcıların Ġlgilendikleri Spor BranĢı Türü DeğiĢkenlerine ĠliĢkin Analiz Sonuçları
BranĢ
N
X
S.s
t
p
Takım sporları 137
3,50
1,09
-3,253
Planlama
,001*
Bireysel sporlar 110
3,92
,93
Takım sporları 137
3,22
,82
-2,392
Uygulama
,018*
Bireysel sporlar 110
3,47
,80
3,54
1,12
-2,364
Değerlendirme Takım sporları 137
,019*
Bireysel sporlar 110
3,87
1,04
Tablo 2 de görüldüğü üzere, katılımcıların branĢ türüne göre istatistiksel analizlerde ölçek alt boyutlarında
tümünde anlamlı farklılık görülmektedir(p<0,05). Ortalama puanlara göre, eğitsel oyunların planlama,
uygulama ve değerlendirme aĢamalarında bireysel sporcuların takım sporcularına göre daha iyi olduğu
söylenebilir.
Tablo: 3 Katılımcıların Lisanslı Sporcu Olma Durumuna ĠliĢkin Analiz Sonuçları
Lisanslı Sporcu Olma Durumu
N
X
S.s
t
p
Evet
206
3,70
,99
,563
,574
Planlama
Hayır
41
3,60
1,23
Evet
206
3,38
,844
1,587
,114
Uygulama
Hayır
41
3,15
,679
Evet
206
3,71
1,11
,866
,387
Değerlendirme
Hayır
41
3,55
1,01
Katılımcıların lisansı sporcu olma durumuna göre ölçek alt boyut puanları incelendiğinde, hiçbir alt boyutta
anlamlı farklılık görülmemektedir(p>0,05). Ortalama puanlar incelendiğinde planlama, uygulama ve
değerlendirme alt boyutlarında lisanslı sporcu olan katılımcıların ortalama puanları daha yüksek olduğu
görülmüĢtür.
Tablo: 4 Katılımcıların Eğitsel Oyun Oynatmayı Tercih Ettiği Yere ĠliĢkin Analiz Sonuçları
Tablo

Planlama

Uygulama

Değerlendirme

Sınıf içi
Bahçe oyunları
Salon oyunları
Toplam
Sınıf içi
Bahçe oyunları
Salon oyunları
Toplam
Sınıf içi
Bahçe oyunları
Salon oyunları
Toplam

N
58
134
55
247
58
134
55
247
58
134
55
247

X
3,32
3,77
3,86
3,68
3,25
3,33
3,47
3,34
3,63
3,82
3,50
3,71

S.s
1,10
1,01
,96
1,03
,84
,82
,79
,82
1,43
,94
1,11
1,11

f
4,845

p
,009*

1,121

,328

,973

,381

4

incelendiğinde, katılımcıların eğitsel oyun oynatmayı tercih ettiği yere göre analiz sonuçlarında planlama alt
boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmıĢtır(p<0,05).
Tablo5. Katılımcıların Oynatmayı Tercih Ettiği Oyun Türüne Göre Analiz Sonuçları
N
X
S.s
f
p
ġans
Oyunları
59
3,75
,72
12,733
Planlama
,000*
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Gösteri Oyunları
Macera Heyecan
Mücadele YarıĢma
Toplam
ġans Oyunları
Uygulama
Gösteri Oyunları
Macera Heyecan
Mücadele YarıĢma
Toplam
Değerlendirme ġans Oyunları
Gösteri Oyunları
Macera Heyecan
Mücadele YarıĢma
Toplam

38
71
79
247
59
38
71
79
247
59
38
71
79
247

3,52
3,19
4,15
3,68
3,25
3,14
3,32
3,52
3,34
3,51
3,55
3,79
3,86
3,71

1,02
1,24
,82
1,03
,82
,87
,87
,72
,82
1,18
1,25
1,04
1,03
1,11

2,240

,084

,840

,474

Katılımcıların oynattığı eğitsel oyun türüne göre analiz sonuçları incelendiğinde, planlama alt boyutunda
anlamlı farklılık görülmektedir(p>0,05).
SONUÇ
Rekreasyon bölümü öğrencilerinin eğitsel oyun oynatma öz yeterlilikleri incelendiğinde, planlama, uygulama
ve değerlendirme aĢamalarında bazı değiĢkenlere göre eksiklikle olduğu görülmektedir. Literatür
incelendiğinde bede eğitimi ve spor öğretmenlerinin veya diğer alanlarda çalıĢan öğretmenlerin eğitsel oyun
oynatma öz yeterlilikleri incelenmiĢtir. Bu bağlamda elde edilen sonuçlara göre çalıĢma bulgularında erkeklerin
kadınlara göre eğitsel oyun oynatma öz yeterliliklerinin daha fazla olduğu görülmektedir. Aynı zamanda,
Çintesun beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının eğitsel oyun oynatma öz yeterliliklerini incelediği
çalıĢmada cinsiyet değiĢkeninde anlamlı farklılık olduğunu saptarken, Yılmaz, Kırımoğlu ve Yamanyurt (2019)
yapmıĢ oldukları çalıĢmada beden eğitimi ve spor öğretmenleri ile sınıf öğretmenlerinin eğitsel oyun oynatma
öz yeterliliklerinde cinsiyet değiĢkeninde bir farklılık tespit etmemiĢlerdir. Akçınar(2018) yapmıĢ olduğu
çalıĢmada da beden eğitimi öğretmenlerinin eğitsel oyun oynatma becerileri ile cinsiyet değiĢkeni arasında
anlamlı bir fark bulunmamıĢtır.
Rekreasyon uzmanı adaylarının takım veya bireysel sporlarla uğraĢma durumuna iliĢkin bulgular
incelendiğinde, bireysel sporlar ile uğraĢan katılımcıların eğitsel oyun oynatma öz yeterliliklerinde planlama,
uygulama ve değerlendirme aĢamalarında daha fazla puan ortalamalarına sahip olduğu görülmüĢtür. Bunun
nedeninin bireysel sporlarla uğraĢan bireylerin bir planlama veya karar anında, bu durumu kendilerinin
yönettiğinden dolayı öz yeterliliklerinin daha geliĢmiĢ olduğu söylenebilir.
Aynı zamanda lisanslı sporcu olma durumunun ölçek alt boyutlarında anlamlı farklılığa neden
olmamıĢtır. Fakat lisanslı sporcuların her alt boyutta daha fazla puan ortalamalarına sahip olduğu
görülmektedir. Lisanslı sporcu olma durumunun eğitsel oyun oynatma öz yeterliliğine olumlu yönde katkı
sağladığı söylenebilir.
ÇalıĢmada, katılımcıların eğitsel oyun oynatmayı tercih ettiği yere iliĢkin analiz sonuçları incelendiğinde
sadece planlama alt boyutunda anlamlı farklılıklar görülmüĢtür. Aynı zamanda Yılmaz ve arkadaĢlarının
yapmıĢ olduğu çalıĢmada da aynı sonuç ortaya çıkmıĢ ve çalıĢmamızı destekler niteliktedir.
Rekreasyon uzmanı adaylarının tercih ettiği oyun türüne göre analiz sonuçları incelendiğinde ise
planlama alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan Yılmaz ve arkadaĢlarının yapmıĢ
olduğu çalıĢmada ise uygulama alt boyutunda anlamlı farklılık bulmuĢlardır. Yılmaz ve arkadaĢlarının ve bu
çalıĢmada da çıkan anlamlı farklılıkların mücadele yarıĢma oyun türünden kaynaklandığı görülmektedir. Aynı
zamanda diğer alt boyutlarda da en yüksek puan ortalaması mücadele yarıĢma değiĢkeninde olduğu
görülmektedir.
Sonuç olarak rekreasyon uzmanı adaylarının eğitsel oyun oynatma öz yeterliliklerinde çeĢitli kısımlarda
eksiklerin olduğu görülmektedir. Spor bilimleri fakültelerinin içinde olan ve eğitsel oyun konusunda gerek
teorik gerek uygulamalı dersler alan Rekreasyon bölümü öğrencilerinin bu konu hakkında daha detaylı ve daha
uygulamalı eğitime tabii tutulmaları gerektiği veya bu konuda staj eğitimi verilmesi de önerilebilir.
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ÖZET
Bireylerin sağlığını korumak ve bu durumu sürdürmek için yaptığı davranıĢların tamamı sağlık
davranıĢıdır. Sağlıklı yaĢam biçimi ise, bireyin sağlığını etkileyen tüm davranıĢlarını kontrol etmesi, günlük
aktivitelerini düzenlemede kendi sağlık durumuna uygun davranıĢları seçerek düzenlemesi olarak
tanımlanmaktadır. Sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları; beslenme alıĢkanlığı, kendini gerçekleĢtirme, sağlık
sorumluluğu, egzersiz alıĢkanlığı, kiĢilerarası destek ve stres yönetimine yönelik yapılan değerlendirmelerin bir
bileĢkesi olarak ortaya konulmaktadır. Bu doğrultuda Elazığ gençlik ve spor il müdürlüğünde çalıĢan bireylerin
çalıĢma stillerinden dolayı mesai sırasında uzun süre oturmakta veya aynı pozisyonda çalıĢmaktadırlar. Bu
durum sağlıklı yaĢam biçimini ve davranıĢlarını etkilediği düĢünülmektedir. Bu nedenle bu çalıĢmada gençlik
ve spor il müdürlüğü çalıĢanlarının sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları incelenmesi amaçlanmıĢtır.
GerçekleĢtirilen bu araĢtırma genel tarama modeliyle tasarlanmıĢtır. AraĢtırmamızda Elazığ ilinde ki
Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü çalıĢanlarından 148 erkek (%58,5) ,105 kadın (%41,5) olmak üzere 253 çalıĢan
ile gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Bahar (2008) tarafından geliĢtirilen, 4‘lü likert
Ģeklinde, 6 alt boyut(manevi geliĢim, kiĢilerarası iliĢkiler, fiziksel aktivite, beslenme, stres yönetimi ve sağlık)
ve 52 maddeden oluĢan ‗Sağlıklı YaĢam Biçimi DavranıĢları‘ ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen
veriler IBM SPSS Statistics 26 paket programı kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde özelliklerin belirlenmesinde
frekans dağılımı, iki bağımsız değiĢkenlerde ki iliĢkiyi incelemek için t testi, ikiden fazla değiĢken arasındaki
iliĢkiyi incelemek için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. DeğiĢkenler arasındaki fark
p<0,05 anlamlılık düzeyi esas alınarak yorumlanmıĢtır.
AraĢtırma bulguları incelendiğinde, medeni durum değiĢkeninde anlamlı farklılık görülmezken, ölçeğin
alt boyut puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Cinsiyet, yaĢ, eğitim seviyesi, çalıĢma
süresi, sportif aktivite yapma durumu, yönetici veya personel olma durumu değiĢkenlerinde ölçek alt
boyutlarında anlamlı farklılıklara rastlanmıĢtır. Bu bulgulardan yola çıkarak yaĢ, çalıĢma süresi, sportif aktivite
yapma durum değiĢkenlerinin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarına etkisinin fazla olduğu söylenebilir.
Healthy Life Behaviors of Employees of Provincial Directorate of Youth and Sports
ABSTRACT
All of the behaviors that individuals do to protect their health and maintain this condition are health
behaviors. A healthy lifestyle is defined as an individual's controlling all behaviors that affect his health, and
regulating his daily activities by choosing behaviors that are appropriate for his/her own health status. Healthy
lifestyle behaviors; nutritional habits, self-actualization, health responsibility, exercise habits, interpersonal
support and stress management are put forward as a combination of evaluations. In this direction, due to the
working styles of individuals working in the Provincial Directorate of Youth and Sports in Elazig, they sit for a
long time or work in the same position during work. This situation is thought to affect healthy lifestyle and
behaviors. Therefore, in this study, it is aimed to examine the healthy lifestyle behaviors of the youth and sports
provincial directorate employees.
This research was designed with the general screening model. Our research was carried out with 253
employees, 148 male (58.5%) and 105 female (41.5%) employees of the Provincial Directorate of Youth and
Sports in Elazig. The 'Healthy Lifestyle Behaviors' scale, developed by Bahar (2008) and consisting of 6 subdimensions (spiritual development, interpersonal relationships, physical activity, nutrition, stress management
and health) and 52 items, was used as a data collection tool in the study. The data obtained in the research was
used with the IBM SPSS Statistics 26 package program. In the analysis of the data, frequency distribution was
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 491 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

used to determine the characteristics, t-test was used to examine the relationship between two independent
variables, and one-way analysis of variance (ANOVA) was used to examine the relationship between more than
two variables. The difference between the variables was interpreted on the basis of p< 0.05 significance level.
When the research findings are examined, it is seen that while there is no significant difference in the
marital status variable, the mean scores of the sub-dimensions of the scale are close to each other. Significant
differences were found in the sub-dimensions of the scale in the variables of gender, age, education level,
working time, sporting activity status, being a manager or staff. Based on these findings, it can be said that the
variables of age, working time, and doing sports activities have a large effect on healthy lifestyle behaviors.
GĠRĠġ
Ġnsanlığın baĢlangıcından itibaren en çok üzerinde konuĢulan konu olan sağlık, en üst seviyede ki iyilik
halinden ölüme kadar uzanan ve farklı seviyeleri olan bir süreç olarak tanımlanabilir(Phalank,1991,Akt: Aksoy
ve Uçar(2014). GeçmiĢ dönemlerde sağlık kavramı sadece bir hastalığın veya sakatlığın olmayıĢı olarak
tanımlanırken belirli bir hastalık belirtisi veya sakatlığı olmayan herkes sağlıklı olarak kabul
edilmiĢtir(Çakırcalı 1996, Hayran ve Sur 1997). Dünya Sağlık Örgütünün günümüzde yapmıĢ olduğu sağlık
tanımı ise ‗ sadece hastalık ve sakatlığın olamayıĢı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali‘
olarak tanımlamıĢtır(Dünya Sağlık Örgütü,1998).
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre geliĢmiĢ ülkelerdeki ölümlerin %70-80‘inin,
az geliĢmiĢ ülkelerdeki ölümlerin %40-50‘sinin nedeni yaĢam biçimine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar
olduğunu söylemektedir(Erci,2009). Bu sebepten dolayı toplumdaki tüm bireylerin kendi sağlıklarını
korumaları ve geliĢtirmeleri için ‗sağlıklı yaĢam biçimlerini‘ oluĢturmaları gerektiği söylenebilir. Walker ve
arkadaĢları, yeterli ve dengeli beslenme, stres yönetimi, kendini gerçekleĢtirme, yeterli ve düzenli egzersiz
yapma, kiĢilerarası iliĢkiler ve bireyin sağlığını koruma ve geliĢtirmesine iliĢkin sorumluluk alması gibi
baĢlıklarla sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını ele almıĢlardır(Aktaran: Tambağ, 2011).
Bireylerin sağlık davranıĢlarını en üst düzeye çıkarabilmeleri sağlıklarını geliĢtirme çabalarına bağlıdır.
Toplumlarda ki sağlık düzeyi orada bulunan bireylerin sağlıklı olması ile ölçülür. Bireyler sağlıklı
davranıĢlarını geliĢtirmede kendi sorumluluklarını bilmeli ve sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını günlük yaĢam
alıĢkanlıkları haline getirmelidirler(Komduur RH, ve arkadaĢları, 2009). Toplumun sağlıklı olabilmesi için
sağlığı geliĢtirme çalıĢmalarının arttırılması gereklidir. Yapılacak bu çalıĢmalar hastalıkların önlenmesini,
azalmasını sağlamakla beraber toplumun yaĢam süresinin uzamasını ve aynı oranda yaĢam kalitesinin artmasını
sağlayacağı bilinmektedir(Özyazıcıoğlu ve ark, 2011).
Ülkemizde nüfusun büyük bir çoğunluğunu çalıĢan kesim oluĢturmakta ve bu kesime yapılması gereken
en büyük hizmet sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarını kazandırmak ve sürdürmeleri için desteklemektedir. (Esin
ve AktaĢ 2012). Bu konuda iĢ sağlığı hemĢireleri, iĢ yerlerinde sağlık algısının ve sağlıklı yaĢam
davranıĢlarının önemini anlatmalı ve bu davranıĢları sürdürme konusunda gereken çalıĢmaları yapmalıdırlar.
Çünkü sağlık algısı, bireylerin sağlıklarının geliĢtirme süreci ile tamamen iliĢikli bir durumdur(Açıkgöz ve
BeĢer, 2016).
YÖNTEM
GerçekleĢtirilen bu araĢtırma genel tarama modeliyle tasarlanmıĢtır. AraĢtırmamızda Elazığ ilinde ki
Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü çalıĢanlarından 148 erkek (%58,5) ,105 kadın (%41,5) olmak üzere 253 çalıĢan
ile gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Bahar (2008) tarafından geliĢtirilen, 4‘lü likert
Ģeklinde, 6 alt boyut(manevi geliĢim, kiĢilerarası iliĢkiler, fiziksel aktivite, beslenme, stres yönetimi ve sağlık)
ve 52 maddeden oluĢan ‗Sağlıklı YaĢam Biçimi DavranıĢları‘ ölçeği kullanılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen
veriler IBM SPSS Statistics 26 paket programı kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde özelliklerin belirlenmesinde
frekans dağılımı, iki bağımsız değiĢkenlerde ki iliĢkiyi incelemek için t testi, ikiden fazla değiĢken arasındaki
iliĢkiyi incelemek için ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıĢtır. DeğiĢkenler arasındaki fark p<
0,05 anlamlılık düzeyi esas alınarak yorumlanmıĢtır.
BULGULAR
Tablo1. Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü ÇalıĢanlarının Cinsiyet DeğiĢkenine ĠliĢkin Bulguları

Stres
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Cinsiyet
Erkek

N
148

X
19,53

Ss
3,76

t
5,394
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Yönetimi
Sağlık
Sorumluluğu
Beslenme
Fiziksel
Aktivite
KiĢilerarası
ĠliĢki
Manevi
GeliĢim

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

105
148
105
148
105
148
105
148
105
148
105

17,01
19,90
20,85
20,91
21,06
18,77
18,13
26,04
25,78
27,20
26,20

3,49
4,57
3,38
4,07
3,15
4,62
3,33
3,88
2,89
4,17
2,93

-1,808

,072

-,311

,756

1,206

,229

,594

,553

2,099

,037*

Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü çalıĢanlarının cinsiyet değiĢkenine yönelik bulguları incelendiğinde stres yönetimi ve
manevi geliĢim alt boyutlarında anlamlı farklılık görülmektedir(p<0,05).

Tablo2. Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü ÇalıĢanlarının YaĢ DeğiĢkenine ĠliĢkin Bulguları
Stres Yöntemi

Sağlık Sorumluluğu

Beslenme

Fiziksel Aktivite

KiĢiler Arası ĠliĢki

Manevi GeliĢim

26-31 yaĢ
32-36 yaĢ
37-42 yaĢ
43-48 yaĢ
49 yaĢ ve üzeri
Toplam
26-31 yaĢ
32-36 yaĢ
37-42 yaĢ
43-48 yaĢ
49 yaĢ ve üzeri
Toplam
26-31 yaĢ
32-36 yaĢ
37-42 yaĢ
43-48 yaĢ
49 yaĢ ve üzeri
Toplam
26-31 yaĢ
32-36 yaĢ
37-42 yaĢ
43-48 yaĢ
49 yaĢ ve üzeri
Toplam
26-31 yaĢ
32-36 yaĢ
37-42 yaĢ
43-48 yaĢ
49 yaĢ ve üzeri
Toplam
26-31 yaĢ
32-36 yaĢ
37-42 yaĢ
43-48 yaĢ
49 yaĢ ve üzeri
Toplam

N
36
81
47
64
25
253
36
81
47
64
25
253
36
81
47
64
25
253
36
81
47
64
25
253
36
81
47
64
25
253
36
81
47
64
25
253

X
15,16
19,18
19,76
17,67
20,72
18,49
18,66
19,85
20,61
21,73
19,84
20,30
18,75
21,00
21,68
21,28
22,04
20,98
17,58
17,66
19,31
19,50
18,48
18,50
22,91
25,25
27,34
27,01
27,08
25,93
23,00
26,81
27,93
27,39
28,48
26,79

Ss
,56
2,55
4,36
4,63
3,51
3,85
1,12
4,01
5,06
4,62
2,98
4,14
,84
3,95
5,08
2,49
3,99
3,71
1,40
3,81
5,26
4,00
5,11
4,14
,28
3,41
3,57
3,67
2,56
3,50
,00
4,07
4,19
2,94
2,55
3,73

f
13,792

p
,000*

3,864

,005*

4,516

,002*

2,723

,030*

13,833

,000*

14,709

,000*

Gençlik ve spor il müdürlüğü çalıĢanlarının yaĢ değiĢkenine iliĢkin bulguları incelendiğinde, stres yönetimi, sağlık
sorumluluğu beslenme, fiziksel aktivite, kiĢiler arası iliĢki, manevi geliĢim alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık görülmektedir(p<0,05).

Tablo3. Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü ÇalıĢanlarının YaĢ DeğiĢkenine ĠliĢkin Bulguları
N
X
Ss
F
Lise
23
22,86
4,22
23,035
Stres Yönetimi
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Lisans
Lisansüstü
Toplam
Lise
Sağlık
Lisans
Sorumluluğu
Lisansüstü
Toplam
Lise
Beslenme
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Lise
Fiziksel Aktivite
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Lise
KiĢiler Arası ĠliĢki
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Lise
Manevi GeliĢim
Lisans
Lisansüstü
Toplam

176
54
253
23
176
54
253
23
176
54
253
23
176
54
253
23
176
54
253
23
176
54
253

17,69
19,22
18,49
23,60
20,04
19,72
20,30
24,91
20,25
21,66
20,98
22,21
18,63
16,50
18,50
27,17
25,61
26,44
25,93
29,34
25,81
28,88
26,79

3,68
2,72
3,85
5,78
4,19
2,06
4,14
4,85
3,52
2,40
3,71
6,47
3,56
3,48
4,14
2,77
3,90
1,93
3,50
3,76
3,68
2,22
3,73

8,684

,000*

19,711

,000*

17,714

,000*

2,756

,065

23,539

,000*

Gençlik ve spor il müdürlüğü çalıĢanlarının eğitim durumuna iliĢkin bulguları incelendiğinde, stres yönetimi, sağlık
sorumluluğu, beslenme, fiziksel aktivite, manevi geliĢim alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık
görülmektedir(p<0,05).

Tablo4. Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü ÇalıĢanlarının Medeni Durum DeğiĢkenine ĠliĢkin Bulguları
Stres yönetimi
Sağlık sorumluluğu
Beslenme
Fiziksel aktivite
KiĢiler arası iliĢki
Manevi geliĢim

Medeni durum
Evli

N
224

X
18,32

Ss
3,92

Bekar

29

19,75

2,94

Evli

224

20,34

4,23

Bekar

29

19,96

3,39

Evli

224

21,04

3,69

Bekar

29

20,48

3,87

Evli

224

18,58

4,11

Bekar

29

17,93

4,42

Evli

224

25,87

3,57

Bekar

29

26,37

2,93

Evli

224

26,88

3,75

Bekar

29

26,06

3,56

t

p

-1,894

,059

,462

,645

,766

,444

,793

,428

-,722

,471

1,107

,269

Gençlik ve spor il müdürlüğü çalıĢanlarının medeni durum değiĢkenine göre bulguları incelendiğinde herhangi
bir alt boyutta istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemektedir(p>0,05). Ölçek alt boyutlarının ortalama
puanları incelendiğinde, sağlık sorumluluğu, beslenme, fiziksel aktivite, manevi geliĢim alt boyutlarında evli
bireylerin alt boyut puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Ölçek alt boyutlarından stres yönetimi ve
kiĢiler arası iliĢki alt boyutlarında ise bekârların ortalama puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo5. Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü ÇalıĢanlarının Sportif Aktivite Yapma Durumuna ĠliĢkin Bulguları
Stres Yönetimi
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Sportif aktivite
Evet

N
159

X
19,22

Ss
4,24

t
4,038
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Sağlık
Sorumluluğu
Beslenme
Fiziksel Aktivite
KiĢiler Arası ĠliĢki
Manevi GeliĢim

Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

94
159
94
159
94
159
94
159
94
159
94

17,25
20,69
19,62
21,37
20,30
19,91
16,11
26,60
24,80
27,34
25,85

2,65
4,63
3,06
3,91
3,25
4,12
2,90
3,67
2,88
3,79
3,44

1,997

,047*

2,229

,027*

7,854

,000*

4,053

,000*

3,131

,002*

Gençlik ve spor il müdürlüğü çalıĢanlarının sportif aktivite yapma durumuna iliĢkin bulguları incelendiğinde,
stres yönetimi, sağlık sorumluluğu, beslenme, fiziksel aktivite, kiĢiler arası iliĢki, manevi geliĢim alt
boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir(p<0,05).
Tablo6. Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü ÇalıĢanlarının ÇalıĢtığı Pozisyona ĠliĢkin Bulguları
Pozisyon
N
X
Ss
t
p
Yönetici
47
19,59
4,29
2,197
Stres Yönetimi
,029*
Personel

206

18,23

3,70

Sağlık
Sorumluluğu

Yönetici
Personel

47
206

20,02
20,36

5,01
3,93

-,511

,610

Beslenme

Yönetici
Personel

47
206

21,38
20,88

4,46
3,52

,823

,411

Fiziksel Aktivite

Yönetici

47

19,57

5,69

1,970

,050

Personel

206

18,26

3,67

KiĢiler Arası ĠliĢki Yönetici
Personel

47
206

26,61
25,78

3,73
3,44

1,477

,141

Yönetici
47
28,31
3,16
3,166
,002*
Personel
206
26,44
3,77
Gençlik ve spor il müdürlüğü çalıĢanlarının çalıĢma pozisyonuna yönelik ölçek puanları incelendiğinde, stres
yönetimi ve manevi geliĢim alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmektedir(p<0,05).
SONUÇ
ÇalıĢmada cinsiyet değiĢkenine iliĢkin bulgular incelendiğinde stres yönetimi ve manevi geliĢim alt
boyutlarında anlamlı farklılık görülmüĢ ve erkeklerin ortalama puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıĢtır.
Gürsel ve arkadaĢları(2016) yapmıĢ olduğu çalıĢmada ve Pasinoğlu ve Gözüm‘ün yapmıĢ olduğu çalıĢmada
cinsiyet değiĢkenine göre sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarında kiĢiler arası iliĢki beslenme ve sağlık
sorumluluğu alt boyutlarında anlamlı farklılık saptamıĢtır.
YaĢ değiĢkenine iliĢkin bulgular incelendiğinde çalıĢmamızda, ölçeğin bütün alt boyutlarında anlamlı
farklılık görülmektedir. Stres yönetimi alt boyutunda en yüksek puan ortalaması 32-42 yaĢ arasında iken sağlık
sorumluluğu alt boyutunda ki en yüksek puan 37-48 yaĢ arasında olduğu görülmüĢtür. Beslenme alt boyutunda
en yüksek puan ortalamasına sahip olan 49 yaĢ ve üzeri olduğu görülmektedir. YaĢ büyüdükçe sağlık
sorumluluğu ve beslenmeye dikkat etme durumunun arttığı söylenebilir. Aynı zamanda en yüksek fiziksel
aktivite durumunun 37-48 yaĢ arasında olduğu görülmektedir. KiĢiler arası iliĢkinin ve manevi geliĢiminde yaĢ
büyüdükçe daha yüksek puan ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun yaĢ büyüdükçe gelen
olgunluktan dolayı olduğu söylenebilir. Fakat Aksoy ve Uçarın yaptığı çalıĢmada yaĢ değiĢkenine göre hiçbir
alt boyutta anlamlı farklılık görülmemekte ve en yüksek puan alan yaĢ grubunun 24 yaĢ ve üzeri olduğu
saptanmıĢtır.
Eğitim durumu değiĢkenine göre çalıĢmamızda kiĢiler arası iliĢki alt boyutu dıĢında ki alt boyutlarda
anlamlı farklılığa rastlanmıĢtır. Stres yönetimi, beslenme, fiziksel aktivite, alt boyutunda ki en yüksek puan lise
Manevi GeliĢim

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 495 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

seviyesi, sağlık sorumluluğu alt boyutunda lisans seviyesi, kiĢiler arası iliĢki alt boyutunda lisans seviyesi,
manevi geliĢim alt boyutunda ise lisansüstü seviyesinde olan bireylerde olduğu saptanmıĢtır. Kolaç ve
arkadaĢlarının(2018) yapmıĢ olduğu fabrika çalıĢanlarının sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢları çalıĢması
çalıĢmamızı destekler nitelikte olup eğitim durumuna iliĢkin analiz sonuçlarında büyün alt boyutlarda anlamlı
farklılığa rastlamıĢlardır.
AraĢtırmamızda medeni durum değiĢkenine iliĢkin bulgulara göre hiçbir alt boyutta anlamlı farklılık
görülmemiĢtir. Fakat ölçek alt boyutlarında ki ortalama puanlar incelendiğinde, bekar bireylerin stres yönetimi,
kiĢiler arası iliĢki, durumlarının daha iyi olduğu görülmektedir. Bu durum evlilik durumunun bireylere farklı
sorumluluklar yüklediğinden dolayı kaynaklandığı söylenebilir. Aksoy ve Uçarın(2014) ve Karadeniz ve
arkadaĢlarının(2008) yapmıĢ oldukları çalıĢmada medeni durum değiĢkenine göre ölçek alt boyutlarında
anlamlı farklılığa rastlanmıĢtır.
Katılımcıların sportif aktiviteye katılma durumuna göre ölçek alt boyutlarının tamamında anlamlı
farklılıklar görülmüĢtür. Sportif aktivite yapma durumu, stres yönetimi, sağlık sorumluluğu, beslenme, fiziksel
aktivite, kiĢiler arası iliĢki ve manevi geliĢim alt boyutlarında anlamlı farklılığa sebep olmuĢtur. Sportif aktivite
yapan katılımcıların bütün alt boyutları olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Ertop ve arkadaĢları(2012) ve
Cihangiroğlu ve Deveci(2011) yapmıĢ olduğu çalıĢmada çalıĢmamızı destekler nitelikte olup, üniversite
öğrencilerinin düzenli spor yapma durumuna iliĢkin analiz sonuçları incelendiğinde anlamlı fark bulunduğu
görülmektedir.
Son değiĢken olan gençlik ve spor il müdürlüğünde çalıĢan bireylerin çalıĢma pozisyonu değiĢkenine
göre stres yönetimi ve manevi geliĢim alt boyutunda anlamlı farklılık görülmüĢtür. Yönetici pozisyonunda
çalıĢan bireylerin stres yönetimi, beslenme, fiziksel aktivite, kiĢiler arası iliĢki ve manevi geliĢim alt
boyutlarında puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu durum yönetici olmanın bazı
sorumluluklar getirdiği ve belirli sorunlarla baĢa çıkma becerisi geliĢtirdiğinden kaynaklandığı söylenebilir.
Tüm bu bulgulardan yola çıkarak mecburen masa baĢında çalıĢan veya hayatında baĢka sorumluluklar
olan bireylerin sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢlarında belirli eksiklikler olduğu görülmüĢtür. Ortaya çıkan bu
eksikliklerin iĢ sağlığı hemĢirelerinin daha etkin çalıĢmasıyla ve bu konu hakkında kurum içinde eğitim,
danıĢmanlık vermesi gerektiği, kurum içinde yapılacak çeĢitli sağlık taramaları ve tarama sonuçlarının takibinin
sıklaĢtırılması, sağlıklı yaĢam biçimi davranıĢının kurum içinde benimsetilmesi gerekliliği önerilebilir.
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Mücadele Sporları Ġle Ġlgilenen Elit Sporcuların KarĢıt GörüĢe Saygı Gösterme ve Öz Denetim
Düzeylerinin Ġncelenmesi
Doç.Dr. Kenan KOÇ
Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi / 0000-0002-1459-2655 /
Mustafa Soner YÜCE
Doktora Öğrencisi Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü/ 0000-0001-7896-6073

Özet
Bu araĢtırmanın amacı, Kayseri ilinde aktif mücadele sporu ile uğraĢan elit sporcuların karĢıt düĢünceye saygı
gösterme ve öz denetim düzeylerinin çeĢitli değiĢkenler açısından incelenmesidir. AraĢtırmaya Kayseri ilinde
aktif olarak spor yaĢamına devam eden mücadele sporu ile uğraĢan 150 sporcu gönüllü olarak katılmıĢtır.
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Gülle (2018) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalıĢması yapılan
‗‗Sporda KarĢıt GörüĢe Saygı ve Öz Denetim Ölçeği‘‘ ve araĢtırmacı tarafından hazırlanan kiĢisel bilgi formu
kullanılmıĢtır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 20.0 paket programı ile yapılmıĢtır. Adaylara
iliĢkin kiĢisel bilgiler, envanter toplam puanları ve faktör puanları frekans (f) ve yüzde (%) değerleri tespit
edilerek verilmiĢtir. Ölçeklerden elde edilen puanların karĢılaĢtırılması için cinsiyet durumlarına göre bağımsız
T test istatistiği kullanılırken; branĢ, yaĢ, sporcu yaĢı değiĢkenlerinde tek yönlü varyans analizi(Lsd) test
istatistiği kullanılmıĢtır. Sonuç olarak; aktif olarak spor yaĢamına devam eden mücadele sporcularının cinsiyet,
yaĢ ve spor yaĢlarına göre çeĢitli düzeyde farklılıklar hesaplanmıĢ ancak istatistiksel olarak anlamlı farklılık
tespit edilmemiĢtir; branĢ değiĢkenine açısından yapılan değerlendirme de ise anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir.
Rakibe yönelik nefret alt boyutunda boks branĢıyla uğraĢan sporcuların diğer branĢlara göre anlamlı farklılık
oluĢturduğu tespit edilmiĢtir. Öte yandan ölçek toplam puanlarına bakıldığında rakibe yönelik nefret alt boyut
ölçek ortalamasının düĢük olduğu, rakibe yönelik saygı alt boyutu ortalamasının ise yüksek olduğu tespit
edilmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Mücadele sporu, KarĢıt düĢünceye saygı, Öz denetim
Absract
The aim of this study is to examine the levels of self-control and respect for opposition in terms of various
variables of elite athletes engaged in active combat sports in the province of Kayseri. 150 athletes who are
actively involved in combat sports in Kayseri province participated in the research voluntarily. The "Respect
for Opposite Opinions and Self-Control Scale in Sports" and a personal information form prepared by the
researcher were used as data collection tools in the research. Statistical analyzes of the obtained data were made
with the SPSS 20.0 package program. Personal information about the candidates, their inventory total scores
and factor scores were given by determining the frequency (f) and percentage (%) values. In order to compare
the scores obtained from the scales, independent T-test statistics according to gender status were used; One-way
analysis of variance (Lsd) test statistics were used in the variables of branch, age and athlete's age. As a result;
Differences at various levels were calculated according to the gender, age and sports age of the combat athletes
who continue their active sports life, but no statistically significant difference was found; A significant
difference was found in the evaluation made in terms of the branch variable. In the sub-dimension of hatred
towards the opponent, it has been determined that the athletes dealing with boxing make a significant difference
compared to other branches. On the other hand, when the total scores of the scale are examined, it has been
determined that the mean of the hate towards the opponent sub-dimension scale is low, and the mean of the
respect towards the opponent sub-dimension is high.
Keywords: Struggle, Respect for opposition, Self-control
GĠRĠġ
Spor insanlara sağlık, yenilenme, sosyal katılım, sosyal kontrol, istihdam, vatan ve millet sevgisi (Devine ve
Telfer, 2016), ahlaki karakter, özsaygı, takım arkadaĢlığı, etik (Păunescu ve ark., 2013), kurallara uyma,
disiplin, özgüven, iĢ birliği, hoĢgörü, adalet, sportmenlik, sabır (Kirschenbaum, 1995), saygı, yardımlaĢma,
dostluk, cesaret, temizlik (Öztürk Kuter ve Kuter, 2012) gibi değerleri öğretebilmektedir.
Sporun, sadece bir takım fiziksel aktivitelerin tümü olarak düĢünülmemesi, diğer taraftan bireyin sosyal,
duygusal ve toplumsal yönden de geliĢmesi için çok önemli bir sosyal olgu olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. Sporun insan kiĢiliği üzerine olan etkileri dikkate alındığında, insanların kiĢilik geliĢimleri
yönünden ne derece önemli olduğu görülmektedir. Spor, bazı fiziksel etkinlikler bütünü olarak
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değerlendirilmesinin yanı sıra, insanlara bireysel ve sosyal kimlik ve takım üyeliği duygusu vermesi ile bireyin
sosyallik kazanmasına katkıda bulunan bir olgu olarak da ele alınmaktadır.(Elik 2017)
Bireylerin spor yoluyla sosyallik kazanmalarındaki önemli bir etkiyi taraftarlık olgusu oluĢturmaktadır.
GerçekleĢtirilen çeĢitli organizasyonlarda bireyler kalabalık gruplarla bir araya gelerek etkinlik süresince keyifli
vakit geçirebilmektedir. Sporun kitleleri peĢinden sürükleyip onlara heyecan veren bir seyir aracı olmasında
Ģüphesiz en önemli etken kulüplerle birlikte taraftarlık olgusudur (Demirel ve ark. 2007). Taraftarlar
kendilerine yakın gördükleri, sevgi besleyip, sadakatle bağlı oldukları takımlara hayran olmaya, özdeĢleĢmeye
yatkındırlar (Bozyiğit ve Doğan, 2018).
Taraftarlık genel anlamda bireylerin sosyalleĢmesi açısından olumlu sonuçlar ortaya koysa da bazen bağlılık
seviyesinin artmasıyla toplum için sorun oluĢturabilecek durumlar söz konusu olabilmektedir. Takımlara
bağlılık seviyesi Ģiddeti ve saldırgan tavırları ortaya çıkardığında toplum için bir risk durumu olarak gündeme
gelmekte ve tartıĢma konusu olmaktadır (Sağır, 2012).
Sporun endüstrileĢmesi ile birlikte sporda karĢıt görüĢlerin artıĢ gösterdiği, sporda amatör ruhun ve ideallerin
kaybolmasına neden olmuĢtur. Bunun yanı sıra, spor endüstrisi tüketim boyutlu yaĢayan taraftarların tükettiği
değerler nedeniyle kutuplaĢmaya ve fanatizmin yerleĢmesine sebep olmuĢtur (Yücel, 2014). Özellikle son
yıllarda sporda karĢıt görüĢe saygının azaldığı, saygının yerini kin ve nefret almıĢ, sporun felsefesi içerisinde
yer alan barıĢ, dostluk, kardeĢlik duygu ve kazanımları gün geçtikçe taraftarlar arasında önemini kaybetmiĢtir.
Taraftar olmanın en önemli özelliklerinden biri olan bağlılık duygusu bazen taraftarlar için önemli hal
almaktadır. Taraftarlık bazen bireyi holigan yaparken bazen de hüzün ve duygu seline kapılmasına neden
olmaktadır. Farklı ruh hallerinin yaĢandığı spor ortamında yaĢanan farklılıklar insanlar için bir öz denetim
sürecidir. Öz denetim sonucunda birey önce kendine saygı duymayı, sonra ise rakip veya taraftarlara saygı
duymayı öğrenir. Spor içindeki en önemli kiĢisel denetim bireyin kendi öz denetimini sağlayabilmesidir. Öz
denetim sonucunda birey karĢısındaki bireye saygı duymayı öğrenmekle birlikte iyi bir birey olma yolunda
önemli adım atmıĢ olmaktadır.(Gülle, 2018)
Öz denetim ile sergilenen davranıĢ arasında oluĢan dinamik bir bağın mevcudiyeti ve öz denetimin tutum ve
davranıĢı etkilediği söylenebilir. Öz denetim, istenmeyen bir davranıĢın ortaya çıkmasına engel olabildiği gibi
istemli bir biçimde ortaya konulan bir davranıĢın sergilenmesine de yardımcı olmaktadır (Gülle, 2018). Öz
denetim, alıĢılagelen tutum ve davranıĢların uygunluğunu denetim altına alan bir sistemdir denilebilir (Ridder
ve ark., 2012).
Sporun çeĢitli etkileri göz önünde bulundurulduğunda mücadele sporlarıyla uğraĢan bireyler de yaptıkları spor
yoluyla çeĢitli kimlik kazanımları elde edebilmektedirler. Bunlara örnek verecek olursak dövüĢ sporlarıyla
ilgilenen bireylerin endiĢe,mükemmeliyetçilik, saldırganlık, düĢmanlık duyguları azalırken, kendine güven,
bağımsızlık, kendine inanma, problem çözme ve özsaygı düzeyleri artmaktadır (Kurian ve ark., 1993; Daniels
ve Thornton, 1992;Kurian ve ark., 1994; Turan ve ark.,2021; Yüce ve Koç 2021). Bu bağlamda mücadele
sporcularının öz denetim değerinin de yüksek olması beklenmektedir. Öz denetim olgusuna sahip bireylerin
kendini kontrol etmesi ve dolayısıyla da rakiplerine saygı, hoĢgörü ve sabır gösterme düzeylerinin yüksek
olması muhtemeldir.
AraĢtırmamızın amacı mücadele sporu ile uğraĢan elit sporcuların karĢıt düĢüncelere saygı gösterme ve öz
denetim düzeylerinin belirlenmesidir.
MATERYAL-METOD
ÇalıĢma Grubu
Bu araĢtırma iliĢkisel tarama modelindedir. Bu tarama modeli, ―…iki ve daha çok sayıdaki değiĢken
arasında birlikte değiĢim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araĢtırma modelleri‖ Ģeklinde
tanımlanabilir (Karasar, 2007).
AraĢtırma; Kayseri ilinde aktif olarak spor yaĢamına devam eden mücadele sporu ile uğraĢan sporcuların karĢıt
düĢünceye saygı gösterme ve öz denetim düzeylerinin belirlenmesi konusunda durum tespiti yapılacağından
dolayı betimsel nitelik taĢımaktadır.
Veri Toplama Araçları
AraĢtırmada katılımcılara yaptırılacak olan anketlerin uygulanması esnasında araĢtırmacılar tarafından adayların her
birine geniĢ bir zaman dilimi içerisinde, acele edilmeden, gerekli açıklamalar yapılarak, katılımcılar için yeterli bir
düzeyde değerlendirme süreci yaratılmaya çalıĢılmıĢtır.
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Ayrıca adayların rahat bir ortamda formları doldurmaları için uygun koĢullar sağlanmıĢtır. AraĢtırmada kullanılan veri
toplama araçları; Sporda KarĢıt DüĢünceye Saygı ve Öz Denetim Ölçeği ile Sosyo demografik bilgi formu Ģeklinde
ayarlanmıĢtır.

Gönüllü Gruplarının OluĢturulması:
AraĢtırma çalıĢma grubu üzerinden yürütülecektir. ÇalıĢma grubunu tesadüfü yöntem ile seçilmiĢ Kayseri ilinde
aktif olarak spor yaĢamına devam eden mücadele sporu ile uğraĢan 150 sporcu oluĢturmaktadır.
Tablo1: Katılımcıların Sosyo Demografik Özellikleri

BranĢ

Cinsiyet

YaĢ

Spor YaĢı

DeğiĢken
Boks
Kick Boks
Muay Thai
Wushu
Taekwondo
Kadın
Erkek
18-20
21-23
24-26
26-üzeri
0-2
3-5
6-8
8-üzeri

N
18
40
42
13
43
71
85
64
38
25
29
17
23
33
83

%
11,5
25,6
26,9
8,3
27,6
45,5
54,5
41,0
24,4
16,0
18,6
10,9
14,7
21,2
53,2

Sosyo-demografik Bilgi Formu
ÇalıĢmanın sosyo-demografik bilgi formu oluĢturulurken, literatürdeki karĢıt düĢünceye saygı gösterme ve öz
denetim ölçeklerinin bulunduğu araĢtırmalar ve sosyo-demografik bilgi formları incelenmiĢ ve sporcularda
tespit edilmek istenen özelliklerden oluĢan bir havuz oluĢturulmuĢtur. Daha sonra istatistik uzmanlarından
yardım alınarak, sosyo-demografik bilgi formu oluĢturulmuĢtur. OluĢturulan bu sosyo-demografik bilgi formu,
branĢ, cinsiyet, yaĢ ve spor yaĢı bilgilerini elde etmek amacıyla 4 soru içermektedir.
Sporda KarĢıt GörüĢe Saygı ve Öz Denetim Ölçeği (SKGSÖÖ)
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Gülle (2018) tarafından geçerlilik ve güvenirlik çalıĢması yapılan
‗‗Sporda KarĢıt GörüĢe Saygı ve Öz Denetim Ölçeği‘‘ kullanılmıĢtır. Ölçek 5‘li likert tipi derecelendirme
usulüne göre hazırlanmıĢtır ve toplam 15 sorudan oluĢmuĢtur. Ölçek iki alt boyuttan oluĢmaktadır. Bu alt
boyutlar ‗‗Rakibe yönelik saygı‘‘ ve ‗‗rakibe yönelik nefret‘‘ olarak adlandırılmıĢtır. Ölçeğe ait geçerlilik ve
güvenirlik çalıĢmasında karĢıt görüĢe nefret alt boyutuna ait Cronbach‘s Alpha değeri (,80) karĢıt görüĢe saygı
alt boyutuna ait Cronbach‘s Alpha değerinin (,81) olarak hesaplandığı belirtilmiĢtir.
Verilerin Analizi
Adaylara iliĢkin kiĢisel bilgiler ve envanter toplam puanları ve faktör puanları frekans (f) ve yüzde (%)
değerleri tespit edilerek verilmiĢtir. Ölçeklerden elde edilen puanlarının dağılımlarını belirlemek için
Kolmogrov Smirnov ve Çarpıklık Basıklık değerleri incelenmiĢtir. Elde Edilen sonuçlar verilerin dağılımı +/-2
aralığında tespit edilmiĢtir. Cooper-Cutting (2010) çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 2 aralığında olması
normallik açısından uygun bir durum Ģeklinde yorumlamaktadır. Bu sonuçlara göre elde edilen verilerin
karĢılaĢtırılması için parametrik test istatistikleri kullanılmıĢtır. Ölçeklerden alınan puanların ikili
karĢılaĢtırılmasında bağımsız t testi kullanılırken, üç veya daha fazla değiĢkenin karĢılaĢtırılmasın tek yönlü
varyans analizi kullanılmıĢtır. Tek yönlü varyans analizi istatistiği sonucunda anlamlı farklılık tespit edilen alt
boyutlarda ikili karĢılaĢtırma için homojen dağılım gösteren ve grup sayıların eĢit olmadığı ikili
karĢılaĢtırmalarda kullanılan LSD test istatistiği kullanılmıĢtır.
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Ölçek
Rakibe Yönelik
Nefret
Rakibe Yönelik
Saygı

N

Minimum

Maksimum

X±SS

156

1,17

4,83

156

2,00

5,00

ShapiroWilk

Skewness

Kurtosis

2,25±0,56

,921

1,952

,000

3,82±0,57

-,342

,086

,020

Tablo 2. incelendiğinde sporcuların sporda karĢıt düĢünceye saygı ve öz denetim alt baĢlıklarından rakibe
yönelik nefret alt boyut ortalamasının 2,25±0,56, rakibe yönelik saygı alt boyutunun ise 3,82±0,57 olduğu tespit
edilmiĢtir.
Tablo 3. Katılımcıların BranĢlarına Göre KarĢıt DüĢünceye Saygı Gösterme ve Öz Denetim Ölçek
Puanlarının KarĢılaĢtırılması
Ölçek
BranĢ
N
X±SS
f
p
Fark(Lsd)
1
Boks
18
2,61±0,51
Kick Boks2
40
2,14±0,43
1>2
3
Muay Thai
42
2,26±0,56
Rakibe Yönelik
2,635
,036
1>3
Nefret
Wushu4
13
2,35±0,90
1>5
Taekwondo5
43
2,17±0,53
Toplam
156
2,25±0,56
Boks1
18
3,78±0,77
2
Kick Boks
40
3,85±0,53
Muay Thai3
42
3,91±0,60
Rakibe Yönelik
1,367
,248
4
Saygı
Wushu
13
4,00±0,61
Taekwondo5
43
3,67±0,43
Toplam
156
3,82±0,57
Tablo 3 incelendiğinde sporcuların branĢlarına göre karĢıt düĢünceye saygı gösterme ve öz denetim ölçeği alt
boyunlarından rakibe yönelik nefret alt boyutunda anlamlı iliĢki tespit edilirken(p<0.05); rakibe yönelik saygı
alt boyutunda anlamlı iliĢki tespit edilememiĢtir(p>0.05).
Tablo 4. Katılımcıların Cinsiyet Göre KarĢıt DüĢünceye Saygı Gösterme ve Öz Denetim Ölçek
Puanlarının KarĢılaĢtırılması
Ölçek
Cinsiyet
N
X±SS
t
p
Kadın
71
2,19±0,61
-1,210
,228
Rakibe Yönelik Nefret
Erkek
85
2,30±0,52
Kadın
71
3,77±0,55
-,984
,327
Rakibe Yönelik Saygı
Erkek
85
3,86±0,58
Tablo 4 incelendiğinde sporcuların cinsiyet değiĢkenine göre karĢıt düĢünceye saygı gösterme ve öz denetim
ölçeği alt boyunlarında anlamlı iliĢki tespit edilememiĢtir(p>0.05).
Tablo 5. Katılımcıların YaĢlarına Göre KarĢıt DüĢünceye Saygı Gösterme ve Öz Denetim Ölçek
Puanlarının KarĢılaĢtırılması
Ölçek
YaĢ
N
X±SS
f
p
Fark(Lsd)
18-201
64
2,26±0,66
21-232
38
2,18±0,47
Rakibe Yönelik
3
24-26
25
2,41±0,58
,916
,435
Nefret
4
26-üzeri
29
2,20±0,40
Toplam
156
2,25±0,56
18-201
64
3,70±0,60
2
21-23
38
3,84±0,53
Rakibe Yönelik
24-263
25
3,95±0,67 1,824
,145
Saygı
4
26-üzeri
29
3,95±0,39
Toplam
156
3,82±0,57
Tablo 5 incelendiğinde sporcuların yaĢ değiĢkenine göre karĢıt düĢünceye saygı gösterme ve öz denetim ölçeği
alt boyunlarında anlamlı iliĢki tespit edilememiĢtir(p>0.05)
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Tablo 6. Katılımcıların Spor YaĢlarına Göre KarĢıt DüĢünceye Saygı Gösterme ve Öz Denetim Ölçek
Puanlarının KarĢılaĢtırılması
Ölçek
Spor YaĢı
N
X±SS
f
p
Fark(Lsd)
1
0-2
17
2,25±0,46
3-52
23
2,17±0,46
Rakibe Yönelik
3
6-8
33
2,17±0,65
,710
,547
Nefret
8-üzeri4
83
2,21±0,57
Toplam
156
2,25±0,56
0-21
17
3,82±0,58
2
3-5
23
3,82±0,71
Rakibe Yönelik
3
6-8
33
3,75±0,61
,257
,857
Saygı
8-üzeri4
83
3,85±0,51
Toplam
156
3,82±0,57
Tablo 6 incelendiğinde sporcuların yaĢ değiĢkenine göre karĢıt düĢünceye saygı gösterme ve öz denetim ölçeği
alt boyunlarında anlamlı iliĢki tespit edilememiĢtir(p>0.05).
TARTIġMA SONUÇ
ÇalıĢmamız doğrultusunda mücadele sporcularının karĢıt düĢünceye saygı gösterme ve öz denetim düzeyleri
çeĢitli değiĢkenler dâhilinde incelenmiĢtir. Elde ettiğimiz veriler Ģu Ģekilde sunulmuĢtur;
GerçekleĢtirilen bu çalıĢmada katılımcıların branĢlarına göre ölçek puanları incelendiğinde rakibe yönelik saygı
alt boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmezken(p>0.05); rakibe yönelik nefret alt boyutunda anlamlı farklılık
tespit edilmiĢtir(p<0.05). Tespit edilen bu anlamlı farklılığın genel olarak boks branĢında yoğunlaĢtığı
görüĢmüĢtür. Boks branĢında müsabaka sırasında alınacak en fazla puanların kafa bölgesinde toplandığı ve
genellikle darbelerin de bu doğrultuda vurulmaya çalıĢıldığı bilinmektedir. Sürekli olarak kafa bölgesine alınan
darbeler nedeniyle sporcuların sosyal yaĢamlarında dahi kendine rakip veya karĢı gördükleri oluĢumlara karĢı
olumsuz yönde tepki göstermeye meyilli olacakları düĢünülmektedir.
Sunulan çalıĢmada sporcuların cinsiyetlerine göre yapılan değerlendirmede sporcuların anlamlı farklılık
oluĢturmadığı belirlenmiĢtir(p>0.05). Fakat elde edilen puanlar incelendiğinde kadın sporcuların rakip
düĢüncelere karĢı daha fazla nefret düĢüncesi beslediği görülürken aynı zamanda rakiplere saygı gösterme
düzeylerinin de düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Literatür incelendiğinde Topal ve ark (2021) cinsiyet
değiĢkenine göre, sporda karĢıt görüĢe saygı ve öz denetim ölçeği rakibe yönelik saygı alt boyutunda kadın
katılımcılar lehine anlamlı bir farklılığın olduğu, rakibe yönelik nefret alt boyutunda ve ölçeğin genel
toplamında anlamlı bir farklılığın olmadığını belirtmiĢlerdir. Diğer yandan Gülle ve ark. (2020) tarafından
yapılmıĢ olan çalıĢmada, cinsiyet değiĢkeni açısından SKGSÖÖ ölçeğinden rakibe yönelik saygı alt boyutunda
anlamlı farklılık tespit edilmiĢtir. Fakat diğer yönden Nefret ve Ģiddet gibi kavramların birbirleri ile iliĢkili
olduğu kabul edilirse, Aytan ve ark. (2019) tarafından yapılan çalıĢmada, cinsiyet değiĢkeni ile katılımcıların
Ģiddet eğilimleri arasında anlamlı bir farklılığın olmaması araĢtırma bulgularını desteklemektedir.
AraĢtırmamız verileri incelendiğinde yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık oluĢmadığı sonucuna
ulaĢılmıĢtır(p>0.05). Veriler incelendiğinde yaĢ düzeyinin artmasıyla beraber rakibe yönelik saygı tutumunun
da arttığı gözlemlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlarda anlamlı bir farklılığın tespit edilememesinin sebebinin
oluĢturulan yaĢ gurubu aralığının birbirine yakın oluĢundan kaynaklandığı düĢünülmektedir. ÇalıĢmamızla
paralellik gösteren bir diğer çalıĢmada ise Çelik ve arkadaĢları (2022) spor yöneticiliği öğrencilerinin yaĢ
değiĢkeni ile karĢıt düĢünceye saygı gösterme ve öz denetim düzeyleri arasında istatistiki bir farklılık tespit
edememiĢtir.
Son değiĢkenimiz olan sporcuların spor geçmiĢine göre karĢıt görüĢe saygı gösterme ve öz denetim puanları
incelendiğinde anlamlı bir farklılığın oluĢmadığı tespit edilmiĢtir(p>0.05). Veriler incelendiğinde spora yeni
baĢlayan sporcuların genel olarak rakibe yönelik nefretlerinin daha fazla olduğu görülmüĢtür. Aynı zamanda bu
duruma paralellik gösteren diğer alt boyut sonucuna göre sporcu yaĢı yüksek bireylerin rakiplerine yönelik
saygı seviyelerinin yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Sporun ilk yıllarında sporcuların branĢa alıĢması ve branĢa
özgü değerleri yeni yeni tanıyor olması oluĢan bu durumun bir açıklaması olarak düĢünülmektedir. Literatür
incelendiğinde spor yaĢının değiĢken olarak ele alındığı bir çalıĢma bulunmamaktadır. Fakat spor yapma
durumunun ele alındığı çalıĢmalar incelendiğinde Birinci (2019) yapmıĢ olduğu çalıĢmada spor yapanlarla
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yapmayanlar arasında nefret, fiziksel ve sözel saldırganlık arasında anlamlı bir farklılık saptamıĢtır. Fidan
(2016) tarafından yapılan çalıĢmada ise spor yapıp yapmama değiĢkeninin Ģiddet üzerinde anlamlı bir farklılığa
sebep olduğu belirlenmiĢtir.
Son olarak sporcuların nefret ve saygı puanlarına genel olarak bakıldığında ise mücadele sporcularının nefret
düzeyleri puanlarının ortalamanın altında olduğu görülürken; aynı zamanda sporcularının saygı düzeylerinin
yüksek seviyede olduğu tespit edilmiĢtir. Mücadele sporlarının özünde rakibe saygı göstermek, ahlaklı sporcu
olmak, dürüst olmak gibi değerlerin olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda oluĢan sonucun bundan kaynaklandığı
düĢünülmektedir.
Öneriler
-ÇalıĢmamız sınırlı sayıda değiĢkenle gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonraki çalıĢmalarda değiĢken sayısı artırılarak
çalıĢma geniĢletilebilir.
-Spora yeni baĢlayan sporculara kapsamlı bir Ģekilde değerler eğitimi verilebilir.
-Antrenörler sporcuların kiĢilik geliĢlerinde önemli rol oynadıkları için onlarında bu bağlamda bilgilendirilmesi
sağlanabilir.
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MASA TENĠSĠ SPORCULARININ BESLENME, BESĠN DESTEK ÜRÜNÜ, SPORCU ĠÇECEĞĠ,
VĠTAMĠN VE ĠLAÇ KULLANMA ALIġKANLIKLARI
Doç.Dr. Ġnci Banu AYÇA
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0001-9683-3813,
Diyetisyen Özlem Deniz TAġBAġ
Yüksek Lisans öğrencisi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, ORCID: 00000001-5345-8208 ,

ÖZET
Masa tenisi sporcularının beslenme, besin destek ürünü, sporcu içeceği vitamin ve ilaç kullanma
alıĢkanlıklarına yönelik bir anket çalıĢması yapıldı. Sonuçlar SPSS 21.0 paket programında yüzde(%) ve
frekans(f) olarak değerlendirildi. ÇalıĢmaya 65 erkek ve 60 kadın lisanslı sporcu katıldı. Erkek sporcuların
%26.15‘inin (f:17) ve kadın sporcuların %6.67‘sinin (f:4) oynadıkları takımlarda diyetisyen vardır. Erkek
sporcuların %58.46‘sı (f:38) ve kadın sporcuların %66.67‘si (f:40) sporcu beslenmesi konusunda bilgi sahibi
olduğunu düĢünmektedir. Sezon içi dönemde kadın sporcuların %63.33‘ü (f:38) ve erkek sporcuların %64.62‘si
(f:42) öğün atlamaktadır. Öğün atlayan kadın sporcuların %65.79‘u (f:25 /38) ve erkek sporcuların % 42.86‘sı
(f:18 / 42) öğle yemeğini atlamaktadır. Sezon içi dönemde öğün atlamayan sporculardan; erkek sporcuların
%52.17‘si (f:12 /23) ve kadın sporcuların %54.54‘ü (f:12/22) 3 ana öğün + 1 ara öğün tüketmektedir. Sezon içi
dönemde erkek sporcuların %43.08‘i (f:28) ve kadın sporcuların %10‘u(f:6) her gün protein (kırmızı / beyaz et)
tüketmektedir. Sezon içi dönemde erkek sporcuların %44.61‘i(f:29) ve kadın sporcuların %16.67‘si (f:10) her
gün karbonhidrat (makarna, pilav vs.) tüketmektedir. Sezon dıĢı dönemde erkek sporcuların %46.15‘i (f:30) ve
kadın sporcuların % 46.67‘si(f:28) öğün atlamaktadır. Sezon dıĢı dönemde öğün atlamayan sporculardan;
erkek sporcuların %42.85‘i (f:15 /35) ve kadın sporcuların % 46.88‘i (f:15/32) 3 ana öğün +1 ara öğün
tüketmektedir. Sezon dıĢı dönemde erkek sporcuların % 15.38‘i f:10) ve kadın sporcuların %13.33‘ü (f:8) her
gün protein (kırmızı / beyaz et) tüketmektedir. Yine sezon dıĢı dönemde erkek sporcuların % 23.08‘i (f:15) ve
kadın sporcuların %18.33‘ü (f:11) her gün karbonhidrat (makarna, pilav vs.) tüketmektedir. Erkek sporcuların
%27.69‘u(f:18) ve kadın sporcuların % 26.67‘si(f:16) maçtan önce karbonhidrat ağırlıklı beslenirken, erkek
sporcuların % 35.38‘i (f:23) ve kadın sporcuların %31.67‘si (f:19) maçtan sonra karbonhidrat ağırlıklı
beslenmektedir. Gün içerisinde iki antrenman olduğunda erkek sporcuların % 33.85‘i (f:22) ve kadın
sporcuların %33.33‘ü (f:20) antrenmanlar arasında karbonhidrat ağırlıklı beslenmektedir. Erkek sporcuların
%46.15‘i (f:30) ve kadın sporcuların % 28.33‘ü (f:17) maç öncesi son öğünü 2 – 3 saat önce tüketmektedir.
Sezon içi dönemde erkek sporcuların % 89.23‘ü (f:58) ve kadın sporcuların % 95‘i (f:57) sporcu içeceği
kullanmaktadır. Sporcu içeceği kullanan erkek sporcuların %39.62‘si (f:22 /58) ve kadın sporcuların % 31.58‘i
(f:18 / 57) içeriğine göre seçim yaptığını belirtmiĢtir. Sezon içi dönemde erkek sporcuların %41.54‘ü (f:27) ve
kadın sporcuların %36.67‘si (f:22) bir veya birden fazla besin destek ürünü kullanmaktadır. Besin destek ürünü
kullanan erkek sporcuların %59.26‘sı (f:16 / 27) ve kadın sporcuların %54.54‘ü (f:12 /22) sezon dıĢında da
kullanmaya devam etmektedir. Erkek sporcuların %18.52‘si (f:5/27) kreatin, %14.81‘i (f:4/27) balık yağı ve
yine %14.81‘i (f:4/27) kefir kullanırken, kadın sporcuların %27.77‘si (f:6/22) kreatin, % 22.72‘si (f:5/22) balık
yağı kullanmaktadır. Sporcuların en fazla kreatin, balık yağı ve kefir kullandıkları görülmektedir. Besin destek
ürünü kullanan erkek sporcuların %33.33‘ü (f: 10/ 27) ve kadın sporcuların %40.91‘i (f:9 / 22) yağ yakımını
arttırmak için, erkek sporcuların %29.63‘ü (f:8 /27) ve kadın sporcuların %36.36‘sı(f:8/22) kas kuvvetini
arttırmak amacıyla besin destek ürünü kullandığını belirtmiĢtir. Sporcuların %48.8‘i (f:61) vitaminlerin
bağıĢıklık sistemini güçlendirdiğini, %41.6‘sı (f:52)enerji verdiğini düĢünmektedir. Erkek sporcuların
%56.92‘si (f:37) ve kadın sporcuların %41.67‘si (f:25) çeĢitli nedenlerle vitamin kullanmaktadır. Vitamin
kullanan erkek sporcuların %70.27‘si (f:26/37) ve kadın sporcuların %96‘sı (f:24 /25) hastalıklara karĢı direnç
kazanmak için vitamin kullandığını belirtmiĢtir. Erkek sporcuların %48.65‘i (f: 18 / 37) ve kadın sporcuların
%60‘ı (f:15 / 25) yıl boyunca her gün düzenli olarak 1 tane vitamin kullandığını belirtmiĢtir. Erkek sporcuların
%18.46‘sı (f:12 / 65) ve kadın sporcuların %16.67‘si (f:10 / 60) maç öncesi analjezik kullanmaktadır. Analjezik
kullanan erkek sporcuların %33.33‘ü (f:4 /12) ve kadın sporcuların %30‘u (f:3 /10) parasetamol içeren
analjezik kullanmaktadır.
Nezle, grip,
diare, diĢ ağrısı vs. gibi sağlık sorunları olduğunda erkek sporcuların %73.85‘i (f:48 ) ve kadın sporcuların
%70‘i (f:42) doktor önerisi ile ilaç kullandığını belirtmiĢtir. Menstürasyon dönemlerinde kadın sporcuların
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%61.67‘si (f:37) ağrı Ģikayeti olduğunu belirtmiĢtir. Ağrı Ģikayeti olan sporcuların %45.94‘ü(f:17 /37) analjezik
kullandığını belirtmiĢtir. Analjezik kullanan sporcuların % 52.94‘ü (f:9 /17) parasetamol içeren, %47.06‘sı (f:8
/ 17) naproksen sodyum içeren ilaç kullanmaktadır.
Sonuç olarak; sporcuların beslenme konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu, beslenme, besin destek ürünleri
ve vitaminler hakkında bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı düĢüncesindeyiz.
Anahtar kelimeler: Masa tenisi, beslenme, besin destek ürünü, sporcu içeceği, vitamin, ilaç
NUTRITION, NUTRITIONAL SUPPLEMENTS, SPORTS DRINK, VITAMINS AND DRUGS USAGE
HABITS OF TABLE TENNIS ATHLETES
ABSTRACT
A survey was conducted on the nutrition, nutritional supplements, sports drink,vitamin and drug use habits of
table tennis players. The results were evaluated as percentage (%) and frequency (f) in SPPS 21.0 package
program. 65 male and 60 female licensed athletes participated in the study. 26.15 % (f:17) of male athletes and
6.67% (f:4) of female athletes have a dietitian in the teams they play. 58.46%(f:38) of male athletes and 66.67%
(f:40) of female athletes think that they have knowledge about sport nutrition. During the season, 63.33%(f:38)
of female athletes and 64.62%(f:42) of male athletes skip meals. 65.79% (f:25 /38) of female athletes who skip
meals and 42.86%(f:18 / 42) of male athletes skip lunch. Among the athletes who do not skip meals during the
season; 57.17%(f: 12 / 23) of male athletes and 54.54 % (f:12 /22) of female athletes consume 3 main meals + 1
snack. During the season, 43.08% (f:28) of male athletes and 10 %(f:6) of female athletes consume protein (red
/ white meat) every day. During the season, 48.33 %(f:29) of male athletes and 16.67% (f:10) of female
athletes consume carbohydrates (pasta, rice, etc.) every day. During the off-season , 46.15% (f:30) of male
athletes and 46.67% (f:28) of female athletes skip meals. Among the athletes who do not skip meals during the
off-season; 42.85%(f:15 /35) of male athletes and 46.88% (f:15/32) of female athletes consume 3 main meals
+1 snack.
During the off-season,15.38% of male athletes consume protein (red / white meat)
every day. Again during the season,23.08%(f:15) of male athletes and 18.33%(f:11) of female athletes consume
carbohydrates (pasta ,rice,etc.) every day. While 27.69%(f:18) of male athletes and 26.67% (f:16) of female
athletes were fed carbohydrate - heavy before the match, 35.88% (f:23) of male athletes and 31.67% of female
athletes (f:19) after the match,he is fed mainly with carbohydrates. When there are two training sessions during
the day, 33.85% (f:22)of male athletes and 33.33%(f:20) of female athletes are fed with carbohydrates.
46.15%(f:30) male athletes and 28.33% (f:17) of female athletes consume the last meal before the match 2 – 3
hours before. During the season,89.23%(f:58) of male athletes and 95% (f:57) of female athletes use sports
drinks.39.62%(f:22 / 58) of male athletes using sports drinks and 31.58% (f:18 /57) of female athletes stated
that they choose according to its content.During the season, 41.54%(f:27) of male athletes and 36.67%(f:22) of
female athletes use one or more nutritional supplements. 59.26% (f:16 / 27) of male athletes and 54.54%(f:12
/22) of female athletes who use nutritional supplements continue to use it out of season.While 18.52% (f:5/27)
of male athletes use creatine, 14.81%(f:4/27) fish oil and 14.81%(f:4/27) kefir, 27.27% of female athletes use
(f:6/22) use creatine,22.72%(f:5/22) use fish oil. It is seen that the athletes use creatine,fish oil and kefir the
most.33.33%(f:10 /27) of male athletes and 40.91%(f:9 /22) of female athletes using nutritional supplements to
increase fat burning, 29.63% (f:8/27) of femalestated that they use nutritional supplements to icrease muscle
strength. 48.8%(f:61) of the athletes think that vitamins strengthen the immune system, 41.6% (f:52) think that
they give energy.56.92%(f:37) of male athletes using vitamins and 41.67%(f:25) of female athletes use
vitamins for various reasons. 70.27%(f:26/37) of male athletes using vitamins and 96% (f:24/25) of female
athletes stated that they use vitamins to gain resistance againts diseases.48.65% of male athletes (f: 18 / 37) and
60% of male athletes (f: 15 /25) stated that they regularly use 1 vitamin every day throughout year.18.46% of
male athletes (f:12 / 65) and 16.67 % of female athletes (f:10 /60) use analgesics before the match. 33.33% (f:4
/12) of male athletes using analgesics and 30%(f:3 /10) of female athletes use analgesics containing
paracetamol. When there are health problems such as cold, flu, diarrhea, toothache ,etc. 73.85% of male
athletes (f:48) and 70% of female athletes (f:42) stated that they use drug with the recommendation of a doctor.
61.67%(f:37) of female athletes stated that they had pain complaints during menstruation periods. 45.94% (f: 17
/ 37) of the athletes with pain complaints stated that they used analgesics. Of the athletes using analgesics,
52.94% (f:9 /17) use drugs containing paracetamol, and 47.06%(f:8 / 17) use drugs containing naproxen
sodium. As a results; we think that the knowledge of the athletes on nutrition is insufficient and it would be
usefull to inform them about nutrition, nutritional supplements and vitamins.
Keywords: Table tennis, nutrition, nutritional supplement, sports drink,vitamin,drug.
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GĠRĠġ
Masa tenisi, her yaĢ grubunun kolayca ulaĢabildiği bir branĢtır. Özellikle küçük yaĢ gruplarında da uygulama
kolaylığına sahip olmasıyla öne çıkmaktadır(Kaya,2011). Sporcuların gerek antrenman gerekse müsabaka
öncesinde , esnasında ve sonrasında diyet uygulamaları genel beslenme ilkelerine uygun olarak
hazırlanmalıdır. Sedanter kiĢilerin günlük enerji gereksinimi 2000 – 2500 kkal iken bu değer ; sporcularda
antrenmanın süresine, Ģekline ve yüklenme yoğunluğuna bağlı olarak artıĢ göstermektedir. Masa tenisi çabuk
kuvvet gerektiren spor branĢları arasında yer almaktadır(Paker , 1996).Masa tenisi sporcusunun günlük
gereksinimi 3500 – 4000 kkal olarak düĢünülmelidir. Bu enerji ihtiyacı antrenmanının veya müsabakanın
özelliklerine göre artma veya azalma gösterebilmektedir. Masa tenisi branĢında uygulanacak diyet veya
tüketilecek besin öğeleri çabuk kuvvet branĢına uygun olmalıdır(Paker 1996; GüneĢ 1998;Özdemir2010). Masa
tenisi branĢının beslenme yüzdesi; % 52 karbonhidrat,%18 protein ve %30 yağ‘dan oluĢmaktadır (Fox ve
ark.,1988). Literatürde çeĢitli branĢlardaki sporcuların beslenme alıĢkanlıkları, günlük besin tüketimleri,
ergojenik destek ürünü, vitamin ve mineral kullanımlarına iliĢkin çok sayıda çalıĢma vardır. Masa tenisi
sporcularında bu konuda az sayıda çalıĢma olduğu için bu çalıĢmayı planladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
Masa tenisi sporcularının sezon içi ve sezon dıĢı dönemde günlük beslenme durumları, müsabaka öncesi,
sonrası ve 2 antrenman arası beslenme durumları, besin destek ürünü, vitamin kullanma alıĢkanlıkları, sağlık
sorunları olduğunda ilaç kullanma durumlarına yönelik 50 soruluk anket uygulanmıĢtır. Anketler
araĢtırmacılar tarafından sporculara antrenörlerinin gözetiminde dağıtılıp toplanmıĢtır. Sonuçlar SPSS 21.0
paket programında yüzde(%) ve frekans(f) olarak değerlendirildi.
BULGULAR
ÇalıĢmaya Türkiye Masa Tenisi Federasyonu bünyesindeki 60 kadın ve 65 erkek lisanslı sporcu katıldı.
Sporcuların kiĢisel özellikleri Tablo 1. de görülmektedir. Kadın sporcuların
% 43.33 (f:26) ve erkek
sporcuların % 44.62‘si (f:29) milli sporcudur (Tablo 2).
Tablo 1. Sporcuların kiĢisel özellikleri
Erkek sporcu Kadın sporcu
Ort.± SD
Ort.± SD
YaĢ (yıl)
24.52 ± 3.71 23.45 ± 5.50
Ağırlık (kg)
74.29 ± 9.19
56.24 ± 7.90
Boy (cm)
179.14 ± 7.39 166.49 ± 6.90
BMI (kg / m²) 24.18 ± 3.4
21.23 ± 3.10
Spor yaĢı (yıl) 11.42 ±5.84
11.51 ±6.84
Tablo 2. Milli sporcu olma durumları
Milli takımda yer alma Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f)
% (f)
Evet
44.62 (29/65) 43.33 (26/60)
Hayır
55.38 (36/65)
56.67(34/60)
Sporcuların oynadıkları Ligler Tablo 3 de görülmektedir.
Tablo 3. Sporcuların oynadıkları ligler
Lig
Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f)
% (f)
Süper Lig 21.54(14)
23.33(14)
1.Lig
23.08(15)
26.67(16)
2.Lig
27.69(18)
25.00(15)
3.Lig
27.69(18)
25.00(15)
Erkek ve kadın sporcuların büyük çoğunluğu Üniversite öğrencisi veya üniversite mezunudur(Tablo 4).
Tablo 4. Sporcuların eğitim düzeyleri
Eğitim düzeyi Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f)
% (f)
Lise
12.31(8)
8.33 (5)
Lisans
84.61(55)
90.00(54)
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Yüksek Lisans 3.08 (2)
1.67(1)
Erkek sporcuların %26.15‘inin (f:17) ve kadın sporcuların %6.67‘sinin (f:4) oynadıkları takımlarda diyetisyen
vardır(Tablo 5).
Tablo 5. Sporcuların oynadıkları takımlarda diyetisyen bulunması durumu
Diyetisyen bulunması Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f)
% (f)
Evet
26.15 (17)
6.67 (4)
Hayır
73.85 (48)
93.33 (56)
Erkek sporcuların %58.46‘sı (f:38) ve kadın sporcuların %66.67‘si (f:40) sporcu beslenmesi konusunda bilgi
sahibi olduğunu düĢünmektedir. Sporcuların sporcu beslenmesi konusunda birden fazla kaynaktan
yararlandıkları görülmektedir(Tablo 6).
Tablo 6. Sporcuların beslenme ile ilgili bilgileri öğrendikleri kaynaklar
Bilgi kaynağı
Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f)*
% (f)*
Üniversitede beslenme dersi 44.62 (29)
41.67 (25)
Antrenör
43.08(28)
30.00 (18)
Diyetisyen
26.15 (17)
20.00 (12)
Takım doktoru
20.00 (13)
14.10(11)
Aile desteği ile
16.92 (11)
25.00(15)
Spor dergileri
15.38(10)
20.00 (12)
Beslenme ile ilgili seminer
7.69 (5)
13.33 (8)
Kendi araĢtırarak
2.86 (4)
6.67 (4)
*Birden fazla seçenek serbestliği
Sezon içi dönemde kadın sporcuların %63.33‘ü (f:38) ve erkek sporcuların %64.62‘si (f:42) öğün
atlamaktadır(Tablo 7).
Tablo 7. Sezon içi dönemde sporcuların öğün atlama durumları
Sezon içinde
Erkek sporcu Kadın sporcu
öğün atlama durumu % (f)
% (f)
Evet
64.62(42/ 65) 63.33(38 / 60)
Hayır
35.38 (23/65) 36.37 (22/ 60)
Sezon içi dönemde öğün atlayan kadın sporcuların %65.79‘u (f:25 /38) ve erkek sporcuların % 42.86‘sı (f:18 /
42) öğle yemeğini atlamaktadır (Tablo 8).
Tablo 8. Sezon içi dönemde öğün atlayan sporcuların atladıkları öğünler
Atlanan öğün
Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f)
% (f)
Kahvaltı
38.09 (16 /42) 26.32 (10 / 38)
Öğle yemeği
42.86 (18 /42) 65.79 (25 /38)
AkĢam yemeği 19.05 (8 /42) 7.89 (3/38)
Sezon içi dönemde öğün atlamayan sporculardan; erkek sporcuların %57.17‘si (f:12 /23) ve kadın sporcuların
%54.54‘ü (f:12/22) 3 ana öğün + 1 ara öğün tüketmektedir(Tablo 9).
Tablo 9. Sezon içi dönemde öğün atlamayan sporcuların beslenme durumları
Tüketilen öğün sayısı

Erkek sporcu
% (f / 23)
3 ana öğün
34.78 ( 8 /23)
3 ana öğün + 1 ara öğün 57.17 (12 /23)
3 ana öğün + 2 ara öğün 13.04 (3 /23)
3 ana öğün + 3 ara öğün ------

Kadın sporcu
% (f / 22)
36.36 (8/22)
54.54 (12 /22)
4.55 (1/22)
4.55 (1/22)

Sezon içi dönemde erkek sporcuların %43.08‘i (f:28) ve kadın sporcuların %10‘u(f:6) her gün protein (kırmızı /
beyaz et) tüketmektedir. Sezon içi dönemde erkek sporcuların %48.33‘ü (f:29) ve kadın sporcuların %16.67‘si
(f:10) her gün karbonhidrat (makarna, pilav vs.) tüketmektedir(Tablo 10).
Tablo 10. Sporcuların sezon içi dönemde beslenme alıĢkanlıkları
Beslenme alıĢkanlıkları
Erkek sporcu Kadın sporcu
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Protein tüketimleri ( kırmızı / beyaz et)
Gün / Hafta
Her gün
4 – 6 gün
1 – 3 gün
Vejeteryan beslenme uygulayanlar
Karbonhidrat tüketimleri (makarna, pilav v.s)
Gün / Hafta
Her gün

% (f)

% (f)

43.08 (28)
24.62(16)
26.15(17)
6.15(4)

10.00 (6)
26.67(16)
50.00 (30)
13.33 (8)

44.61 (29)

16.67 (10)

4 – 6 gün
29.23 (19)
26.67(16)
1 – 3 gün
26.15(17)
56.67(34)
Sezon dıĢı dönemde erkek sporcuların %46.15‘i (f:30) ve kadın sporcuların % 46.67‘si(f:28) öğün atlarken,
erkek sporcuların %53.85‘i (f:35) ve kadın sporcuların %53.33‘ü (f:32) öğün atlamamaktadır. Sezon dıĢı
dönemde öğün atlamayan sporculardan; erkek sporcuların %42.85‘i (f:15 / 35) ve kadın sporcuların % 46.88‘i
(f:15/32) 3 ana öğün +1 ara öğün tüketmektedir(Tablo 11).
Tablo 11. Sezon dıĢı dönemde sporcuların beslenme durumları
Tüketilen öğün sayısı
Erkek sporcu
Kadın sporcu
% (f )
% (f )
2 ana öğün
46.15 (30 / 65)
46.67 (28 /60)
3 ana öğün
28.57 (10 /35)
31.25 (10 /32)
3 ana öğün + 1 ara öğün
42.85 (15 /35) 46.88 (15 /32)
3 ana öğün + 2 ara öğün 14.28 ( 5/35)
12.50 ( 4 /32)
3 ana öğün + 3 ara öğün
14.28 (5 /35
9.38 (3 /32)
Sezon dıĢı dönemde erkek sporcuların % 15.38‘i (f:10) ve kadın sporcuların %13.33‘ü (f:8) her gün protein
(kırmızı / beyaz et) tüketmektedir. Yine sezon dıĢı dönemde erkek sporcuların % 23.08‘i (f:15) ve kadın
sporcuların %18.33‘ü (f:11) her gün karbonhidrat (makarna, pilav vs.) tüketmektedir(Tablo 12). Erkek
sporcuların %6.15‘i(f:4) ve kadın sporcuların %13.33‘ü(f:8) vejeteryan beslenme uygulamaktadır (Tablo 10 ve
12).
Tablo 12. Sporcuların sezon dıĢı dönemde beslenme alıĢkanlıkları
Beslenme alıĢkanlıkları
Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f)
% (f)
Protein tüketimleri ( kırmızı / beyaz et)
Gün / Hafta
15.38 (10)
13.33 (8)
Her gün
4 – 6 gün
38.46 (25)
33.33 ( 20)
1 – 3 gün
40.00 (26)
40.00 (24)
Vejeteryan beslenme uygulayanlar
6.15 (4)
13.33 (8)
Karbonhidrat tüketimleri (makarna, pilav v.s)
Gün / Hafta
23.08 (15)
18.33 (11)
Her gün
4 – 6 gün
26.15 (17) 30.00 (18)
1 – 3 gün
50.77 (33) 51.67 (31)
Sezon içi dönemde erkek sporcuların %29.23‘ü (f:19) sütlü tatlıları tercih ederken, kadın sporcuların % 21.67‘si
(f:13) sütlü tatlıları ve yine % 21.67‘si (f:13) çikolatayı tercih etmektedir. Sezon içi dönemde erkek
sporcuların %26.15‘i (f:17) ve kadın sporcuların %26.67‘si (f:16) sütlü tatlıları tercih etmektedir (Tablo 13).
Tablo 13. Sporcuların sezon içi ve sezon dıĢı dönemde tatlı yeme tercihleri
Tatlı yeme tercihleri

Erkek sporcu
% (f)

Kadın sporcu
% (f)

Sezon içi dönem
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Sütlü tatlı (sütlaç, vs)

29.23 (19)

21.67(13)

Çikolata

16.92(11)

21.67(13)

Meyve salatası
Dondurma
ġerbetli tatlı (baklava, vs)

6.15 (4)
4.62 (3)
4.62 (3)

16.67 (10)
3.33(2)
5.00 (3)

Pasta

3.08 (2)

5.00 (3)

Tatlı yeme konusunda tercihi olmayanlar

35.38 (23)

26.67(16)

Sütlü tatlı (sütlaç, vs)

26.15(17)

26.67(16)

Çikolata

12.31(8)

10.00(6)

Meyve salatası

6.15 (4)

6.67(4)

Dondurma
ġerbetli tatlı (baklava, vs)
Pasta
Tatlı yeme konusunda tercihi olmayanlar

9.23 (6)
4.61(3)
3.08 (2)
38.46 (25)

6.67(4)
6.67(4)
6.67(4)
36.67(22)

Sezon dıĢı dönem

Erkek sporcuların %27.69‘u (f:18) ve kadın sporcuların % 26.67‘si (f:16) maçtan önce karbonhidrat ağırlıklı
beslenmektedir (Tablo 14).
Tablo 14. Sporcuların müsabaka öncesi beslenme alıĢkanlıkları
Beslenme türü
Karbonhidrat ağırlıklı
Protein ağırlıklı
Sebze-meyve ağırlıklı
Fastfood tipi beslenme
Dikkat etmeyenler

Erkek sporcu
% (f )
27.69 (18)
36.92(24)
20.00(13)
6.15(4)
9.23 (6)

Kadın sporcu
% (f)
26.67 (16)
41.67 (25)
23.33 (14)
5.00 (3)
3.33 (2)

Erkek sporcuların % 35.38‘i (f:23) ve kadın sporcuların %31.67‘si (f:19) maçtan sonra karbonhidrat ağırlıklı
beslenmektedir(Tablo 15).
Tablo 15. Sporcuların müsabaka sonrası beslenme alıĢkanlıkları
Beslenme türü
Karbonhidrat ağırlıklı
Protein ağırlıklı
Sebze-meyve ağırlıklı
Fast Food tipi beslenme
Dikkat etmeyenler

Erkek sporcu
% (f )
35.38 (23)
38.46 (25)
12.31(8)
7.69 (5)
6.15 (4)

Kadın sporcu
% (f)
31.67 (19)
38.33(23)
16.67 (10)
10.00(6)
3.33 (2)

Gün içerisinde iki antrenman olduğunda erkek sporcuların % 33.85‘i (f:22) ve kadın sporcuların %33.33‘ü
(f:20) antrenmanlar arasında karbonhidrat ağırlıklı beslenmektedir (Tablo 16).
Tablo 16. Sporcuların iki antrenman arası beslenme alıĢkanlıkları
Beslenme türü
Karbonhidrat ağırlıklı
Protein ağırlıklı
Sebze-meyve ağırlıklı
Fastfood tipi beslenme
Dikkat etmeyenler

Erkek sporcu
% (f )
33.85 (22)
32.31 (21)
13.85 (9)
12.3 (8)
7.69 (5)

Kadın sporcu
% (f)
33.33 (20)
36.67(22)
11.66 (7)
11.66 (7)
6.67 (4)

Erkek sporcuların %46.15‘i (f:30) ve kadın sporcuların % 28.33‘ü (f:17) müsabaka öncesi son öğünü 2 – 3 saat
önce tüketmektedir (Tablo 17).
Tablo 17. Sporcuların müsabaka öncesi son öğünü tüketme zamanları
Son öğünü tüketme zamanı Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f )
% (f)
1- 2 saat önce
41.54 (27)
58.33 (35)
2-3 saat önce
46.15 (30)
28.33 (17)
3-4 saat önce
12.31 ( 8)
13.33 (8)
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Sezon içi dönemde erkek sporcuların % 89.23‘ü (f:58) ve kadın sporcuların % 95‘i (f:57) sporcu içeceği
kullanmaktadır(Tablo 18).
Tablo 18. Sporcuların sporcu içeceği kullanma durumları
Sporcu içeceği Erkek sporcu Kadın sporcu
kullanma
% (f)
% (f)
durumu
Evet
89.23 (58/ 65) 95.00 (57 /60)
Hayır
10.77 (7/65)
5.00 (3/ 60)
Sporcu içeceği kullanan erkek sporcuların %37.93‘ü (f:22 /58) ve kadın sporcuların % 31.58‘i (f:18 / 57)
içeriğine göre seçim yaptığını belirtmiĢtir (Tablo 19).
Tablo 19. Sporcu içeceği seçim kriterleri
Sporcu içeceği seçim kriterleri Erkek sporcu
Kadın sporcu
% (f)
% (f)
Ġçeriğine göre
37.93 ( 22 /58) 31.58 (18/57)
Kalorisine göre
8.62 (5 /58)
21.05(12/57)
Markasına göre
17.24 (10/58) 15.79(9/57)
Tadına göre
25.86 (15/58) 19.30(11/57)
Yoğunluğuna göre
5.17 (3/58)
8.77(5/57)
Rengine göre
3.45 (2/58)
1.75(1/57)
Sertlik derecesine göre
1.72 (1/58)
1.75(1/57)
Sezon içi dönemde erkek sporcuların %41.54‘ü (f:27) ve kadın sporcuların %36.67‘si (f:22) bir veya birden
fazla besin destek ürünü kullanmaktadır (Tablo 20). Besin destek ürünü kullanan erkek sporcuların %59.26‘sı
(f:16 / 27) ve kadın sporcuların %54.54‘ü (f:12 /22) sezon dıĢında da kullanmaya devam etmektedir. Erkek
sporcuların %18.52‘si (f:5/27) kreatin, %14.81‘i (f:4/27) balık yağı ve yine %14.81‘i (f:4/27) kefir kullanırken,
kadın sporcuların %27.27‘si (f:6 /22) kreatin, % 22.72‘si(f:5/22) balık yağı kullanmaktadır.
Tablo 20. Sporcuların kullandıkları besin destek ürünleri
Kullanılan besin destek ürünü Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f )*
% (f )*
Kreatin
18.52 (5/27) 27.27 (6 /22)
Balık yağı
14.81(4/27)
22.72 (5/22)
Kefir
14.81(4/27)
4.54 (1/22)
Ginseng
11.11 (3/27) 9.09 (2/22)
L-Karnitin
11.11 (3/27) 9.09 (2/22)
Whey proteini
11.11 (3/27) 9.09 (2/22)
Glutamin
11.11 (3/27) 13.64(3/22)
Glukozamin
11.11 (3/27) 4.54 (1/22)
Amino asit / protein tozu
7.41 (2/27)
9.09 (2/22)
Arı sütü
7.41 (2/27)
9.09 (2/22)
Bira mayası
3.70 (1/27)
-------* Birden fazla seçenek serbestliği
Besin destek ürünü kullanan erkek sporcuların %33.33‘ü (f: 10/ 27) ve kadın sporcuların %40.91‘i (f:9 / 22)
yağ yakımını arttırmak için, erkek sporcuların %29.63‘ü (f:8 /27) ve kadın sporcuların %36.36‘sı(f:8/22) kas
kuvvetini arttırmak amacıyla besin destek ürünü kullandığını belirtmiĢtir.
Tablo 21. Sporcuların besin destek ürünü kullanma amaçları
Kullanma amacı
Erkek sporcu
Kadın sporcu
% (f )*
% (f )*
Yağ yakımını arttırmak
33.33 (10 / 27) 40.91 (9/22)
Kas kuvvetini arttırmak
29.63 (8/27)
36.36 (8/22)
Kendini daha iyi hissetmek
28.57 (8/27)
31.82 (7/22)
BağıĢıklık sistemini güçlendirmek 22.22 (6/27)
31.82 (7/22)
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*Birden fazla seçenek iĢaretleme serbestliği
Erkek sporcuların %43.08‘i (f:28 /65) ve kadın sporcuların %58.33‘ü(f:35/60) aktarlarda satılan bitkisel
ürünleri kullandığını belirtmiĢtir. Besin destek ürünü kullanmayan 38 erkek sporcunun % 52.63‘ü (f:20/38) ve
yine besin destek ürünü kullanmayan 38 kadın sporcunun % 31.58‘i (f:12/38) besin destek ürünleri yerine
aktardan aldıkları bitkisel ürünleri kullandıklarını belirtmiĢtir.
Sporcuların %48.80‘i (f:61/125) vitaminlerin bağıĢıklık sistemini güçlendirdiğini, %41.60‘ı (f:52/125) enerji
verdiğini düĢünmektedir(Tablo 22)
Tablo 22. Sporcuların vitaminlerin etkileri hakkındaki düĢünceleri
Sporculara göre vitaminlerin olası etkileri
BağıĢıklık sistemini güçlendirir
Enerji verir
Dayanıklılık artıĢı yapar
Metabolik olayların düzenlenmesini sağlar
Kuvvet artıĢı yapar
Sinir sistemini kuvvetlendirir
Metabolizmanın daha hızlı çalıĢmasını sağlar
*Birden fazla seçenek serbestliği

Erkek sporcu
% (f )*
49.23 (32)
43.08 (28)
30.77 (20)
23.08 (15)
16.92 (11)
9.23 (6)
7.69 (5)

Kadın sporcu
% (f )*
48.43 (29)
40.00 (24)
30.00 (18)
20.00(12)
16.67 (10)
11.67 (7)
8.33 (5)

Erkek sporcuların % 56.92‘si (f:37 /65) ve kadın sporcuların % 41.67‘si (f:25/60) çeĢitli nedenlerle vitamin
kullanmaktadır. Vitamin kullanan erkek sporcuların %70.27‘si (f:26/37) ve kadın sporcuların %96‘sı (f:24 /25)
hastalıklara karĢı direnç kazanmak için vitamin kullandığını belirtmiĢtir (Tablo 23).
Tablo 23. Sporcuların vitamin kullanma nedenleri
Vitamin kullanma nedeni
Hastalıklara karĢı direnç kazanmak
Kendini daha iyi hissetmek
Dengeli beslenemediği için
Sağlık problemlerini çözmek için
*Birden fazla seçenek serbestliği

Erkek sporcu
% (f )*
70.27 (26 /37)
65.57 (25/37)
29.30 (11/37)
27.03(10 /37)

Kadın sporcu
% (f )*
96.00 (24/25)
88.00 (22 /25)
48.00 (12 /25)
36.00 (9/25)

Erkek sporcuların %48.65‘i (f: 18 / 37) ve kadın sporcuların %60‘ı (f:15 / 25) yıl boyunca her gün düzenli
olarak 1 tane vitamin kullandığını belirtmiĢtir (Tablo 24).
Tablo 24. Sporcuların vitamin kullanma sıklığı
Vitamin kullanma sıklığı
Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f )
% (f )
Yıl boyunca her gün 1 tane 48.65 (18/37) 60.00 (15/25)
Kamp döneminde
27.03 (10/37) 20.00 (5/25)
Maç döneminde
24.32 (9/37) 20.00 (5/25)
Vitamin kullanan erkek sporcuların % 45.94‘ü (f:17 /37) ve kadın sporcuların % 56.00‘sı
(f:14 / 25 )
Multivitamin + mineral kombinasyonu kullandığını belirtmiĢtir(Tablo 25).
Tablo 25 . Sporcuların kullandıkları vitaminler
Kullanılan vitaminler
Erkek sporcu
Kadın sporcu
% (f )
% (f )
Multivitamin + mineral kombinasyonu 45.94 (17 /37) 56.00 (14 /25)
C Vitamini
27.03 (10 /37) 20.00 (5/ 25)
D Vitamini
27.03 (10 /37) 16.00 (4/25)
B12 Vitamini
-------8.00 (2/ 25)
Vitamin kullanan erkek sporcuların %75.68‘i (f: 28/37) ve vitamin kullanan kadın sporcuların %100‘ü (f:25
/25) vitaminleri eczaneden satın almaktadır (Tablo 26).
Tablo 26. Sporcuların vitaminleri satın aldıkları yerler
Vitamin alınan yer Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f )
% (f )
Eczane
75.68 (28/37) 100.00 (25 /25)
Ġnternet
24.32 (9 /37) -------June 28-30, 2022
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Sporcuların vitamin markası seçiminde birden fazla faktöre dikkat ettikleri görülmektedir. Erkek [ %70.27
(f:26)] ve kadın [ %76.00(f.19)] sporcular en çok güvenilir marka olmasına dikkat etmektedirler (Tablo 27).
Tablo 27. Vitamin markası seçimine etki eden faktörler
Faktörler
Erkek sporcu
Kadın sporcu
% (f )*
% (f )*
Güvenilir marka olması 70.27 (26 /37) 76.00 (19 /25)
TanınmıĢ marka olması 8.11 (3/37)
6.67 (4/ 25)
Ürünün içeriği
21.62 (8/37)
25.00 (15 /25)
Tavsiye edilmesi
5.41 (2/37)
3.33 (2/ 25)
*Birden fazla seçenek serbestliği
Maçta olası bir sakatlanmanın performanslarını etkilememesi için erkek sporcuların %18.46‘sı (f:12 / 65) ve
kadın sporcuların %16.67‘si (f:10 / 60) maç öncesi analjezik kullanmaktadır. Analjezik kullanan erkek
sporcuların %33.33‘ü (f:4 /12) ve kadın sporcuların %30‘u (f:3 /10) parasetamol içeren analjezik
kullanmaktadır (Tablo 28).
Tablo 28. Sporcuların maç öncesi kullandıkları analjezik ilaçlar
Kullanılan analjeziğin içeriği
Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f )
% (f )
Parasetamol
33.33(4/12)
30.00(3/10)
Diklofenak sodyum
25.00 (3/12) 20.00(2/10)
Flurbiprofen
16.67(2/12)
10.00 (1/10)
Ġbuprofen
8.33 (1/12)
20.00 (2/10)
Etofenamat
8.33(1/12)
10.00 (1/10)
Metil salisilat + mentol (pomad) 8.33 (1/12)
10.00 (1/10)
Maç öncesi analjezik kullanan erkek sporcuların % 41.67‘si (5/12) ve kadın sporcuların %80.00‘i (8/10)
doktora danıĢarak analjezik kullanmaktadır (Tablo 29).
Tablo 29. Sporcuların analjezik kullanırken danıĢtıkları kiĢiler
DanıĢtıkları kiĢiler
Erkek sporcu Kadın sporcu
% (f )
% (f )
Doktor
41.67 (5/12) 80.00 (8/10)
Aile
16.67 (2/12) ------Eczacı
3.08(1/12)
10.00 (1/10)
ArkadaĢ
3.08 (1/12)
-------Fizyoterapist
---------13.33 (1/10)
Kendi araĢtırarak karar verenler 25.00 (3/12) ------Nezle, grip, diare, diĢ ağrısı vs. gibi sağlık sorunları olduğunda erkek sporcuların %73.85‘i (f:48/65 ) ve kadın
sporcuların %70‘i (f:42/60) doktor önerisi ile ilaç kullandığını belirtmiĢtir (Tablo 30).
Tablo 30. Sporcuların sağlık sorunları olduğunda ilaç kullanma durumları
Ġlaç kullanma durumları
Doktor önerisi ile
Eczacı önerisi ile
Aile önerisi ile
Masör önerisi ile
Benzer durumlarda daha önce
kullandığı ilaçları kullananlar

Erkek sporcu
% (f )
73.85 (48)
4.61 (3)
3.08(2)
3.08 (2)
15.38 (10)

Kadın sporcu
% (f )
70.00 (42)
8.33 (5)
8.33 (5)
-------13.33 (8)

Menstürasyon dönemlerinde kadın sporcuların %61.67‘si (f:37) ağrı Ģikayeti olduğunu ,
%
38.33‘ü (f:23) ağrı Ģikayeti olmadığını belirtmiĢtir. Ağrı Ģikayeti olan sporcuların %45.94‘ü(f:17 /37) analjezik
kullandığını belirtmiĢtir (Tablo 31). Analjezik kullanan sporcuların % 52.94‘ü (f:9 /17) parasetamol içeren,
%47.06‘sı (f:8 / 17) naproksen sodyum içeren ilaç kullanmaktadır.
Tablo 31. Kadın sporcuların menstürasyon ağrısı durumunda uyguladıkları yöntemler
Uygulanan yöntem
Kadın sporcu
% (f)
Analjezik kullananlar
45.94 (17/ 37)
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 514 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Bitki çayı içenler
48.65 (18 /37)
Ağrı ile ilgili bir Ģey yapmayanlar 5.41 (2 /37)
TARTIġMA ve SONUÇ
Sporcuların besin destek ürünlerini kullanmalarının nedenleri arasında kas gücünü ve kas kitlesini artırmak,
dayanıklılığı artırmak, yağ yakımını artırmak gibi çeĢitli amaçlar yer almaktadır. Sporcuların enerji içeceği,
sporcu içeceği ve besin destek ürünlerini kullanmalarının nedenlerinden biri de yoğun fiziksel aktiviteler
sırasında kaybedilen enerjinin geri kazanımıdır. Ayrıca branĢın özelliklerine yönelik doğru bir beslenme Ģekli
uygulamak sporcunun performansını etkiler.
ÇalıĢmamıza katılan sporcuların ortalama BMI değerleri(kg/ m²) ; erkek sporcularda
24.18 ± 3.4 , kadın
sporcularda 21.23 ± 3.10 (kg/ m²) dir. Dünya sağlık örgütü (WHO) tarafından belirlenen sınıflamaya göre;
vücut kitle indeksi (BMI) değerlerine göre yapılan obezite sınıflandırmasına göre çalıĢmamıza katılan
sporcuların BMI değerleri normal sınıflamasına girmektedir (Gürdöl ve ark.,2018). Erkek sporcuların
%26.15‘inin ve kadın sporcuların %6.67‘sinin oynadıkları takımlarda diyetisyen vardır. Sporcuların beslenme
ile ilgili bilgileri çeĢitli kaynaklardan öğrendikleri görülmektedir. ÇalıĢmamıza katılan erkek sporcuların
%43.08‘i ve kadın sporcuların %30‘u beslenme ile ilgili bilgileri öğrendikleri kaynak olarak antrenörlerini
belirtmiĢtir. YetiĢkin ve adölesan masa tenisi oyuncularının diyet alımını ve beslenme bilgi düzeyini
değerlendirmeyi amaçlayan bir çalıĢmada; 42 sporcudan besin tüketim kaydı alınmıĢtır. ÇalıĢma sonucunda;
kötü beslenme alıĢkanlıkları, düĢük düzeyde beslenme bilgisi ve düĢük kalitedeki beslenme bilgisi edinilen
kaynaklarının kullanımının olduğu saptanmıĢtır. Adölesanlar, yetiĢkinlere göre daha yüksek besin yetersizliği
prevalansı, daha düĢük beslenme bilgisi düzeyi göstermiĢtir.( Argôlo ve ark., 2018). Sezon içi dönemde kadın
sporcuların %63.33‘ü ve erkek sporcuların %64.62‘si öğün atlamaktadır. Sezon içi dönemde öğün atlayan kadın
sporcuların %65.79‘u ve erkek sporcuların % 42.86‘sı öğle yemeğini atlamaktadır. Sezon içi dönemde öğün
atlamayan sporculardan; erkek sporcuların %57.17‘si ve kadın sporcuların %54.54‘ü 3 ana öğün + 1 ara öğün
tüketmektedir. Sporculara sezon içi dönemde; 3 ana öğün + 1- 3 ara öğün önerilmektedir (Ersoy ve Ersoy,
2020). Sezon içi dönemde erkek sporcuların %43.08‘i ve kadın sporcuların %10‘u her gün protein (kırmızı /
beyaz et) tüketmektedir. Sezon içi dönemde erkek sporcuların %48.33‘ü ve kadın sporcuların %16.67‘si her
gün karbonhidrat (makarna, pilav vs.) tüketmektedir. ÇalıĢmamıza katılan erkek ve kadın sporcuların sezon içi
ve sezon dıĢı dönemde sütlü tatlıları tercih ettikleri görülmektedir. Yüz on erkek voleybol sporcusu ile yapılan
anket çalıĢmasına göre; sporcuların %25.45‘i sezon içi dönemde sütlü tatlıları, sezon dıĢı dönemde sporcuların
%10‘u sütlü tatlıları ve yine %10‘u Ģerbetli tatlıları tercih etmektedir(Ayça ve TaĢbaĢ, 2022). Masa tenisi
oynayan kadın sporcuların katıldığı bir çalıĢmada sporcuların beslenme ve vücut kompozisyonları arasındaki
iliĢki incelenmiĢtir. Özellikle kadın sporcularda düĢük karbonhidrat alımı ile birlikte seyreden düĢük enerji
alımı tespit edilmiĢtir (Pilis ve ark., 2019). Bizim çalıĢmamızda da benzer Ģekilde kadın sporcuların çok düĢük
bir kısmı her gün karbonhidrat (makarna, pilav vs.) tüketmektedir. Üniversitede okuyan, dokuz farklı branĢtan
sporcu öğrencilerle yapılan anket çalıĢmasına göre; masa tenisi öğrencilerinin %33.3‘ünün günlük alması
gereken enerji miktarını aldığı görülmüĢtür. Ayrıca masa tenisi öğrencilerinin %25‘i sporcu beslenmesi için
uzmana baĢvurduğunu belirtmiĢtir (Çağıran ;2018). Sezon dıĢı dönemde erkek sporcuların %46.15‘i ve kadın
sporcuların % 46.67‘si öğün atlarken, erkek sporcuların %53.85‘i ve kadın sporcuların %53.33‘ü öğün
atlamamaktadır. Sezon dıĢı dönemde öğün atlamayan sporculardan; erkek sporcuların %42.85‘i ve kadın
sporcuların % 46.88‘i 3 ana öğün +1 ara öğün tüketmektedir.
Sezon dıĢı dönemde erkek
sporcuların %15.38‘i ve kadın sporcuların % 13.33‘ü her gün protein (kırmızı / beyaz et) tüketmektedir. Yine
sezon dıĢı dönemde erkek sporcuların
% 23.08‘i ve kadın sporcuların % 18.33‘ü her gün
karbonhidrat (makarna, pilav vs.) tüketmektedir. Erkek sporcuların %6.15‘i ve kadın sporcuların % 13.33‘ü
vejeteryan beslenme uygulamaktadır. Vejetaryen diyetler daha düĢük vücut kitle indeksi (BMI) ve düĢük
kronik hastalık riski ( yani hipertansiyon, tip II diyabet, metabolik sendrom ve bazı kanserler ) ile
iliĢkilendirilmiĢtir. Ancak, vejetaryen diyete bağlı olarak ; esansiyel yağ asitleri, B12 vitamini, D vitamini,
kalsiyum, demir ve çinko alımının azalması, vejetaryen diyetin besin eksikliği riskini arttırdığını gösterir(
Cialdella-Kam ve ark.,2016).
Erkek sporcuların %36.92‘si ve kadın sporcuların % 41.67‘si maçtan önce protein ağırlıklı beslenmektedir.
Erkek sporcuların % 35.38‘i
ve kadın sporcuların %31.67‘si maçtan sonra karbonhidrat ağırlıklı
beslenmektedir. Masa tenisi, kuvvet sporları arasında yer almaktadır. Bu nedenle müsabaka sırasında
kullanılan temel yakıt kaynakları; CP(kreatin fosfat) depoları ve glikoz(glikojen)dir. Bu sebeple sporcuların
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antrenmandan / müsabakadan 2-4 saat öncesinde karbonhidrat ağırlıklı beslenme modeli uygulamaları
gerekmektedir. Kuvvet sporlarında; kastaki inflamasyon ve yıkım artar bu sebeple toparlanma için protein +
karbonhidrat kombinasyonu müsabaka sonrası yapılmalıdır. Proteinler kas protein sentezini stimüle ederek,
kasın superkompenzasyonu için yardım eder, karbonhidrat ise müsabaka sırasında azalan glikojen depolarının
yerine konmasına yardımcı olmaktadır (Jäger ve ark., 2017). Gün içerisinde iki antrenman olduğunda erkek
sporcuların % 33.85‘i ve kadın sporcuların %33.33‘ü antrenmanlar arasında karbonhidrat ağırlıklı
beslenmektedir. Eğer egzersizler arasında 8 saatten daha az bir süre varsa, özel uygulamalar yapılmalıdır. Saat
baĢı 1-1.5 g/kg karbonhidrat tüketilmesi önerilir. Bu miktar 24 saatte 6-10 g/kg' a eĢittir. Erkek sporcuların
%46.15‘i ve kadın sporcuların % 28.33‘ü müsabaka öncesi son öğünü 2 – 3 saat önce tüketmektedir.
Antrenman/müsabakadan 3-4 saat önce yiyecek ve sıvı tüketilmesi, beslenme ile ilgili önemli hazırlık
aĢamasıdır. Sezon içi dönemde erkek sporcuların % 89.23‘ü ve kadın sporcuların % 95‘i sporcu içeceği
kullanmaktadır. Sporcu içeceği kullanan erkek sporcuların %37.93‘ü ve kadın sporcuların % 31.58‘i içeriğine
göre seçim yaptığını belirtmiĢtir. Masa tenisi süper liginde oynayan 63 (27 kadın ve 36 erkek) masa tenisi
sporcusu ile yapılan anket çalıĢmasında; kadın sporcuların %33.3‘ü ve erkek sporcuların %22.2‘si bir veya
birden fazla enerji içeceği kullandığını belirtmiĢtir(Ayça ve Üstündağ, 2006). ÇalıĢmamıza katılan erkek
sporcuların %18.52‘si kreatin, %14.81‘i balık yağı ve yine %14.81‘i kefir kullanırken, kadın sporcuların
%27.27‘si kreatin ve % 22.72‘si balık yağı kullanmaktadır. Besin destek ürünü kullanan erkek sporcuların
%33.33‘ü ve kadın sporcuların %40.91‘i yağ yakımını arttırmak için, erkek sporcuların %29.63‘ü ve kadın
sporcuların %36.36‘sı kas kuvvetini arttırmak amacıyla besin destek ürünü kullandığını belirtmiĢtir. Masa
Tenisi; çabuk kuvvet gerektiren spor branĢları arasında yer almaktadır. Bu sebeple kreatin fosfat önemli yakıt
kaynağıdır. A kanıt seviyesinde olan kreatin‘in literatürde önerilen doz/zamanlama kurallarına uygun olarak
kullanılmasının masa tenisi sporcularının performansını artırmada önemli rol oynayacağı düĢünülmektedir(
Kreider ve ark., 2017). Kuvvet/güç sporcularında, kas dokusu ve diyet protein gereksinimleri daha fazladır.
Sporcu kas kütlesinde artıĢ hedeflediğinde, >3.0 g/kg protein, kuvvet antrenmanları ile birlikte önerilmektedir.
Bu sebeple kuvvet branĢlarından olan masa tenisinde, besinlerle yeterli protein alınamadığı durumlarda ek
protein takviyesi alınmasının olumlu etkileri olacağı düĢünülmektedir (Jäger ve ark., 2017). Diyete dört haftalık
besin desteği eklenmesi ile ilgili yapılan bir çalıĢmada; deney grubundaki masa tenisi sporcularının fiziksel ve
fizyolojik indekslerinin önemli ölçüde geliĢtirildiği belirtilmiĢtir. Bu makalenin sonuçları; besleyici gıda
alımının masa tenisi oyuncularının sportif yeteneğini etkili bir Ģekilde geliĢtirebileceğini belirtmektedir( Qi,
2021). ÇalıĢmamıza katılan sporcuların %48.8‘i vitaminlerin bağıĢıklık sistemini güçlendirdiğini, %41.6‘sı
enerji verdiğini düĢünmektedir. Masa tenisi sporcuları ile yapılan bir çalıĢmada kadın sporcuların %40.7‘si ve
erkek sporcuların % 55.6‘sı performanslarını arttırmak amacıyla multivitamin-mineral kombinasyonlarını
kullandığını belirtmiĢtir (Ayça ve Üstündağ, 2006). Genel olarak sporcular arasında vitaminlerin
performanslarını arttıracağı ve enerji verdiklerine dair yaygın bir inanıĢ vardır. Vitaminler; karbonhidrat ve
yağlardan enerji oluĢumuna yardımcı olurlar, enerjinin ana kaynağı değildirler. Eksikliklerinde sportif
performans azalabilir. Erkek sporcuların % 56.92‘si ve kadın sporcuların % 41.67‘si çeĢitli nedenlerle vitamin
kullanmaktadır. Vitamin kullanan erkek sporcuların %70.27‘si ve kadın sporcuların %96‘sı hastalıklara karĢı
direnç kazanmak için vitamin kullandığını belirtmiĢtir. Erkek sporcuların %48.65‘i ve kadın sporcuların %60‘ı
yıl boyunca her gün düzenli olarak 1 tane vitamin kullandığını belirtmiĢtir. Vitamin kullanan erkek sporcuların
%70.27‘si ve kadın sporcuların %76.00 ‗sı vitamin seçiminde güvenilir marka olmasına dikkat etmektedirler.
YaĢları 18- 45 arasında olan 100 (40 kadın ve 60 erkek) karate sporcusu ile yapılan anket çalıĢmasına göre
sporcuların %38‘i vitamin kullanmaktadır. Bunların %26.32‘si her gün düzenli olarak vitamin kullanmaktadır.
Vitamin kullananların %36.84‘ü güvenilir marka olmasına dikkat ettiklerini,%76.32‘si vitamin kullanımında
reklamdan etkilenmediklerini belirtmiĢtir (Ayça ,2018). Literatürde medikal supplementler sınıfında yer alan;
demir, kalsiyum, D vitamini, çinko ve multivitamin takviyeleri A kanıt düzeyindedir. Özellikle demir, D vit. vb.
kan testlerine bakılarak eksiklik ya da yetersizlik durumunda sporculara verilmesinin ek sağlık faydaları olduğu
görülmüĢtür. Multivitamin takviyelerinin ise özellikle, bağıĢıklık düĢüklüğü yaĢandığı dönemlerde,
seyahatlerde, kilo yönetimi hedefiyle düĢük kalorili beslenildiğinde ve ağır müsabaka dönemlerinde
kullanımları önerilmektedir (Merry ve Ristow , 2016).Maçta olası bir sakatlanmanın performanslarını
etkilememesi için erkek sporcuların %18.46‘sı ve kadın sporcuların %16.67‘si maç öncesi analjezik
kullanmaktadır. Analjezik kullanan erkek sporcuların %33.33‘ü ve kadın sporcuların %30‘u parasetamol içeren
analjezik kullanmaktadır. Masa tenisi sporcuları ile yapılan bir çalıĢmada kadın sporcuların %59.3‘ü ve erkek
sporcuların % 75.00‘i vitaminlerin, kadın sporcuların %14.8‘i ve erkek sporcuların %13.9‘u analjeziklerin
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baĢarıyı olumlu yönde etkileyebileceğine inanmaktadır (Ayça ve Üstündağ , 2006).YaĢları 13 ile 19 arasında
değiĢen U14 –U19 liginde faaliyet gösteren takımlarda aktif olarak futbol oynayan 100 genç futbolcuya anket
çalıĢması uygulanmıĢtır. Futbolcuların %18‘i maç esnasında bir sakatlanma olduğunda performansları olumsuz
yönde etkilenmesin diye maç öncesinde ağrı kesici kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Ağrı kesici ilaç olarak
parasetamol , asetil salisilik asit, naproksen, parasetamol +kafein+ kodein fosfat, diklofenak sodyum (jel
formu), metil salisilat+ mentol (krem formu) içeren ürünler kullanmaktadırlar(Ayça ve Koç ,2017). Nezle, grip,
diare, diĢ ağrısı vs. gibi sağlık sorunları olduğunda erkek sporcuların %73.85‘i ve kadın sporcuların %70‘i
doktor önerisi ile ilaç kullandığını belirtmiĢtir. Menstrüasyon dönemlerinde kadın sporcuların %61.67‘si ağrı
Ģikayeti olduğunu belirtmiĢtir. Ağrı Ģikayeti olan sporcuların %45.94‘ü analjezik kullandığını belirtmiĢtir.
Analjezik kullanan sporcuların % 52.94‘ü parasetamol içeren, %47.06‘sı naproksen sodyum içeren ilaç
kullanmaktadır. Erkek sporcuların %43.08‘i ve kadın sporcuların %58.33‘ü aktarlarda satılan bitkisel ürünleri
kullandığını belirtmiĢtir. Besin destek ürünü kullanmayan 38 erkek sporcunun % 52.63‘ü ve yine besin destek
ürünü kullanmayan 38 kadın sporcunun % 31.58‘i besin destek ürünleri yerine aktardan aldıkları bitkisel
ürünleri kullandıklarını belirtmiĢtir.
Sporcuların herhangi bir nedenle ilaç kullanacakları zaman
ürün içeriğine dikkat etmeleri gereklidir. Ġlaçta bulunan bir etken maddenin Dünya Anti-Doping Ajansı‘nın
(WADA) sporcular tarafından kullanılması yasak olan maddeler listesinde bulunması veya izleme programında
bulunması söz konusu olabilir (www. Ayrıca aktardan herhangi bir bitki karıĢımı alınacaksa mümkünse
paketlenmiĢ ürünlerin tercih edilmesi ve ürün etiketinde belirtilen içerik bilgilerine dikkat edilmelidir. Bitkilerin
içerdikleri bazı etken maddelerin (Ephedra bitkisi / efedrin gibi) Dünya Anti-Doping Ajansı‘nın sporcular
tarafından kullanılması yasak olan maddeler listesinde bulunması söz konusu olabilir. Böyle bir durum olası bir
doping kontrol iĢlemi esnasında sporcuya sorun yaratabilir.
Sonuç olarak ;
sporcuların beslenme konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğu, beslenme, besin destek ürünleri ve vitaminler
hakkında bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı düĢüncesindeyiz.
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The Council of Arab and African States Bordering the Red Sea and Gulf of Aden
Dr. Elsadig Abdalla Ahmed Mohamed.
The Institute for Strategic Studies & International Relations,Omdurman Islamic University

ABSTRACT:
In January 2020, Saudi Arabia launched the Red Sea Council, to cooperate on issues of security and enhance
stability in the Red Sea region. In light of changing regional dynamics, the council will serve the interests of its
members, on both sides of the Red Sea. The "Council of Arab and African States Bordering the Red Sea and
Gulf of Aden" is one of the regional systems, with the membership of 8 coastal states of the Red Sea and the
Gulf of Aden, including Saudi Arabia, Egypt, Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia And Jordan was established, so
as to promote economic, security, political, military, cultural, scientific, environmental, etc issues. ,
Furthermore, the Council, which aims to strengthen cooperation and joint action and increase the ability of Red
Sea states to counter any threats. Historical, descriptive and analytical methods have been applied in this paper.
The research seeks to identify study and analyze the causes and goals of establishing of the "Council of Arab
and African States Bordering the Red Sea and Gulf of Aden". The main question is what are the goals behind
establishing the "Council of Arab and African States Bordering the Red Sea and Gulf of Aden"?. which comes
against the backdrop of various challenges that the region is facing, stressing its continuous support for efforts
to enhance prospects for cooperation and coordination between member states. The establishment of the
Council in Riyadh solidifies the Kingdom's leading role in the region and comes within the framework of
serving security, political, and economic interests worldwide and securing international maritime navigation in
this strategic waterway. Lastly, the Council could become a platform for increased sustainable cooperation
across the Red Sea region.
Keywords: Red Sea, Gulf of Aden, Horn of Africa, Saudi Arabia, Yemen.
INTRODUCTION
In January 2020, Saudi Arabia launched the Red Sea Council, to cooperate on issues of security and enhance
stability in the Red Sea region. In light of changing regional dynamics, the Council will serve the interests of its
members, on both sides of the Red Sea. . The "Council of Arab and African States Bordering the Red Sea and
Gulf of Aden ", is one of the regional systems, with the membership of 8 coastal states of the Red Sea and the
Gulf of Aden, including Saudi Arabia, Egypt, Sudan, Eritrea, Djibouti, Somalia, Yemen and Jordan was
established, so as to promote economic, security, political, military, cultural, scientific, environmental, etc
issues. , Furthermore, the Council, which aims to strengthen cooperation and joint action and increase the
ability of Red Sea states to counter any threats.
Paper Methodology: The historical, descriptive and analytical approaches have been followed throughout this
paper.
Paper Objectives: The paper seeks to identify study and analyze the causes and goals of establishing of the
"Council of Arab and African States Bordering the Red Sea and Gulf of Aden".
The main question is what are the goals behind establishing the "Council of Arab and African States Bordering
the Red Sea and Gulf of Aden"?. Which comes against the backdrop of various challenges that the region is
facing, stressing its continuous support for efforts to enhance prospects for cooperation and coordination
between member states.
Sector One: Geography of the Red Sea
The Red Sea in general is considered an ocean in its first stages. Geoscientists generally agree that first
tensional force in the earth's crust resulted in formation of a depression between the old African and Arabian
shields; then these shields drifted apart, led to the opening of the central trench as well as of strait of Bab-elMandeb(1).
The Red Sea is a long narrow marine basin extending in NNW direction from the Straits of Bab el
Mandeb (43 30E/12 30N) to the southern tip of the Sinai Peninsula (34 10E/2740N) (Figure 1). The total length
is about 1900 km, the maximum width is 306 km. Its maximum depth of 2635 m measured off Suakin. The
Red Sea, with its coastline of about 5, 500 km and encompassing around 1, 150 islands, has total surface is 453
000 sq km, that is just one eighth of a percent of the world ocean(2). Shape No.(1) shows the states bordering the
1
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Red Sea and Gulf of Aden.
shows distance in the Red Sea and Gulf of Aden.
Table 1 : Table Distance-Red Sea and Gulf of Aden

Table No. (1)

The Red Sea Marine Resources
The Red Sea has a lot of marine resources, it can be classified in two:
1. living marine resources: such as all types of fish, coral- reefs, sea-grass, trochus denatus, pearl oyster
etc.
2.
Non-living marine resources: Some of the deep basins in the central trench of the Red Sea
contain metalliferous muds of various compositions. Among other metals such as iron and lead, these
muds contain the commercially interesting metals zinc, copper, and silver. The Red Sea is one of the best
prospective areas for hydrocarbons. Production of fresh water through seawater desalination and
production of salt. Maritime transport is the major commercial sector in the Red Sea through oil tankers,
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container ships and passenger ferries. In general, the Red Sea has a great potential for tourism, there are
numerous and widely diversified tourist attractions(3).
Sector Two: Countries bordering the Red Sea:
There are 8 states bordering the Red Sea and Gulf of Aden as shown in table two and three below.
Table No. 2: Length of coastline & population data for states bordering the Red Sea

Number

Country

Length (Km)

1
Saudi Arabia
2
Sudan
3
Egypt
4
Eritrea
5
Yemen
6
Djibouti
7
Somalia
8
Jordan
Source: World population Datasheet, 1997.

2510
853
1840
1094
1906
314
3025
26

Population
millions)
19.5
27.9
64.8
3.6
15.2
0.6
10.2
4.4

(in

Table No. 3: Exclusive economic zone in the Red Sea

Number
Country
Area (Km2)
1
186,392
Saudi Arabia
2
Sudan
92,513
3
91,279
Egypt
4
Eritrea
78,383
5
35,861
Yemen
6
7,037
Djibouti
Total
Red Sea
438,000
Source:
Sector Three: Goals of the Council.
The Council‘s primary goal is to enhance regional coordination and cooperation, in order to deal effectively
with any regional risks and challenges (4). The eight member States have issued a 12-point agenda pledging to
enhance their political, economic, cultural, environmental and security cooperation. Their closer cooperation
would ―reduce the risks to which the Red Sea and the Gulf of Aden are exposed, thereby enhancing the security
and safety of international navigation; preventing everything that threatens or endangers them, especially
terrorist crimes, its financing and piracy smuggling, cross-border crime and illegal immigration.‖
Regional security is a key priority, yet the Foreign Minister for Saudi Arabia does not envision the creation
of a military force for the new Council. He observes that all member States have their own systems of defense
and bilateral coordination, which may develop into collective coordination.
The Red Sea Council charter

January 2020 meeting of Foreign Ministers in Riyadh.
The establishment of the Council of Arab and African States bordering the Red Sea and Gulf of Aden, which
was signed in the Saudi capital, Riyadh, on January 6, 2020.
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Sector Four: Strategic Situations
The Red Sea, with its coastline of about 5,500 km and encompassing around 1,150 islands, enjoys unique
strategic importance for global trade, regional economic growth and the overall stability of the region. Major
shipping routes that transport billions of dollars of goods every year depending on freedom of navigation from
the Indian Ocean through the Red Sea to the Mediterranean. The proximity of oil-rich States in the Arab
peninsula also bears paramount significance for commercial endeavors. Notably, the Council pledges to
enhance security and safety of international navigation (5).
The Council‘s oversight also extends to illegal immigration. Thousands of African migrants travelling the sea
route in the Horn of Africa into Yemen, before moving onto Gulf States and beyond into regions such as the
EU.
Furthermore, piracy and cross-border crimes are common concerns for regional security arrangements. While
the incidence of piracy off the Somali coast has decreased in recent years, ship seizures and terrorist attacks are
a continuing threat for States in the region.
Looking beyond topics on the Council‘s agenda, the prominent role of Saudi Arabia in the Council‘s
formation bears geopolitical significance in itself. Saudi Arabia hosted the meeting for signing the Council‘s
Charter in Riyadh.
Some security experts have commented that Saudi Arabia may have ―stolen a march‖ on geopolitical rivals
in the region, who are competing for influence in the Horn of Africa. In June 2018, the EU noted that there is a
regional ―search for influence and strategic assets, together with the growing militarization of the Red Sea
coast‖ (6).
Both internal pressures in the region and external forces (such as the involvement of foreign players)
reinforce both the reason for and the barriers to regional cooperation. Regional rivalries and the absence of
certain States from the Council‘s membership (including landlocked African States) may present challenges for
the Council and its members. Indeed, Somaliland has issued a statement refusing to cooperate with the Council,
while claiming sovereign rights over 850 kilometres of coastline and waters in the Gulf of Aden.
The paper is Sector Five: Other Regional Councils:
going to discuss about two other regional councils:
1. The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. The Cooperation Council for the Arab
States of the Gulf), also known as the Gulf Cooperation Council (GCC), is a regional,
intergovernmental, political, and economic union that consists of : Kingdom of Saudi Arabia ,State of
Kuwait ،Kingdom of Bahrain ،Sultanate of Oman The State of Qatar, United Arab Emirates . The
council's main headquarters is located in the city of Riyadh in Saudi Arabia. The Charter of the GCC
was signed on 25 May 1981, formally establishing the institution(7).
The Charter of GCC: Being fully aware of the ties of special relations, common characteristics and similar
systems founded on the creed of Islam which bind them; and Desiring to effect coordination, cooperation and
integration between them in all fields.
Objectives of GCC: In 2001, the GCC Supreme Council set the following goals:




Customs union in January 2003.
Common market by 2007.
Common currency by 2010.
Other GCC stated objectives include:
 Formulating similar regulations in various fields such as religion, finance, trade, customs, tourism,
legislation, and administration.
 Fostering scientific and technical progress in industry, mining, agriculture, water, and animal resources.
 Establishing scientific research centers.
 Setting up joint ventures.
 Unified military (Peninsula Shield Force).
 Encouraging cooperation of the private sector.
 Strengthening ties between their people.
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Map No. 2 indicating GCC members
Economy
Internal market

A common market was launched on 1 January 2008 with plans to realize a fully integrated single market. It
eased the movement of goods and services. However, implementation lagged behind after the 2009 financial
crisis. The creation of a customs union began in 2003 and was completed and fully operational on 1 January
2015. In January 2015, the common market was also further integrated, allowing full equality among GCC
citizens to work in the government and private sectors, social insurance and retirement coverage, real estate
ownership, capital movement, access to education, health and other social services in all member states.
However, some barriers remained in the free movement of goods and services.
Monetary union

In 2014, Bahrain, Kuwait, Qatar, and Saudi Arabia took major steps to ensure the creation of a single currency.
The implementation of a single currency and the creation of a central bank is overseen by the Monetary
Council. There is currently a degree to which a nominal GCC single currency already exists. Businesses trade
using a basket of GCC currencies. Plans to introduce a single currency had been drawn up as far back as 2009.
Infrastructure

The GCC launched common economic projects to promote and facilitate integration. The member states have
connected their power grids, and a water connection project was launched with plans to be in use by 2020. A
project to create common air transport was also unveiled.
The GCC also launched major rail projects to connect the peninsula. The railways are expected to fuel intraregional trade while helping reduce fuel consumption.
Politics and governance
Supreme Council

The GCC Supreme Council is composed of the heads of state of the member states. It is the highest decisionmaking entity of the GCC, setting its vision and goals. Decisions on substantive issues require unanimous
approval, while issues on procedural matters require a majority.
Ministerial Council

The Ministerial Council is composed of the Foreign Ministers of all the member states. It convenes every three
months. It primarily formulates policies and makes recommendations to promote cooperation and achieve
coordination among the member states when implementing ongoing projects. Its decisions are submitted in the
form of recommendations for the approval of the Supreme Council.
Secretariat General

The Secretariat is the executive arm of the Gulf Cooperation Council. It takes decisions within its authority and
implements decisions approved by the Supreme or Ministerial Council. The Secretariat also compiles studies
relating to cooperation, coordination, and planning for common action. It prepares periodical reports regarding
the work done by the GCC as a whole and regarding the implementation of its own decisions.
Peninsula Shield Force: The secretary-general of the GCC strongly endorsed the use of international force in Libya. In
September 2014, GCC members Saudi Arabia, Bahrain, UAE and Qatar, plus pending member Jordan, commenced air
operations against Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) in Syria. Some of the GCC countries also send some troops
to fight the opposition government in Yemen.
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IGAD
The journey to transform the IGAD region is outlined in the strategic framework since its first Strategic plan in 1987.
IGAD‘s Regional Strategy and its Implementation Plans have served as a comprehensive development and
implementation framework, guiding the Programme‘s priority areas and aligning them to emerging issues in the region.

The Agreement Establishing IGAD identifies some twenty areas of cooperation among the Member States. In
addressing these diverse areas of cooperation in a manageable manner, the overarching IGAD Regional
Strategy (2021–2025) regrouped them under four Pillars as follows:
Pillar 1: Agriculture, Natural Resources and Environment;
Pillar 2: Economic Cooperation and Regional Integration;
Pillar 3: Health and Social Development;
Pillar 4: Peace and Security;
Pillar 5: Corporate Development Services
IGAD Vision and Mission Statements

The founding leaders of IGAD were motivated by a vision where the people of the region would develop a
regional identity, live in peace and enjoy a safe environment alleviating poverty through appropriate and
effective sustainable development programmes. The IGAD Secretariat as the executive body of the Authority
was given the mandate to achieve this goal.
Vision: A resilient, peaceful, prosperous and integrated region where citizens enjoy high quality of life.
Mission: Promote regional cooperation and integration to add value to Member States‘ efforts in achieving
peace, security, and prosperity.
Goal: Transformation towards sustainable development, resilience and stability in the IGAD Region.
Theme: Transformative regional capacities for sustainable development.
IGAD's Geography
The IGAD region stretches over an area of 5.2 million km2 that comprises the countries of Djibouti, Eritrea,
Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan and Uganda. The region has about 6960 Km of coastline with
the Indian Ocean, Gulf of Aden, and the Red Sea. Also, the IGAD region has a total of 6910 Km of
international borders with Egypt, Libya, Chad, Central African Republic, Democratic Republic of Congo,
Rwanda and Tanzania. Map 3 below shows the region. Socio-economically, most of the IGAD Member States
belong to the worlde‘s Least Developed Countries (LDCs) and share similar economic growth rates and social
ethnic groups across their borders, which could be a good opportunity for regional integration, if appropriately
utilized (8).
Map No. (3) Igad countries

Demography of the Region
The IGAD region has a population of over 230 million people characterised by high natural population growth
rates. Moreover, there is a major trend for urbanisation in the IGAD region with large numbers of people from
the rural areas migrating into the big urban centres in search of employment and better incomes. The capital
cities of Addis Ababa, Nairobi and Khartoum have populations of well over three million each. Socio-economic
and environmental problems in the ever-growing urban centres are on-going challenge, and present a very real
threat to peace and stability in some countries of the IGAD region.
IGAD's Economy
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The overall economic performance of the region as measured by the Gross Domestic Product (GDP) is positive,
having registered above 5% growth during the plan period against the AU/SDG target of 7%. The agriculture
sector remains the dominant sector, accounting for 31% of the GDP in the region in 2018, 60% of the export
earnings and 80% of employment opportunities (Table 1, Fig 1). Djibouti‘s economy was largely service-based
(60%), centred on port services and facilities, while that of South Sudan was anchored on oil revenues (90%)
and Somalia dependent on livestock to the tune of 40%.
Climatic changes and environmental degradation, as well as heavy dependence on agriculture and livestock,
exposes the region to persistent extremes of droughts and flooding. As a result, the region experiences frequent
economic turbulences which continue to erode livelihoods and destroy lives (9). The region remains dependent
on imports and food aid. There is minimal activity in the industrial and manufacturing sectors. This has
contributed to high youth unemployment.
Among the four Divisons that constitute IGAD‘s operations and reflect its major areas of focus is the Economic
Cooperation and Integration and Social Development Division which has the following programme areas:
 Trade, Tourism and Industry
 .Infrastructure Development
 Health and Social Development
In the transport and infrastructure sub-sector, the IGAD interventions are based on the Horn of Africa Initiative
(HOAI). The IGAD Free Trade Area (FTA) and the Minimum Integration Plan envisaged in the six stages for
the accomplishment of the African Economic Community (AEC), which include the creation of a free trade
area and customs union in each of the eight regional blocks by 2017 that is too ambitious to achieve.
Peace and Security (PS) Sector
Peace and security are fundamental prerequisites for the attainment of sustainable development. Threats to
peace and security are interlinked and comprise various human insecurities that emanate from both inter and
intra-state conflicts and transnational security threats such as terrorism, human and drug trafficking, illicit use
of small arms and light weapons among other causes. The resulting political and social problems further
threaten development efforts and complicate interventions to alleviate various related challenges.
In Africa, no region is more plagued with protracted violent conflicts than the IGAD region. The presence of
more than four United Nations and African Union peace support operation with more than 50,000 troops in the
region (Darfur-Sudan, Abyei, Somalia, South Sudan.
The IGAD Vision 2050 will be the region‘s development blueprint for the five years‘ period. The Vision 2050
will seek to transform the IGAD region into upper middle-income economy and an industrialized region to
serve as a continental beacon of regional peace, stability, and security by 2050. It is anchored on regional peace
and security; macroeconomic stability; equitable distribution of resources and wealth creation for all citizens;
infrastructure; energy; science, technology, and innovation (STI); climate change mitigation; and efficient
utilization of environment and natural resources.
. Conclusion
The Council‘s charter is currently being reviewed by its parties‘ heads of state, with a future summit planned at
an unknown date. While it is unclear what specific endeavours the Council will engage in, its creation already
marks the strengthening and deepening of regional cooperation for the Red Sea and Gulf of Aden neighborhood
Reference:
(1( Johannes h. Schroader, Aspects of Coastal Zone Management at the Sudanese Red Sea, Institute of Environmental Studies, University of Khartoum, 1982, p.5.
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(4) www. Wikipedia.
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(6) www. Wikipedia
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(8) www. Wikipedia.
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.

The charter, signed at a January 2020 meeting of the countries‘ Foreign Ministers, aims to work to promote
economic cooperation and trade and investment exchange between the countries bordering the Red Sea and the
Gulf of Aden for the sustainable development and management of sea resources. It aims to achieve the United
Nations goals for sustainable development and environmental protection. It also hopes to contribute to
strengthening regional and international peace and security and the global economy.
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NÛREDDĠN ZENGÎ’NĠN HAÇLILARA KARġI YAPTIĞI ĠTTĠFAKLAR
Doç. Dr. YaĢar BEDĠRHAN
Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Cansu YILDIZ
Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Y. L. Öğrencisi.

ÖZET
Ġmâdüddin Zengî‘nin 1127 yılında Musul valiliğine tayin edilmesiyle kurulan Musul Atabeyliği onun elCezire ve Suriye‘yi birleĢtirme mücadelesi sonunda geniĢ sınırlara ulaĢtı. Ġmâdüddin Zengî Urfa Haçlı
Kontluğuna 1144 ‗de son vermiĢtir. Bu kontluğa son verdikten sonra DımaĢk Atabeyliği‘ni de kendine bağlı
kılmıĢtır. Ancak Suriye‘de hakimiyetini güçlendirmek için gittiği Caber kuĢatması sırasında bir kölesi
tarafından 1146 yılında Ģehit edildi. Ġmâdüddin Zengî‘nin vefatından sonra oğullarından Nûreddin Mahmud
Zengî Halep‘e büyük oğlu I. Seyfeddin Gazi ise Musul bölgesine hakim oldu. Nûreddin Mahmud Zengî 1118
yılında dünyaya geldi. Haçlılara karĢı istikrarlı bir mücadelede bulundu. Öncelikle Urfa Haçlı Kontluğunu
ortadan kaldırmıĢtır. Sonrasında 1154‘de DımaĢk‘ı hâkimiyet altına aldı. Bu kadarıyla da yetinmeyip BizansHaçlı ve Ermeni ordusunu yenerek 1169 yılında Mısır‘a hâkim olmuĢtur. Bu çalıĢmada Nûreddin Mahmud
Zengî‘nin, Haçlılara karĢı göstermiĢ olduğu siyasetini ve onlara karĢı Müslüman Türk Devletleri ile olan
münasebetleri ele alınmıĢtır.
Anahtar Kelimeler; Nûreddin Mahmud Zengî, Zengîler, Haçlılar, Selçuklular.
ABSTRACK
The Mosul Atabeylik, which was established after Imadüddin Zengi was appointed as the governor of
Mosul in 1127, reached wide borders as a result of her struggle to unite al-Jazeera and Syria. Imadüddin Zengi
ended the Crusader County of Urfa in 1144. After he put an end to this county, he made Damascus Atabeylik
subordinate to him. However, he was martyred in 1146 by a slave during the siege of Caber, where he went to
strengthen him dominance in Syria. After the death of Imadüddin Zengi, one of his sons Nureddin Mahmud
Zengi ruled Aleppo, while his eldest son Seyfeddin Gazi I dominated the Mosul region. Nureddin Mahmud
Zengi was born in 1118. He waged a steady struggle against the Crusaders. First of all, he abolished the
Crusader County of Urfa. Afterwards, he took Damascus in 1154. Not content with this, he defeated the
Byzantine-Crusader and Armenian armies and dominated Egypt in 1169. In this study, the policy of Nureddin
Mahmud Zengi against the Crusaders and her relations with the Muslim Turkish States against them are
discussed.
Keywords; Nureddin Mahmud Zengi, Zengis, Crusaders, Seljuks.
GĠRĠġ
Zengiler, Halep ve Musul merkez olmak üzere, el-Cezire (Kuzey Irak), Doğu Anadolu ve Suriye‘de
hüküm sürmüĢ olan bir Atabeyliktir. Kurulduğu yer olan Musul‘a nispetle Musul Atabeyliği olarak da
isimlendirilir. Büyük Selçuklu Sultanı MelikĢah‘ın Halep valisi Kasımüddevle Aksungur‘un oğlu Ġmâdeddin
Zengî, Irak Selçuklu hükümdarı Mugîsüddin Mahmud tarafından 1127‘de Musul valisi tayin edilmiĢtir.
Ġmâdeddin Zengî Cizre kalesini, Nusaybin, Sincar ve Harran‘ı almıĢtır. Bu yerleri aldıktan sonra Haçlılara karĢı
müdafaa ettiği Halep‘i de kendine bağlamıĢtır. Böylelikle 1128- 1146 yıllarında Kuzey Irak‘tan Akdeniz‘e
kadar uzanan bir hükümet kurdu. Zengî‘nin öncelikli hedefi Suriye Frank iktidarına karĢı bir Müslüman Birliği
meydana getirmekti. 1130‘da Hama‘yı, Antakya Haçlı Prensliği elinden Kefertân ve Maarrat‘un- No‘mâniye
kalelerini aldı. Trablus Haçlı Kontluğundaki Ba‘arin kalesini kuĢattığı sırada üzerine gelen Kudüs Kralı
Foulgue‘u mağlup ederek esir etti.
Sonrasında mücadelesine devam ederek Kont Jocelin‘i mağlup etmek suretiyle Urfa‘yı
ele
geçirerek Frank Kontluğunu 1144 yılında ortadan kaldırdı. Bu önemli olay Avrupa‘da kral ve imparator
idaresindeki II. Haçlı seferinin hazırlanmasına neden olmuĢtur. 2
Ġmâdeddin Zengî‘nin oğlu Nûreddin Mahmud Zengî Halep‘de büyük oğlu olan I. Seyfeddin Gazi
Musul‘daydı. Nûredddin Mahmud Zengî babası Ġmâdeddin Zengî‘nin 14 Eylül 1146 yılında Caber kuĢatması
2

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Tarihte Türk Devletleri, C.I., Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1987, s.10-422.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 527 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

sırasında Ģehit edilmesi üzerine Esedüddîn ġîrkûh‘un yardımıyla Halep‘de idareyi ele aldı. Büyük oğlu olan
Seyfeddin Gazi ise Musul‘a hâkim oldu. Habur nehri ikilinin arasında sınır kabul edildi. 3Ġmâdeddin Zengî‘nin
vefatından sonra atabeyliğin yöneticilerinden bazıları Seyfeddin Gazi‘nin bazıları da Nûreddin Mahmud
Zengî‘nin tarafını tuttu. Nûreddin Mahmud Zengî Halep Atabeyi olduktan sonra Selâhaddin Yağsıyânî‘yi ve
Esedüddîn ġîrkûh‘u idari iĢlerde görevlendirdi. Mecdüddin b. Dâye‘yi kendisine hâcib tayin ederek devlet
iĢlerini düzene koydu. Böylelikle Nûreddin Mahmud Zengî‘nin dönemi baĢladı.
Nûreddin Mahmud Zengî‘nin Halep Atabeyi olduktan sonra tarih sahnesinde vermiĢ olduğu ilk sınavı
babası Ġmâdeddin Zengî‘nin vefatından istifade etmek isteyen II. Joscelin‘e karĢı oldu. II. Joscelin Urfa‘ya
tekrardan hâkim olmaya kalkıĢtı. Ġmâdeddin Zengî‘nin, Caber Kalesi‘ni kuĢatması sırasında öldürülmesini fırsat
bilen II. Joscelin ani bir baskınla Ģehre hakim olmak için harekete geçti ve Keysun- MaraĢ senyörü Baudoin ile
birlikte Ģehirde bulunan Ermenilerin yardımıyla Ģehre girdi. Urfa halkı daha öncesinden ayaklanma çıkarmıĢ ve
II. Joscelin‘e haber göndererek Urfa‘yı ele geçirmek için durumun müsait olduğunu haber vermiĢti. Nûreddin
Mahmud Zengî haberi alır almaz hemen Türkmenlerinde içinde bulunduğu on bin kiĢilik ordusuyla Urfa
istikametinde yola çıktı. Nûreddin Mahmud Zengî yola çıktığı sırada Müslüman halk iç kalede Haçlılara karĢı
direniyordu. Nûreddin Mahmud Zengî‘nin yaklaĢtığını öğrenen II. Joscelin kaçmaya kalkıĢtı. Ama baĢarılı
olamamıĢtı. Çünkü II. Joscelin harekete geçmeden Nûreddin Mahmud Zengî Ģehrin etrafını kuĢatmıĢtı. Ġç
kalede bulunan Müslümanlarla beraber Ģehri kuĢatmıĢ olan Nûreddin Mahmud Zengî‘nin ordusu arasında
sıkıĢan II. Joscelin buradan kurtulmak için hızlı bir çıkıĢ yapıp kuĢatmayı dağıtmak suretiyle kurtulmayı
denedi. Müslümanlara ihanet eden halktan da pek çok kiĢi onun peĢine takılmıĢtı.4 Bu çıkıĢ onlar için felaket
oldu. II. Joscelin, Fırat‘ı geçerek kaçmayı baĢarmıĢ ise de Keysun- MaraĢ senyörü Baudoin, Haçlı askerleri ve
Urfa hainlerinin çoğu kılıçtan geçirildi. Nûreddin Mahmud Zengî, Ģehirden elde ettiği ganimeti komutanları
arasında paylaĢtırarak komutanlarını ödüllendirdi. 5
Nûreddin Mahmud Zengî‘nin isyana katılmıĢ olanlara yönelik sert tavrı neticesinde Ģehirdeki Hristiyan
nüfusun ekseriyeti imha edilmiĢ ve böylelikle Ģehrin nüfus yapısı değiĢerek artık Müslüman ġehri haline
gelmiĢtir. Mahmud Zengî Urfa‘nın Haçlılar tarafından zapt edilmesini engelleyerek Urfa‘yı hakimiyetine aldı.
Mahmud Zengî böylece ilk büyük sınavını baĢarıyla vermiĢtir. GöstermiĢ olduğu bu baĢarısından sonra hak
ettiği itibarı kazanmıĢtır. Haçlıların karĢısına çıkan büyük kumandanlardan biri olarak tanınmıĢtır. 6
Nûreddin Mahmud Zengî, Urfa‘yı hakimiyeti altına aldıktan hemen sonra Haçlılar harekete geçmiĢtir.
Amaçları Suriye topraklarını ele geçirmekti. Bunun üzerine DımaĢk‘a gelerek Ģehri tamamen kuĢattılar. Bu
olayla birlikte Nûreddin Mahmud Zengî ve Seyfeddin Gazi, DımaĢk‘ı Haçlılara karĢı savunmuĢlardır. Haçlılar
bu savunma karĢısında fazla direnemeyip kuĢatmayı kaldırdılar.7 Sultan Mesud, 1149 yılında da oğlu Kılıç
Arslan ile birlikte doğuda yerleĢmiĢ olan Franklara karĢı harekete geçerek MaraĢ‘ı kuĢattı ve aldı. Sultan
Mesud, oğlu Kılıç Arslan ile birlikte 1150‘de, Haçlılar‘ın elinde bulunan Göksun, Behisni, Göynük, Ayntab,
Dulûk, ve Raban Ģehirlerini ele geçirdi. Daha sonra Tel BaĢir‘i kuĢattı ve Ermenilerin de bazı yerleri aldı.
Sultan Mesud, fethettiği yerleri, merkezi Elbistan olan, bir eyalet haline getirerek oğlu Kılıç Arslan‘ın idaresine
verdikten sonra geri döndü. 8
Bu sırada II. Joscelin yakalanmıĢtı. Nûreddin Mahmud Zengî, Urfa Kontu II. Joscelin‘i yanına alarak
Halep‘e döndü ve onu esir etti. Bu arada El- Azaz kalesini de Haçlılar‘ın elinden aldılar. Nûreddin Mahmud
Zengî, DımaĢk Ģehrini ilk kuĢatmasında kesin bir sonuç alamayınca Halep‘e dönmüĢtü. DımaĢkta hakimiyeti
tanınmıĢ olsa dahi Ģehre serbest giriĢ hakkı yoktu. Nûreddin Mahmud Zengî tekrardan Mayıs 1151‘de DımaĢk‘ı
kuĢattı. DımaĢk halkı Kudüs‘ten yardım istedi. Kudüs Kralı‘nın DımaĢk‘a yaklaĢtığını haber alan Nûreddin
Mahmud Zengî, Dârayya‘ya çekildi. 9Bir müddet DımaĢk önlerinde kalan Haçlı ordusu, DımaĢk Atabeyliği‘ne
bağlı birliklerle Basra‘yı kuĢattılarsa da muvaffak olamadılar. Haçlı ordusunun çekilmesinden sonra da
Nûreddin Mahmud Zengî tekrar tekrar DımaĢk‘ı kuĢattı. Nûreddin Mahmud Zengî kararlı tavrı neticesinde
DımaĢk hakimi Abak Nûreddin Mahmud‘un adını hutbeye koymuĢ ve ona istediği zaman Ģehre girebileceğini
3

Mustafa Eğilmez, ―Musul ve Halep Atabeyi Nûreddin Mahmud‖, Türkler Ansiklopedisi, C.4, Ankara 2002, s.825.
Muhammed Türkücü, Nureddin Zengi‟nin Haçlılarla Mücadelesi ve Siyasi Birlik Çabası (1146-1174), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019, s.23.
5
Türkücü, Nureddin Zengi‟nin Haçlılarla Mücadelesi ve Siyasi Birlik Çabası (1146-1174), s.23-40.
6
Abdulhaluk Mehmet Çay, Musul- Sincar Halep Atabeyliği (Zengîler) 1127-1259, Türkiye Kültür Portalı Yayınları, Ankara 2009, s.2.
7
Bahattin KeleĢ, ―Urfa Haçlı Kontluğuna (1098-1149) KarĢı Selçukluların, Zengilerin, Artukluların, Musul ve Halep Atabeyliklerinin
Ortak Mücadelesi‖, The Journal of Academic Social Science Studiyes, S.81, 2020, p.453.
8
YaĢar Bedirhan, Ortaçağ Tarihi, Eğitim Yayınevi, Konya 2018, s.235.
9
Mustafa Eğilmez, ―Musul ve Halep Atabeyi Nûreddin Mahmud‖, Türkler Ansiklopedisi, C.4, Ankara, 2002, s.6.
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de bildirdi. Böylece DımaĢk Atabeyliği‘ni tâbi hale getiren Nûreddin Mahmud Zengî Halep‘e döndü. Nûreddin
Mahmud Zengî 1154 yılında DımaĢk‘ı ele geçirdi. Mahmud Zengî aynı yıl Dahhak El- Bikâî‘nin elinde bulunan
Baalbek Ģehrini de ele geçirdi.
Baalbek daha önce DımaĢk Atabeyliği‘ne bağlıydı. Nûreddin Mahmud Zengî DımaĢk‘ı ele geçirince
Ģehir bağımsız hale gelmiĢti. Haçlılara yakın olması ve Haçlılar tarafından ele geçirilebilme düĢüncesi Nûreddin
Mahmud Zengî‘nin Baalbek üzerine yürümesine sebep oldu. Baalbek, DımaĢk‘ın Nûreddin Mahmud tarafından
ele geçirilmesinden önce Abak tarafından Dehhâk adındaki birine teslim edilmiĢti. Dehhâk Ģehri Nûreddin
Mahmud‘a teslim etmek istemiyordu. Lakin Dehhâk direnmekten vazgeçerek Ģehri 7 Rebûlevvel 550 (11 Mayıs
1155) günü teslim etmiĢtir.10
Nûreddin Mahmud Zengî, DımaĢk Ģehrini aldıktan sonra çevresinde bulunan devletler onunla iliĢkilerini
iyileĢtirmeye çalıĢmıĢlardır. DımaĢk ve Halep önemli iki merkez haline gelmiĢtir. 1155 yılında Türkiye
Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan ile kardeĢlerini barıĢtırarak Anadolu‘ya yönelecek olan Bizans‘a engel olmuĢtur.
1156‘da Artuklu Emiri Karaarslan‘ı Halep‘te kabul etmiĢtir. 1157 Nisan ayının baĢlarında ise Büyük Selçuklu
Sultanı Sencer‘in elçisi DımaĢk‘a ulaĢmıĢ; aynı yıl farklı vilayet ve kalelerin sahipleri de Nûreddin Mahmud‘a
elçiler göndermiĢlerdir.11 DımaĢk kuĢatılır iken Nûreddin Mahmud Zengî‘nin iki büyük ordu komutanından
Ġsfehsâlar Mecdüddîn Ġbnü‘d Dâye hac vazifesini yerine getirmek üzere hacdaydı. DımaĢk‘ı zapt edecek öncü
birlikler Selâhaddin‘in amcası Ġsfehsâlâr Esedüddin ġîrkûh komutasında Ģehrin önüne gelmiĢtir. ġîrkuh Ģehrin
sularının aĢılmasında ve kapılarının açılmasında önemli rol üstlenmiĢ ağabeyi Necmeddin Eyyûb da Ģehrin
fethe hazırlanmasında ve teslim edilmesinde Nûreddin Mahmud Zengî‘ye yardımcı olmuĢtur. Kendisine
Baalbek‘in de teslim edildiği Necmeddin Eyyûb, DımaĢk nazırı olarak Mahmud Zengî‘nin huzurunda oturma
hakkına sahip tek emir konumuna çıkarken ġîrkûh ise onun DımaĢk‘taki nâibi olmuĢtur.12
Nûreddin Mahmud Zengî DımaĢk zaferini Haçlılara karĢı hemen harekete geçeceği bir zemin olarak
kullanmamıĢtır. Tam tersine Haçlı uyumunu engelleyecek Ģekilde Kudüs Haçlıları ile daha Baalbek‘in
alınmasından önce bir yıllık bir saldırmazlık anlaĢması yapmıĢtır. 28 Mayıs 1155‘de yapılan bu anlaĢmanın
koĢulları net bir Ģekilde bilinmemektedir. Mahmud Zengî, DımaĢk‘ın birinci ve ikinci kuĢatılması sırasında
Haçlılara karĢı harekete geçmemiĢtir. DımaĢk‘ın zapt edilmesi süreci içerisinde Haçlılara yönelik kayda geçen
önemli tek faaliyeti, Akdeniz sahilinde DımaĢk ile Humus sınırında yer alan Humus‘a iki merhale uzaklıktaki
küçük ve korunaklı Ģehir olan Antartus‘u fethetmesidir.
1154 yılında Nûreddin Mahmud Zengî‘nin DımaĢk‘ı ele geçirmesinde Eyyûbîler‘in büyük yardımı oldu.
DımaĢk‘taki Nûreddin taraftarlarının lideri olan Necmeddin Eyyûb, Nûreddin Mahmud Zengî tarafından
DımaĢk valiliğine getirildikten sonra itibarı çok yükseldi. Bundan sonra Nûreddin Mahmud Zengî‘nin baĢ Ģehri
hem Halep hem DımaĢk oldu. Bu sırada Mısır‘da ġiî Fâtımî halifeliği vardı. Ancak devlet zayıflamıĢ,
halifelerin otoritesi kalmamıĢtı; ülkeyi vezirler yönetiyordu. Kumandanlardan kuvvetli olan idareye ağırlığını
koyuyor, halife de onu vezir tayin ediyordu. Gerek Mahmud Zengî liderliğindeki Sünnîler‘in gerekse
Haçlılar‘ın gözü bu zengin ülke üzerindeydi. Mısır‘ı ele geçirerek diğer tarafa karĢı avantaj sağlamak
istiyorlardı. Nihayet 1163 yılında Fâtımî BaĢhâcibi Dirgâm Vezir ġâver‘i devirerek yerini aldı. Bu olay üzerine
ġâver DımaĢk‘a gelip Mahmud Zengî‘den yardım istedi. Ġki taraf arasında yapılan müzakereler sonunda, ordu
kumandanı Esedüddin ġîrkûh‘un seçkin bir birliğin baĢında ġâver ile Mısır‘a gitmesi kararlaĢtırıldı. Bu
anlaĢmaya göre ġâver yeniden iktidarı ele geçirirse Mısır‘da Mahmud Zengî‘nin askerlerine iktâlar verilecek,
ülke gelirinin üçte biri ona bırakılacak ve Esedüddin ġîrkûh, Mahmud Zengî‘nin kumandanı olarak orada
kalacaktı. 15 Nisan 1164 tarihinde Esedüddin ġîrkûh kumandasında çoğunluğu Türkler‘den meydana gelen
2000 civarındaki bir süvari birliği ġâver ile Mısır‘a hareket etti. Bu sırada Selâhaddin de amcası ġîrkûh‘un
yardımcısı sıfatıyla sefere katıldı. ġîrkûh‘un emrindeki askerler 10 Mayıs 1164 yılında Bilbîs‘te bekleyen
Dirgâm‘ı yenerek Kahire‘ye girdiler. Dirgâm öldürüldü. 25 Mayıs‘ta ġâver yeniden vezirlik makamına oturdu.
Ancak Mahmud Zengî ile varılan anlaĢmaya uymadı ve Esedüddin ġîrkûh‘tan geri dönmesini istedi. Bu arada
Kudüs Haçlı Kralı Amaury‘den de yardım istedi. Bunun üzerine ġîrkûh Bilbîs‘i iĢgal ederek taraftarlarının

10

Abdulkadir Turan, Nûreddin Mahmud Zengî Ve Devri, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü, Sakarya 2018,

s.141-142.
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Ġbnü‘l-Kalânisî, Ebû Ya‗lâ Hamza b. Esed b. Ali b. Muhammed et-Temîmî Ġbnü‘l-Kalânisî, Târîhu Dımaşķ, thk. Süheyl Zekkâr, DımaĢk:
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yardımıyla ülkenin bir kısmını yönetmeye baĢladı. ġâver ile Amaury onu Selâhaddin‘i Bilbîs‘te kuĢattılar; iki
taraf arasındaki çarpıĢmalar üç ay sürdü. 13
Bu sırada Nûreddin Mahmud Zengî, Amaury‘nin Mısır‘a gitmesinden yararlanarak Musul‘dan,
Artuklular‘dan takviye almıĢ ve Halep‘in batısındaki Hârim Kalesi‘ni kuĢatarak, kalenin yardımına gelen
Haçlı- Bizans kuvvetlerine karĢı büyük bir zafer kazanmıĢtı. Bu zaferde alınan Haçlı bayrakları Bilbîs
surlarından gösterilince Amaury ülkesini tehlikede gördü. Ġki taraf arasında 26 Ekim 1164‘te bir anlaĢma
yapıldı. Bu anlaĢmaya göre ġîrkûh ve Amaury ülkelerine döndüler, Mısır‘ın baĢında ġâver kaldı. Yalnız, sefer
sırasında ġîrkûh ve Amaury Mısır‘ın ne kadar zayıf fakat bir o kadar da zengin olduğunu görmüĢlerdi ve burayı
ele geçirmek için iĢtahları artmıĢtı. ġîrkuh‘u iktidarı için tehlikeli bulan ġâver, Amaury ile gizli bir ittifak
yapmıĢtı. Çok geçmeden 1165 yılında Mısır‘da ġâver‘e karĢı Dirgâm taraftarları yeniden isyan ettiler. Nûreddin
Mahmud Zengî ve ġîrkûh, ġâver ile Amaury arasında yapılan anlaĢmadan rahatsızdılar ve yardım isteği
vesilesiyle ġîrkûh‘un 2000 kiĢilik seçkin bir birlikle Mısır‘a yeni bir sefer yapmasına karar verdiler. 9 Ocak
1167 tarihinde ġîrkûh ve askerleri Mısır‘a hareket ettiler. ġîrkûh birinci seferde olduğu gibi Ürdün- Sînâ
topraklarından geçerek 30 Ocak 1167‘de Kahire‘nin güneyinde Atfîh‘te göründü ve sonra Nil‘in batısına
geçerek Mısır‘daki taraftarlarının desteğiyle ülkenin bir kısmını idare etmeye baĢladı. 14
Bunun üzerine ġâver ve Amaury ordularıyla birlikte ġîrkûh‘un üzerine yürüdüler. 18 Mart 1167‘de Orta
Mısır‘da bulunan Bâbeyn denilen yerde ġîrkûh ve Selâhaddin kumandasındaki küçük ordu Mısır- Haçlı
kuvvetlerine karĢı büyük bir zafer kazandı. Daha sonra Kahire‘ye çekilip takviye alan müttefikler Selâhaddin
tarafından müdafaa edilen Ġskenderiye‘yi kuĢattılar. Mahmud Zengî‘nin Trablus Kontluğu‘na sefer yaptığını,
bazı önemli kaleleri aldığını öğrendikten sonra da ġîrkûh ile görüĢmeye baĢladılar. Bir miktar tazminat vererek
onun DımaĢk‘a dönmesini sağladılar. 10 Ağustos 1167 tarihinde ġîrkûh ile Amaury Mısır‘ı terk ettiler. ġâver
yine Mısır‘ın baĢında kaldı ve kârlı çıkan kendisi oldu.
5 Eylül 1167 tarihinde ġîrkuh ordusuyla beraber DımaĢk‘a döndü. Ancak ġâver yaptıkları anlaĢmaya
sadık kalmadı. Haçlılar‘a Kahire‘de bir çarĢı verdi böylece bir Haçlı birliğini Kahire‘de bıraktı. ġîrkûh ile iĢ
birliği yapan Mısırlılar‘ı cezalandırmaya baĢladı. Frankler bu durumdan istifade ederek Mısır‘ı ele geçirmeyi
düĢünüyorlardı. Frank yanlıları Kahire‘de ġâver‘e karĢı ayaklandılar, baĢarılı olamayınca da Kudüs Krallığı‘na
sığındılar ve Amaury‘i Mısır‘ı zapt etmeye yönlendirdiler. Bu iĢin kolayca baĢarılacağına inanan Amaury,
Mısır‘a karĢı sefere karar verdi. 4 Kasım 1168‘de Bilbîs‘i aldı. Direnenleri kılıçtan geçirdi. Ardından Kahire‘yi
kuĢatması üzerine ġâver ve Fâtımî Halifesi Âdıd- Lidînillâh birbiri ardına DımaĢk‘a adamlar gönderip imdat
istediler ve 1164 yılında yapılan anlaĢmayı yerine getirmeye söz verdiler. ġîrkûh durumun vahametini
kavramıĢtı. Nûreddin Mahmud Zengî‘yi yardım konusunda ikna etti. ġîrkûh‘un 7000 civarında seçkin bir süvari
birliğinin baĢında üçüncü defa Mısır‘a gitmesi kararlaĢtırıldı. 17 Aralık 1168 tarihinde ordu Nûreddin Mahmud
Zengî tarafından Mısır‘a uğurlandı. Amaury, ġîrkuh‘un gelmekte olduğunu haber alınca Kahire kuĢatmasını
kaldırıp 2 Ocak‘ta da Mısır‘dan ayrıldı. ġîrkûh ise 8 Ocak 1169‘da Kahire‘ye vardı. Mahmud Zengî Frankler‘in
Mısır‘dan çekilmeye baĢladığını bildiren habercilerin gelmesi üzerine etrafa zafer müjdeleri gönderdi. Zira
Mısır gibi büyük ve zengin bir ülkenin kontrolünü ele geçirmiĢti. Bu olay Türk tarihinin en büyük zaferlerinden
biri ve burada asırlarca sürecek Türk Hakimiyetinin baĢlangıcı idi. Böylece artık Mısır‘ın zenginlikleri,
donanması Nûreddin Mahmud Zengî‘nin hakimiyetindeydi. 15
Bizans Ġmparatoru I. Manuel Ve Haçlılara KarĢı Nûreddin Mahmud Zengî’nin Kurduğu Ġttifaklar
Haçlılar, Bizans Ġmparatoru Manuel Komnenos‘un yeğeni Theodora‘nın Kral III. Baudoin ile evlenmesi
suretiyle bir ittifak gerçekleĢtirdiler. Ġmparator, 1158 yılı Sonbahar mevsiminde güneye doğru hareket ederek
Kilikya Ermenileri ve Haçlıların kendisinin yüksek hâkimiyetini tanımasını sağladıktan sonra 12 Nisan 1159‘da
tören ile Antakya‘ya girdi. Burada belli bir süre kalan Manuel, Haleb‘e doğru hareket etti. Bizans Haçlı
ordusunun hareketini haber alan Nûreddin Mahmud, Musul‘daki kardeĢi Kutbeddin Mevdûd‘a, Artuklu
hâkimlerine ve bütün Türkmenlere haber gönderip yardım istedi16. Kutbeddin Mevdûd, Nusreteddin, Artuklu
hâkimleri onun yardımına koĢtu. Ancak bu sırada Manuel için Ġstanbul‘dan kötü haberler geliyordu.
Soylulardan Andronikor, Manuel‘e karĢı isyan bayrağı açmıĢtı. Bu durumda savaĢa harcayacak vakti yoktu.
Halep önüne gelmiĢti ki savaĢtan vazgeçip, Nûreddin Mahmud‘a sulh teklif etti. Nûreddin Mahmud da bu
13

Ramazan ġeĢen, Eyyûbîler, Ġsam Yayınları, Ankara 2018, s.23-24.
ġeĢen, Eyyûbîler, s.25.
15
ġeĢen, Eyyûbîler, s.24-26.
16
Abdulcelil IĢık, Zengî Atabegliği; Haleb Kolu (1146-1181), Doktora Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay
2018, s.47-64.
14
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teklifi kabul etti. Ġki taraf arasında Nûreddin Mahmud‘un pek çok asilin yanında 6 bin kadar Haçlı esirini
serbest bırakacağı bir anlaĢma yapılmasının yanı sıra, II. Kılıçarslan‘a karĢı da bir ittifak kuruldu. Haleb‘i
kuĢatmadan vazgeçip Ġstanbul‘a dönme kararı alan Manuel, Haçlılar tarafından ihanetle suçlandı. Manuel‘in
Haleb‘e saldırmayıp, anlaĢma sonrası geri dönmesindeki asıl gaye, güç dengelerinin bozulmasını
istememesiydi. Eğer Nûreddin Mahmud‘un gücü kırılırsa, bundan Bizans‘tan çok Haçlılar yararlanacak ve elde
ettikleri güç sonrası Bizans‘ın yardımına artık ihtiyaçları kalmayacağı için, Bizans‘ın yüksek hâkimiyetini de
tanımayacaklardı. Sonuç olarak, Manuel‘in kaygılarının yanı sıra Nûreddin Mahmud‘un da diplomasisinin
neticesinde büyük bir ittifakın hücumu savuĢturulmuĢ, Nûreddin Mahmud siyasi yaĢamı boyunca karĢılaĢtığı en
büyük sorunu atlatmıĢtı. Bundan mütevellit Nûreddin Mahmud, Manuel‘in gidiĢini müteakip kendisine yardıma
gelmiĢ olan Müslümanlara 6 Haziran 1159‘da büyük bir Ģölen vermiĢtir.17
Nûreddin Mahmud Zengî’nin Müslüman Türk Devletleri Ġle Münasebetleri
Nûreddin Mahmud Zengî ve Türkiye Selçuklu Sultanı I. Mesud Arasındaki Münasebet
Nûreddin Mahmud Zengî‘nin Türkiye Selçuklu Sultanı I. Mesud (1116-1155) ile iliĢkileri babası Ġmâdeddin
Zengî döneminde olduğu gibi dostluk çerçevesinde geliĢmiĢtir. Ġmâdeddin Zengî 1138 yılında Bizans
Ġmparatoru Ionnes Komnenos‘un Kuzey Suriye‘ye düzenlediği sefer karĢısında zor durumda kalarak yardım
istemesi üzerine Sultan I. Mesud diğer Türk hâkimleri gibi sefere çıkmıĢ ve Bizans‘ın Kilikya topraklarını
vurmuĢtu. Ġki Türk hükümdarı yalnızca Hısn-ı Keyfa hâkimi Davud‘un vefatı sonrası, Artuklular üzerinde
nüfuz sağlama noktasında karĢı karĢıya gelmiĢlerdi. Ġmâdeddin Zengî, Davud‘un yerine Fahreddin Kara Arslan
geçtiğinde abisi Fahreddin‘e karĢı taht mücadelesine giriĢen ArslandoğmuĢ‘u destekledi. Sultan I. Mesud ise
Fahreddin‘in tahtta kalmasını istediğinden 20 bin kiĢilik bir orduyu onun hizmetine verdi. Ġmâdeddin, Sultan I.
Mesud ile karĢı karĢıya gelmek istemediğinden bu iĢten vazgeçti. Onun geri adım atması iki Türk hükümdarı
arasında meydana gelebilecek bir çatıĢmayı önlemiĢ oldu18.
Nûreddin Mahmûd zamanında da Sultan I. Mesud ile dostluk devam etti. Hatta Sultan I. Mesud‘un kızı
Nûreddin Mahmûd ile evlenmiĢ ve bu dostluk sıhri bağa dönüĢmüĢtü. Ġbnü‘l-Esîr‘in, II. Joscelin‘in Nûreddin
Mahmûd‘u yendikten sonra esir ettiği silahdârını Sultan I. Mesud‘a yollayarak ―ĠĢte bu senin damadının
silâhıdır; onun baĢına gelenlerin daha büyüğü senin baĢına da gelecektir‖ Ģeklindeki kaydından anlaĢılacağı
üzere bu evlilik 1149 yılından önce gerçekleĢmiĢtir. Nûreddin Mahmûd‘un Sultan I. Mesud ile dostluğu
yalnızca evlilikle kalmamıĢ, esir edilen II. Joscelin‘e ait olup daha sonra Bizans‘a satılmıĢ olan Ģehir ve kalelere
yanlarında Artuklu hükümdarı TimurtaĢ da olduğu halde müĢterek sefer düzenlemiĢlerdi. 1151 yılında
düzenlenen sefer neticesinde Nûreddin Mahmûd Tell BâĢir, Râvendan, Kûrus, ve Burcu‘r-Rasâs‘ı; Sultan I.
Mesud Ayıntâb ve Dülûk‘u; TimurtaĢ ise Samsat ve el-Bire‘ye hâkim olmuĢtur.19
Sultan I. Mesud, Kilikya Ermenileri üzerine sefer yaptıktan sonra hastalanmıĢ ve on ay sonra, 1155
yılında vefat etmiĢti. Hastalığı Ģiddetlendiği zaman devlet erkânını toplayarak, onların huzurunda son yıllardaki
seferlerinde hep yanında olan Elbistan meliki II. Kılıçarslan‘ı tahta oturtmuĢ ve ona biat edilmesini de
sağlamıĢtı.20
Nûreddin Mahmud Zengî ve Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan Arasındaki Münasebet
Ġmâdeddin Zengî ve Sultan I. Mesud döneminde baĢlayan Zengîler ile Türkiye Selçuklularının
münasebetleri, Haleb Atabegi Nûreddin Mahmud Zengî ile Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan
dönemlerinde yeni bir safhaya girdi. 21 Kılıç Arslan, babası Mesud tarafından saltanata davet edildiğinde
Elbistan‘da melik olarak bulunuyordu. Kılıç Arslan Sultan olunca kardeĢleri Dolat (Devlet) ile ġahinĢah
saltanat mücadelesine giriĢtiler. Kılıç Arslan ilk önce ortanca kardeĢi Dolat‘ı boğdurmak suretiyle bertaraf etti.
Küçük kardeĢ ġahinĢah ise korkuya kapılarak melik tayin edildiği yerlere kaçtı ( 1155 Ankara, Çankırı ve
Kastamonu). Kılıç Arslan, saltanatının ilk yıllarında büyük sıkıntılar çekti. Çünkü Kendisine karĢı tehlikeli bir
ittifak çemberi hazırlanmıĢtı.22
Bu sıkıntılı durumdan yararlanmak isteyen DaniĢmendliler de harekete geçtiler. Sivas hâkimi
Yağıbasan, Nûreddin Mahmud Zengî ile bir ittifak yaparak konumunu güçlendirdi. II. Kılıç Arslan‘ın
17

Türkücü, Nureddin Zengi‟nin Haçlılarla Mücadelesi ve Siyasi Birlik Çabası (1146-1174), s.69-70.
Muharrem Kesik, ― Sultan I. Mesud- Nûreddin Mahmûd b. Zengî Ġttifakı ve Urfa Haçlı Kontluğu‘nun YıkılıĢı‖, Selçuklu Medeniyeti
Araştırmaları Dergisi, 2018, S.3, s.86-87.
19
Muharrem Kesik, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I. Mesud Dönemi (1116- 1155), TTK Yayınları, Ankara 2003, s.95.
20
Kesik , Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I. Mesud Dönemi (1116- 1155), s.114-115.
21
Abdulcelil IĢık, ― Türkiye Selçukluları Ve DaniĢmendliler Mücadelesinde Zengîlerin Yeri Ve Önemi‖, Akademik Tarih Ve Düşünce
Dergisi, C.6, S.4, Aralık 2019, s.2277.
22
Bedirhan, Ortaçağ Tarihi, s.260-261.
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meĢguliyetinden ve sıkıĢık durumundan istifade etmek isteyen Nûreddin Mahmud, Selçuklulara ait Dülûk,
Ayıntab ve Ra‘bân gibi yerleri ele geçirdi. Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan babası Sultan Mesud
döneminde Haçlılardan alınan bu yerlerin geri verilmesini istemekle kalmadı, Haçlılar ve Kilikya Ermeni
Prensliği ile Nûreddin Mahmud Zengî‘ye karĢı bir anlaĢma yaptı. II. Kılıç Arslan Ayıntab‘ı aldıktan sonra
Ra‘bân üzerine yürüdü. Zor durumda kalan Nûreddin Mahmud ele geçirmiĢ olduğu yerleri geri vermek zorunda
kaldı (1157).23 II. Kılıç Arslan‘ın kudretinin arttığına inanan Bizans‘ın gayretiyle içinde Nûreddin Mahmud
Zengî, DaniĢmendliler‘den Yağıbasan, Kayseri Meliki Zünnûn, Malatya emiri Zulkarneyn ve II. Kılıç Arslan‘ın
kardeĢi Ankara ve Çankırı yöresinin hakimi ġahinĢah‘ın da içinde bulunduğu bir ittifak kuruldu.
DaniĢmendliler ve müttefiklerine karĢı yaptığı savaĢı kaybeden II. Kılıç Arslan bu ittifakın bozulması için
Bizans‘ın merkezine giderek 1162‘de bir muahedenâme imzaladı. Buna göre; Kılıç Arslan Bizans Ġmparatorun
dostuna dost, düĢmanına düĢman olacaktı. II. Kılıç Arslan buradan döner dönmez DaniĢmend Beyi Yağıbasan‘a
ait olan Sivas‘ı Ele geçirdi. 24
Bu sırada Yağıbasan‘a karĢı kurmuĢ olduğu ittifak Nûreddin Mahmud Zengî‘nin müdahalesi ile
bozuldu. Yağıbasan‘ın 3 Ağustos 1164 tarihinde ölümü ile oluĢan boĢlığu değerlendirmek isteyen II. Kılıç
Arslan rakiplerine karĢı harekete geçti. DaniĢmendliler üzerine yürüyerek 1165‘te Elbistan, Darende, Gedük ve
Tohma çayı civarını ele geçirdi. Aynı yıl Ankara ve Çankırı‘yı da sahip oldu ve ġehinĢah‘ın çocuklarını esir
aldı. ġehinĢah ise Nûreddin Mahmud Zengî‘ye sığındı. II. Kılıç Arslan, DaniĢmendliler üzerine devamlı sefer
yaparak, baskısını her zaman onların üzerinde hissettirdi. 1169 yılına gelindiğinde Kayseri ve Zamantı‘yı alarak
DaniĢmendlilerin Kayseri Ģubesine son verdi ve Zünnûn‘u vatansız bıraktı. Zünnûn da ġehinĢah gibi Nûreddin
Mahmud‘a sığındı. 25
Nûreddin Mahmud Zengî, II. Kılıç Arslan‘dan Zünnûn‘un ülkesini geri vermesini istedi. Kılıç Arslan,
Mahmud Zengî‘nin bu isteğini reddetti. Mahmud Zengî 1173 yılında harekete geçerek MaraĢ, Keysûn
(Göksun), Behîsni (Besni), Râban ve Merzubân‘ın da aralarında bulunduğu tarafları iĢgal etti. 26 Bu arada
Zünnûn ise aldığı yardımcı kuvvetlerle Sivas‘ı ele geçirdi. Nihayet bütün DaniĢmendli emirlerle birleĢen
Mahmud Zengî ile Kılıç Arslan‘ın kuvvetleri Kayseri yakınlarında karĢılaĢtılar (1173). Fakat her iki taraf da
savaĢı baĢlatmaya cesaret edemiyordu. Bu sırada Haçlı saldırıları da duyulmaya baĢlamıĢtı. Bu geliĢmeler
üzerine araya giren arabulucular barıĢ yapmaya muvaffak oldular. 27
Yapılan antlaĢmaya göre; Nûreddin Mahmud Zengî iĢgal ettiği bütün yerleri Kılıç Arslan‘a iade ediyor,
buna karĢılık Kılıç Arslan da Zünnûn‘un DaniĢmend ilinde hüküm sürmesini kabul ediyordu. Nûreddin
Mahmud tarafından Sivas‘ta görevlendirilen birlikler onun ölümüne kadar (1174) burada kalıp Zünnûn‘a
hizmet ettiler. Nûreddin Mahmud Zengî öldüğünde bu birlikler Sivas‘tan ayrıldı. 28 Kılıç Arslan, derhal sefere
çıkarak Sivas, Niksar, Tokat ve diğer DaniĢmend topraklarını ele geçirdi.Böylece DaniĢmendoğulları‘nın Sivas
koluna son verdi (1175). Yağıbasan‘ın oğulları (Muzaffereddin Mahmud, Zahireddin Ġli, Bedreddin Yusuf),
Kılıç Arslan‘ın hizmetine girdiler. 29
Nûreddin Mahmud Zengî ile Artuklular’ın Münasebetleri ve Ġttifakları
Nûreddin Mahmud Zengî‘nin babası Ġmâdeddin Zengî, hem Mardin Artukluları hem de Hısn-ı Keyfa
Artukluları tarafından her daim büyük bir tehlike olarak görülmüĢtür. Fakat Mahmud Zengî, Artuklular ile olan
iliĢkisini iyi tutmuĢtur. Ayrıca Artukluları Haçlılarla olan mücadeleye ortak etmeye çalıĢmıĢtır. Artuklular,
Ġmâdeddin Zengî‘nin vefat haberini alır almaz daha öncesinde Ġmâdeddin tarafından ele geçirilmiĢ beldeleri
geri almak üzere harekete geçmiĢti. Mardin Artuklu hâkimi Hüsâmeddin TimurtaĢ Hâni, Silvan, Cebel-i Cûr,
Bilkarneyn, ġabahtan, el- Mevzer, Tell Mevzen, Cemileyn ve Re‘sü‘l- Aynı‘l- Habur‘u, Hısn-ı Keyfa Artuklu
hâkimi Fahreddin Kara Arslan ise Ergani, Çermuk, Tell- Hârim, Hâlâr, Es‘ard (Siirt), Bamûd, Bâtâsâ, Tanza,
er- Ravk, Fatlis, Beled-i Sâf ve Tûrabidin‘de bulunan Heysem Kalesi‘ni zapt etmiĢti. Mahmud Zengî, Haleb‘de
hakimiyeti ele aldıktan sonra Artukluların, babası Ġmâdeddin‘in vefatını fırsat bilerek eskiden hâkim oldukları

23

IĢık, ― Türkiye Selçukluları Ve DaniĢmendliler Mücadelesinde Zengîlerin Yeri Ve Önemi‖, s.2278.
Bedirhan, Ortaçağ Tarihi , s.261.
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yerleri yeniden ele geçirme hareketlerine karĢı herhangi bir tepki vermemiĢtir. Hakimiyetinin ilk yıllarından
itibaren Artuklulara karĢı takip ettiği bu mutedil politika aralarındaki ittifaka zemin oluĢturmuĢtur.30
Mardin Artukluları Ġle ĠliĢkileri
Zengî Atabegliğinin Kutbeddin Mevdud zamanında Mardin Artukluları ile aralarındaki iliĢkileri daha
Kutbeddin‘nin Atabeg olarak tahta oturuĢu sırasında baĢlamıĢtır. Nitekim, ağabeyi Seyfeddin Gazi‘nin
evlenmek istediği Mardin hakimi Hüsâmeddin TimurtaĢ‘ın kızı Zümürrüd Hatun, çeyizi ile yola koyularak
Musul‘a gelmiĢ ancak Seyfeddin‘in ani ölümü ile gerdeğe girememiĢtir. Bunun üzerine gelin, ağabeyinden
sonra Musul atabeği olan Kutbeddin Mevdud ile evlenmiĢtir. Bu evlilik neticesinde dünyaya gelen çocuklar,
Musul Atabegligi hükümdarları olarak Zengî hanedanının ve iktidarının devamını sağlamıĢlardır. Artuklu
prensesi Zümürrüd Hatun‘dan doğan çocuklar Ģunlardır: II. Seyfeddin Gazi, I. Ġzzeddin Mesud, II. Ġmâdeddin
Zengî ve ġerefeddin Hindu. Bu evlilik Zengî Atabeg hanedanının selameti bakımından hayırlı olmuĢtur. Musul
Atabegliği tarihine damgasını vuran hükümdarların anası, Artuklu prensesi olan bu Hatun‘dur. Söz konusu
evlilik Ģartlarınca Dârâ‘yı hakimiyetine almasına göz yumulan Hüsameddin TimurtaĢ, bir süre sonra askerlerini
hazırlayarak Dârâ üzerine yürüdü. Kısa süren bir kuĢatma sonunda Dârâ Mardin Artukluları‘nın eline geçti.
Hüsâmeddin de Dârâ‘ya Hâcib Yunus b. BakkaĢ ed- Düneyseri‘yi vali tayin etti. Lakin bir süre sonra Zengîlerin
damadı olacak olan oğlu Samsamüddin Behram, Hüsâmeddin‘den sonra yerine geçen oğlu Necmeddin Alpı
zamanında onun tasarrufuyla Dârâ‘nın hakimiyetini ele almıĢtır. Zengîler ile Mardin Artukluları arasındaki
iliĢkiler Kutbeddin Mevdud ile Zümürrüd Hatun arasındaki evlilikle sınırlı kalmadı. Bu evlilikten bir yıl sonra,
bu kez Zengî hanedanı Artuklular‘a kız verdi. Kutbeddin Mevdud‘un kız kardeĢi yani Atabegliğin kurucusu
Ġmâdeddin Zengî‘nin ismi belirtilmeyen bir kızı, Hüsameddin TimurtaĢ‘ın oğlu Samsamüddin Behram ile
evlendirildi. Böylece bu önemli iki Türk hanedanı arasında dostane münasebetlerin geliĢmesi mümkün oldu.31
Fakat bu evliliklere rağmen Hüsâmeddin TimurtaĢ- Kutbeddin Mevdud arasındaki bu yakınlaĢma fazla uzun
sürmeyecektir.
Nitekim kısa süre sonra Haleb hâkimi Nûreddin Mahmud Sincar‘a girdiği zaman
Hüsameddin‘den kendisine katılmasını istediğinde onun da buna icabet etmesiyle Mardin Artukluları Haleb‘le
yakınlaĢtı ve Kutbeddin‘in nüfuzundan çıktı. Bu olayla birlikte Zengî Atabegliği, Mardin Artukluları üzerindeki
siyasetlerini ve nüfuzlarını kaybetmemek için yine evlilik müessesini kullandılar. Bir süre sonra iki Devlet
arasında yeni bir evlilik gerçekleĢti. 1156 yılında ölen Hüsâmeddin TimurtaĢ‘tan dul kalan, Haleb Selçuklu
Meliki Rıdvan‘ın kızı Melike Hatun, Kutbeddin Mevdud‘un nâibi ve ordu komutanı Zeyneddin Ali Küçük ile
evlendirildi. Zengî Atabegliği ile Mardin Artukluları arasındaki dostane münasebetler, Hüsâmeddin
TimurtaĢtan sonra da devam etti. Necmeddin Alpı Mardin‘de hükümdar olduğu sırada Musul hâkimi Kutbeddin
Mevdud, onu ziyaret etti. 32
Hısn-ı Keyfa Artukluları Ġle ĠliĢkileri
Kimi zaman dostane münasebetler evlilikler yoluyla pekiĢtirilirken kimi zaman da hasmane davranıĢlar
komĢu hükümdarın ölümüyle zayıflayan devletin arazilerini ele geçirmeye yönelik olarak tezahür etmiĢtir.
Kutbeddin Mevdud zamanında Musul Atabeglerinin Artuklular‘ın Mardin‘deki koluyla iliĢkileri dostane
geliĢirken Hısn-ı Keyfa hükümdarlığı ile aralarında bir rekabet söz konusudur. Atabeg Kutbeddin Mevdud
zamanında Hısn-ı Keyfa‘da hüküm sürmekte olan Fahreddin Kara Arslan‘ın ölümüne kadar güçlü Zengî
hükümdarlığı nüfuzu altına girmekten kurtulamayan Artuklu hâkimleri bağımsızlıklarını kazanabilmek ve
kaybettikleri topraklarına yeniden kavuĢabilmek için Atabeglerin ölümlerini müteakip harekete geçmiĢlerse de
pek de baĢarılı olamamıĢlar ve onların bu hareketleri önce Seyfeddin Gazi, sonra da Kutbeddin Mevdud
tarafından bastırılmıĢtır. Artuklular, ayrıca Suriye‘nin güçlü hükümdarı Nûreddin Mahmud‘a da tâbi olmaktan
kurtulamamıĢlardı. Hısn-ı Keyfa hâkimi Fahreddin Kara Arslan esasen Ġmâdeddin Zengî zamanında Musul
Atabegliğine bağlanan Artuklu arazilerini geri alabilmek için 1146 yılında Atabegin öldürülmesini müteakip
harekete geçerek Erganin, Çarmuk, el- Halar, Tell-i Saf ve Tur- Abdin‘de bulunan Heysem kalesini ele
geçirmiĢse de Seyfeddin Gazi Musul‘da yerleĢtikten ve hükümdarlığını sağlamlaĢtırdıktan sonra Fahreddin
üzerine yürüyerek Heysem‘i geri almıĢtı. Ancak Fahreddin bu topraklardaki niyetini sürekli muhafaza etti ve
1149‘da Seyfeddin Gazi ölüp te Kutbeddin Mevdud Musul‘da Atabeg olduğu zaman Sincar‘a yürüyen
Nûreddin Mahmud‘un, davetine icabet edince bunun karĢılığı olarak Heysem Kalesi‘ni geri aldı. ĠĢte bu andan
itibaren de Hısn-ı Keyfa Artukluları Nûreddin Mahmud‘un hakimiyeti altına girmiĢ oldular. Hısn-ı Keyfa
30
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Artuklu hükümdarı Fahreddin Kara Arslan, 1167 yılında ölünce el- Cezire bölgesi ve Güney Doğu Anadolu‘da
kuvvetler dengesi bozuldu ve yeniden düzenlenmeye muhtaç hale geldi. 33Ağabeyi Nûredddin Mahmud ile
iliĢkileri Fahreddin Kara Arslan‘ın ölümüne kadar mutedil bir seyir takip eden Kutbeddin Mevdud, bu tarihten
itibaren söz konusu iliĢkilerin bozulmasını göze aldı. Kutbeddin Mevdud, atabegliğinin sınırlarını sürekli
geniĢletmek istemiĢtir. Bunun için komĢu hükümdarların ölmesi ile karĢısına çıkan fırsatları değerlendirmeye
çalıĢmıĢtı. Bunlardan Hısn-ı Keyfa Artuklu hükümdarı Fahreddin Kara Arslan‘ın ölümünü takiben topraklarını
kendi topraklarına katmak istemiĢ ancak karĢısında kardeĢi Nûreddin‘i bulmuĢtu.34
Nûreddin Mahmud Zengî ile Fahreddin Kara Arslan ve TimurtaĢ’ın Münasebetleri
Mahmud Zengî ile Fahreddin Kara Arslan arasında sıkı bir dostluk oluĢmuĢtur. Mahmud Zengî onun
dostluğuna güveniyor ve askeri gücün Haçlılara karĢı mücadelesinde kendisine çok fayda sağlayacağına
inanıyordu. Nitekim Haçlılara karĢı çıktığı pek çok gazada onu yardımına çağırmıĢtır. Mahmud Zengî‘nin,
Mardin hâkimi Hüsâmeddin TemurtaĢ ile de arasında geçen herhangi bir mücadele giriĢimi olmadı.
Hüsâmeddin TemurtaĢ‘ın 19 Ocak 1154 tarihinde vefat etmesi üzerine Necmeddin Alpı onun yerine geçti. 35
Fahreddin Kara Arslan ile Necmeddin Alpı, Dicle kıyısında kuvvetlerini birleĢtirerek DaniĢmendli Yağıbasan
üzerine sefere çıkmıĢlardı. Erzen hâkimi Fahreddin DevletĢah da onlara katıldı ve müĢterek ordu Malatya‘ya
ilerleyerek Yağıbasan‘ın topraklarında yağma ve talanda bulundu. Yağıbasan, Artuklu hâkimlerinin geliĢini
haber alınca baĢ edemeyeceğini anlayarak önlerinden kaçmıĢtı. MüĢterek ordu Sivas‘a vardığında, Nûreddin
Mahmûd onlara bir mektupla birlikte elçi gönderdi ve ―Haçlılar saldırdı, siz Müslümanlar ise birbirinizle
vuruĢuyorsunuz‖ diyerek, onları Ġslâmların düĢmanı olan Haçlılar varken birbirleri ile mücadele etmelerinin,
güçlerini birbirlerinin üzerinde denemelerinin ne kadar yanlıĢ bir husus olduğuna dikkat çekti. Nûreddin
Mahmûd‘un bu giriĢimi olumlu sonuç verdi ve taraflar arasında barıĢ tesis edildi. Mahmud Zengî, Hısnu‘l
Ekrad‘da Haçlılar karĢısında uğradığı hezimetin intikamını almak ve Mısır‘daki emiri ġirkûh‘a karĢı Mısırlılara
yardım etmek üzere harekete geçen Kudüs Haçlılarının dikkatini çekmek için 1164 Ağustos‘unda Haçlıların
elindeki Hârim üzerine sefer düzenledi. Musul ve el-Cezire hâkimi olan kardeĢi Kutbeddin Mevdûd ve civar
Ġslâm beldelerinin hâkimleriyle beraber Fahreddin Kara Arslan ve Necmeddin Alpı‘yı da cihada davet etti.
Fahreddin Kara Arslan, Mahmud Zengî‘yi dindarlıkta ve Haçlılara karĢı cihadda aĢırıya kaçtığını
düĢündüğünden sefere katılmayı düĢünmese de bu durumda Mahmud Zengî‘nin, kamuoyunu kendisine karĢı
kullanacağından korkarak sefere katılmaya karar vermiĢ, yardımda bulunmak üzere yola koyulmuĢtur.
Necmeddin Alpı‘nın da kendisine katılmasıyla güçlenen Mahmûd Zengî, Hârim‘i kuĢattı. Yardıma gelen
Haçlılar, sahte ricat taktiği uygulanmak suretiyle imha edilmiĢ ve Hârim Kalesi Ağustos 1164 yılında zapt
edilmiĢtir. Meydana gelen savaĢta Antakya Prinkepsi III. Bohemund, Trablus kontu II. Raymond, Bizans‘lı bir
dük ve II. Joscelin‘in oğlu esir alındı.36
Nûreddin Mahmud Zengî ile Selâhaddin Eyyûbîlerle Ġttifakları
Haçlılara karĢı cihat ruhunun Türk-Ġslâm tarihindeki en önemli temsilcilerinden olan Nûreddin Mahmûd
ve Selâhaddin Eyyûbî‘nin üstlenmiĢ oldukları tarihi rollerini birbirinden ayrı değerlendirmek, Selâhaddin
Eyyûbî‘nin varlığını, kendisini tarih sahnesine çıkarması bakımından Nûreddin Mahmûd‘a, Nûreddin
Mahmûd‘un ise eser ve mirasının, vefatından sonra da vücut bulması ve tamamlanmasını Selâhaddin Eyyûbî‘ye
borçlu olması bakımından imkân dâhilinde değildir. Nûreddin Mahmûd‘un meydana getirmiĢ olduğu eserin
inĢasında ve korunmasında Selâhaddin Eyyûbî ile birlikte, baĢta babası Necmeddin Eyyûb ve amcası Esedüddin
ġirkûh olmak üzere Eyyûbî ailesinin payı çok büyüktü ki bu sebeple Nûreddin Mahmûd devri Zengîler ile
Eyyûbîlerin iĢ birliği devri olarak görülmektedir.37
Zengîler Atabeyliği ile Eyyûbîlerin ilk münasebetleri 1131 yılında Selçuklu Sultanı Mahmûd‘un
ölümünden sonraki taht kavgalarına karıĢan Ġmâdeddin Zengî‘nin Halife el- MüsterĢid ve Karaca es- Sakî‘nin
kuvvetlerine yenilerek geri çekilmesi esnasında, o sırada Tikrît valisi olan Necmeddin Eyyûb‘ün ona yardım
etmesiyle olmuĢtur. Ayrıca bu tarih Eyyûbîlerin tarih sahnesinde ilk defa görülmesidir. Bundan sonra Zengî ile
Eyyûbîler arasındaki dostluk geliĢti. 38Selâhaddin Eyyûbî‘nin doğduğu 1137 yılında Eyyûbîler Tikrît‘ten
Musul‘a giderek aĢiretleriyle birlikte Zengî‘nin hizmetine girdiler ve onun yanında Haçlılar‘a karĢı savaĢtılar.
33
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Zengî 1139 yılında Ba‘lebek‘i ele geçirince valiliğine Selâhaddin Eyyûbî‘nin babası Necmeddin Eyyûb‘ü tayin
etti. Onun böyle önemli bir hudut Ģehrine tayini Zengî‘nin yanındaki itibarının büyüklüğünü gösterir. KardeĢi
Esedüddin ġirkûh da Ġmâdeddin Zengî‘nin önemli kumandanları arasına katıldı. Eyyûbîler bundan sonra
Zengî‘nin, daha sonra da oğlu Nûreddin Mahmud Zengî‘nin hizmetinde baĢarılı görevler ifa ettiler. Ġmâdeddin
Zengî‘nin 1146 yılında ölümünden sonra Nûreddin Mahmud Zengî, Esedüddin ġirkûh‘un desteğiyle Halep‘te
idareyi ele aldı.39 Necmeddin Eyyûb ise Ġmâdeddin Zengî‘nin ölümünden meydana gelen boĢluğu fırsat bilerek
Baalbek‘i kuĢatan DımaĢk Atabeyliği‘nin idarecisi Muineddin Üner‘e Ģehri teslim etmek ve DımaĢk Atabeyliği
hizmetine girmek zorunda kaldı. Ancak DımaĢk‘ın 1154 yılında Nûreddin Mahmud tarafından zapt edilmesine
DımaĢklı bir emir olarak büyük katkı sağlamıĢ ve sonrasında ise Nûreddin Mahmud‘un hizmetine girerek onun
en değer verdiği emiri olmuĢtur. Selâhaddin Eyyûbî de DımaĢk‘ın zaptını müteakip babasıyla birlikte Nûreddin
Mahmud‘un hizmetine girmiĢ ve onun emirlerinden biri olmuĢtur.40
Nûreddin Mahmud Zengî, Selâhaddin Eyyûbî‘yi amcası ġirkûh‘un yanında Mısır‘a göndererek askeri,
Mısır‘daki vezirliğini tasdikiyle siyasi ve idari tecrübe kazanmasını sağlamıĢtır. O, vezir olmasıyla birlikte aynı
zamanda Nûreddin Mahmûd‘un naibi sıfatıyla da Mısır‘da yaptığı ihsanlarla halkın sevgisini kazanmaya ve
hâkimiyetini sağlam zemine oturtmaya çalıĢırken, Zencîler isyanı sonrası sarayda yaptığı tayin ve azillerle ise
hilafet sarayını tamamıyla eline geçirmiĢti. Selâhaddin Eyyûbî‘nin bu tarihten sonra efendisinin vefat yılı olan
1174‘e kadar atacağı adımlar Nûreddin Mahmud‘un emri veya izniyle, Nûreddin Mahmud Zengî‘nin adına
olacaktı. Nûreddin Mahmud da onunla devamlı surette irtibat halinde olacak ve onu hiçbir zaman Mısır‘da
yalnız bırakmayacaktır. Selâhaddin Eyyûbî‘nin Mısır‘daki karĢılaĢtığı ilk tehlike olan müĢterek Haçlı-Bizans
ordusunun Dimyat kuĢatmasının, Nûreddin Mahmud‘un gönderdiği yardım kuvveti ile Kudüs Krallığı
topraklarına gerçekleĢtirdiği yağma ve talan hareketi sayesinde baĢarısızlıkla neticelenmesi, Nûreddin
Mahmud‘un onu tahkim etmek için askeri bir kuvvetle beraber babası ve akrabalarını Mısır‘a göndermesi
sayesinde Selâhaddin Eyyûbî‘yi iyice kuvvetlendirecektir.41
Nûreddin Mahmûd ile Selâhaddin Eyyûbî arasındaki münasebetler bu zamana kadar dostane olduğu gibi
bundan sonrasında da dostane olacaktır ancak özellikle Fâtımî Halifeliği‘nin kaldırılması sürecinde, Kerek ve
ġevbek Prinkepsliği‘ne düzenlenecek olan müĢterek seferler sırasındaki Selâhaddin Eyyûbî‘nin takınacağı tavır
ve izleyeceği yol, onun efendisine karĢı vefasız ve yalnızca kendi ikbalini düĢünen bir Ģahsiyet olduğu yönünde
yorumlara sebebiyet vermiĢtir. Nûreddin Mahmud Zengî ile Selâhaddin Eyyûbî arasında hiçbir zaman tehlikeli
boyutlara varacak büyük bir ihtilaf meydana gelmemiĢ, belki de Nûreddin Mahmud‘un 1174 yılında vefat
etmesi aradaki gerginliğin ve kızgınlığın o boyuta ulaĢmasına mani olmuĢtu. Selâhaddin Eyyûbî efendisini,
yaĢarken olduğu gibi vefatından sonra da her daim hayır ve rahmetle yad etmiĢtir. Selâhaddin Eyyûbî,
Ġmâdeddin Zengi ile baĢlayan ve Nûreddin Mahmud Zengî ile sistematikleĢen Haçlılara karĢı cihad ve siyasi
birlik misyonunun çok baĢarılı bir temsilcisi olmuĢ, Haçlılara karĢı tıpkı Nûreddin Mahmud Zengî gibi Ġslâm
hâkimlerini bir sancak altında toplamak için çok büyük çaba sarf etmiĢtir.42
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SOVYET HAKĠMĠYETĠNĠN ĠLK YILLARINDA AZERBAYCAN'DAKĠ ĠRAN VATANDAġLARININ
DURUMU (1920-1922)
ArĢ. Gör. Sevinc Mammadova
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, ġarkiyat Enstitüsü Ġran Tarihi ve Ekonomisi Bölümü,ORCĠD ĠD 0000-0002-4562-6790

ÖZET
Dünya birliği tarafından tanınıp uluslararası hukuk devletine dönüĢtüğü bir dönemde, 28 Nisan 1920'de
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Sovyet Rusya tarafından iĢgal edilmiĢ ve Azerbaycan Sovyet Sosyalist
Cumhuriyeti (Azerbaycan SSR) kurulmuĢtur. ĠĢgalden hemen sonra Azerbaycan'ın tamamı SovyetleĢtirildi,
idari sistem değiĢti ve ekonominin tüm sektörleri çöktü. Ekonominin zayıflaması sıradan insanların da
durumunu ağırlaĢtırdı. O dönemde yerel nüfusla birlikte 20. yüzyılın baĢlarından itibaren Azerbaycan'da
yaĢayan Ġran vatandaĢlarının durumu her geçen gün daha da kötüleĢiyordu.
19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın baĢlarında, Ġran'daki endüstriyel ve tarımsal üretim keskin bir
Ģekilde düĢmüĢ ve endüstriyel durgunluk, ticaretin ve ekonominin zayıflamasına neden olmuĢtu. Bu ise ve
endüstriyel durgunluk, ticaretin ve ekonominin zayıflamasına neden olmuĢtu. Ġran'daki ekonomik kriz
nedeniyle binlerce Ġranlı Kuzey Azerbaycan'a gelmiĢti.
Nisan darbesinden sonra Azerbaycan'da bu kadar zor koĢullarda kalamayan ve vatanlarına dönmek
isteyen Ġran vatandaĢları zorluklarla karĢılaĢmıĢtır. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Ġran
arasındaki sınırda belge kontrolünün ciddileĢmesi nedeniyle Ġran vatandaĢları izinsiz olarak istedikleri zaman
ülkelerine dönemiyordular. Bu memnuniyetsizliği giderme ve Ġran vatandaĢlarını kontrol etme hakkı Bakü'deki
Ġran konsolosluğuna verildi. Ayrıca Ġran vatandaĢlarının din özgürlüğünün kısıtlanması ve askere alınmaları da
memnuniyetsizlik yaratmıĢtı.
Azerbaycan tarafı, Ġran vatandaĢlarının sorunlarını göz ardı etmeyerek merkezi Sovyet hükümetine
defalarca bildirmiĢ ve sonunda olumlu bir sonuç elde edilmiĢti. Azerbaycan SSC ile Ġran arasında vatandaĢların
durumuna iliĢkin müzakereler sonucunda altı maddelik bir anlaĢma imzalandı. AnlaĢmaya göre, Azerbaycan'da
ikamet eden Ġran vatandaĢları, Rusya'daki Ġran vatandaĢları ile aynı haklara sahip oldu.
Anahtar kelimeler: Ġran, vatandaĢ, vize, konsolos, sınır
Key words: Iran, citizen, visa, consul, border
GiriĢ:
19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın baĢlarında, emperyalist güçlerin çıkarlarıyla bölünmüĢ olan Ġran,
siyasi ve ekonomik olarak zayıflamıĢ, yarı feodal-yarı sömürge bir devlet haline gelmiĢti. Siyasi olarak
bağımsız olmasına rağmen, toprakları Ġngiltere ve Rusya arasında bölünmüĢtü.
Bu dönemde Ġran'da devlet vergi sistemi ve toprak kiraları, tefecilerin baskısı, büyük ekonomik kriz
halkın durumunu her geçen gün daha da ağırlaĢtırıyordu. Bunun sonucu olarak on binlerce Ġranlı köylü
topraklarını kiraya vermek ve ticaret yapmak zorunda kaldılar. ĠĢsiz sıradan Ġranlı köylüler Rusya, Türkistan ve
Güney Kafkasya'ya göç etmeye baĢladılar. Rus çarlık yetkililerinin belgelerinde Ġranlı göçmenlere "Ġran
iĢçileri" ve "Ġran vatandaĢları" deniyordu. Ruslar bu insanların etnik kökenine aldırıĢ etmese de ülkeyi terk eden
köylülerin çoğu Ġran'ın kuzey vilayetlerindendi. Bunun temel nedeni, nüfusun çoğunluğunun kuzey ilde
yoğunlaĢmasıydı. AraĢtırmacı ġ. Tagiyeva, Ġran Azerbaycan'nından güçlü giriĢimcilik akıĢının nedenlerinden
birinin "ildeki ücretli emeğin Ġran'ın diğer bölgelerine göre daha az geliĢmiĢ olması" olduğunu belirtiyor. [13,
s.152]. GiriĢimcilerin büyük çoğunluğu Azerbaycanlıydı. Bu dönemde, tüm evraklar sadece konsolosluklarda
ve gümrük ofislerinde kayıt altına alındığından, göç eden sıradan Ġranlı iĢçilerin sayısı hakkında kesin ve doğru
bilgi vermek zor. Sınırı geçen köylüler konsolosluğa ve gümrüklere para ödemek zorunda kalıyorlardı. Ödemek
için parası olmayan çok sayıda köylü kayıt yaptırmadan sınırdan gizlice geçiyorlardı. Güney Kafkasya'daki
ekonomik ve sosyal geliĢmeler, daha fazla Ġranlıyı bu bölgelere taĢınmaya çekmiĢtir. Bu göçmenlerin Güney
Kafkasya'nın önemli kentleri olan Tiflis, Bakü ve Gence'ye yerleĢtiğini belirtmek gerekir.
I. Ġran vatandaĢlarının Kuzey Azerbaycan'a gelme nedenleri:
19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın baĢlarında Bakü'de petrol endüstrisinin geliĢmesi ve Bakü
çevresindeki petrol sahalarında ucuz iĢgücüne olan büyük talep, Ġranlı göçmenlerin Bakü'ye akın etmesine
neden oldu. Bilindiği üzere göçmenlerin çoğu Bakü'nün sanayi merkezleri olarak kabul edilen Sabunçu ve
Balahanı'ya yerleĢmiĢlerdi. Azerbaycan ve Ġran arasındaki din, dil ve gelenek benzerliği, göçmenlerin yerel
halkla iletiĢim kurması ve iĢbirliği yapması için çok elveriĢliydi. Onlar petrol sahalarının yanı sıra Kafkas
demiryolu iĢlerinde, Hazar Denizi kıyısındaki balık çiftliklerinde, limanlarda, kargo taĢımacılığında vb.
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sahalarda çalıĢıyorlardı. Köylüleri üretim araçlarından ayırarak sanayi iĢçisi haline getirmede tarım dıĢı
giriĢimcilik önemli bir rol oynamıĢtır. BaĢka bir deyiĢle, bu süreç iĢçi sınıfının oluĢumunda olumlu bir etki
yapmıĢtır. Bakü'ye iĢ aramak için gelen bazı Ġranlı göçmenler sonsuza kadar burada kaldılar ve yerel iĢçi
sınıfının üyeleri haline geldiler.
Ġranlı iĢçiler aileleriyle birlikte Bakü'ye taĢınıyorlardı. 1917 sonbaharında hesaplanan nüfus sayımına
göre, iĢçilere ek olarak Bakü ve çevresine toplam elli binden fazla Ġranlı yerleĢmiĢti. 20. yüzyılın baĢında
Bakü'de yaklaĢık 7.000 Ġranlı iĢçi vardı. Göçmenlerin yoğun olarak yaĢadığı bölgede Ġran DıĢiĢleri
Bakanlığı'nın bir temsilciliği ve konsolosluğunun bulunduğu belirtilmelidir. Göçmenlerin sorunları hakkında
iletiĢime geçebilecekleri tek kurum Ġran konsolosluğunun Sabunçu Ģubesiydi. Kuzey Azerbaycan o dönemde
bir Rus eyaleti olduğu için Ġran ile doğrudan bağımsız siyasi iliĢkileri yoktu.
Bakü tüccarları ve denizciler Ġran ile Rusya arasındaki ticaretin çoğunu üstlenmiĢlerdi. Ġranlı
Azerbaycanlılar ise düzenli olarak Araz'ın kuzeyine göç ediyorlardı. Onlar Transkafkasya iĢgücünün büyük
bölümünü oluĢturuyorlardı. ĠĢçilerin çoğu vasıfsız iĢçilerdi, mevsimlik olarak iĢe alınıp iĢ bittikten sonra
memleketlerine dönerlerdi.
Bu dönemde Ġran vatandaĢlarının durumunu ağırlaĢtıran bir diğer faktör de, doğrudan değil, bir grup
arabulucu tarafından iĢe alınmalarıydı. Aracılar iĢçi ücretlerinin maaĢlarının %25'ini tahsil ediyorlardı. Bu
faktörler, ucuz iĢgücü olarak Ġranlı iĢçilere büyük ihtiyaç ve aracılar için bir gelir kaynağıydı.
II. Nisan iĢgalinden sonra Azerbaycan SSC'deki Ġran vatandaĢlarının durumu
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Ġran vatandaĢları ile önemli bir sorun
yaĢanmadı. Ancak 28 Nisan 1920'de Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin'nin BolĢevik hükümeti tarafından
devrilmesinden sonra hem yerel halkın hem de Ġran vatandaĢlarının durumu kötüleĢti. Bu dönemde çözülmesi
gereken önemli konulardan biri de Azerbaycan'da yaĢayan Ġran vatandaĢlarının durumunun
değerlendirilmesiydi. Güncel sorunların çözümü Ġran-Azerbaycan SSC diplomatik iliĢkilerinin önemli bir
parçasını teĢkil etmektedeydi. Azerbaycan'da Sovyet yönetiminin kurulduğu ilk günden itibaren Ġran`la sınırda
büyük gerginlik yaĢanıyordu. Bunu önlemek için Halk Ġktisat Konseyi 26 Mayıs 1920 tarihinde Azerbaycan
Devrim Komitesine ve Ġran sınırındaki gümrük makamlarına 633 sayılı bir yazı gönderdi. Mektupta, Ġranlı
tüccarlara ait malların gümrük depolarından sahte belgelerle çıkarılmasının engellenmesi ve gümrükte malların
serbest bırakılması üzerindeki kontrolün güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu. Azerbaycan Devrim Komitesi,
dört gün sonra bir telgrafla mektubu yorumladı. Telgrafta, Maliye Komiserliğinin özel talimat olmaksızın Ġran'a
mal ihraç etmek için artık izin vermemesi gerektiği ve Gıda Komiserliği tarafından verilen izinlerin
değerlendirilmek üzere Devrimci Komite'ye gönderilmesi gerektiği belirtildi. [1, v.8-12].
11 Temmuz 1920'de Ġran'ın Bakü konsolosu Mohammad Saidulvuzara, iki taraf arasındaki farklılıkları
gidermek için Azerbaycan hükümetiyle önemli sorunları gündeme getirdi. Sorunlar arasında Ġran vatandaĢlarına
yabancı muamele, mülk ve değerli eĢyalarına el konulması, Ġranlı tüccarların faaliyetlerinin engellenmesi,
dükkanlarının mühürlenmesi, Ġran vatandaĢlarının Azerbaycan BolĢevik hükümeti tarafından askere alınması,
vb. not edilmiĢtir. [2, v.65]. Böylesine zorlu bir siyasi ortamda, konsolosluğun Ġran vatandaĢlarının güvenlik ve
haklarına yönelik yaptığı baĢvuruda dile getirdiği sorunları ele almaması konsolosluğun itibarını büyük ölçüde
zedeledi. EndiĢeleri gidermek için Konsoloslukta bazı teklifler de hazırlandı. Teklifler arasında Ġran
vatandaĢlarına ait mülklerin Ġran konsolosluğuna devri ve bu konuda özel bir komisyon kurulması da yer
almıĢtı. Ayrıca konsolosluk, vatandaĢlarının sorunlarını çözmeyi üstlendi. Böylece, Ġranlı göçmenlerin
istedikleri zaman Azerbaycan`ı terk ederek vatanlarına gitmek için izin alınma iĢlemlerinin konsolosluğa
devredilmiĢti. [3, v.65]. On gün sonra, 21 Temmuz'da, Ġran'ın Kafkasya BaĢkonsolosu, Azerbaycan Halk
DıĢiĢleri Komiserliği'ne, Azerbaycan Sovyet makamlarının Ġran vatandaĢlarına karĢı yasadıĢı ve keyfi
eylemlerini protesto eden bir nota gönderdi. Notada ayrıca "Sovyet Rusyası ve Azerbaycan hükümetinin kiĢinin
dokunulmazlığı ve mülkiyetin korunmasına iliĢkin belgelere uymadığı" belirtildi. [4, v.66]. Konsolos bu
notayla Ġran vatandaĢlarının baĢına gelenlerden Sovyet hükümetini sorumlu tuttu. Ve onları sorumsuz
yönetimle suçladı.
Azerbaycan tarafı bu konulara kayıtsız kalmadı ve Ġran vatandaĢlarının sorunlarını defalarca RSFSR
HDK'nın dikkatine sundu. Azerbaycan-RSFSR müzakereleri sonucunda Ġran vatandaĢlarının askere alınması
meselesi çözüldü. Azerbaycan Devrim Komitesi'nin 16 Eylül 1920 tarihli 2755 sayılı Kararı ile Azerbaycan'da
yaĢayan tüm Ġran vatandaĢları askerlikten, askere çağrılanlar askerlikten muaf tutulmuĢtur. [5, v.1]. N.
Nerimanov'un liderliğinde, Azerbaycan tarafı Sovyet hükümetine baĢka meseleleri de gündeme getirdi, ancak
meseleler çözümsüz kaldı. Bunun ana nedenlerinden biri Moskova'nın kendi çıkarlarıydı. Azerbaycan
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hükümetinin Ġran konsolosluğunun Ģikayetlerine olumlu yanıt vermesi, Ġran ile Azerbaycan SSC arasında
doğrudan iliĢkilerin kurulduğunun bir iĢaretiydi. Bu nedenle Ġran konsolosu tarafından gönderilen resmi
belgeler cevapsız kalıyordu. Konsolos, baĢvurusunda Ġran vatandaĢlarının Azerbaycan'da zorla
çalıĢtırılmasından ve Kızıl Ordu birliklerinin onlara karĢı yasadıĢı eylemlerinden Ģikayet ediyordu. 2 Kasım
1920'de konsolos Saidulvuzara, göçmenlerin zorunlu çalıĢtırılmalarını protesto etmek için Bakü'nün yanı sıra
Gence'de de yaĢayan Ġranlıların sık sık konsolosluk önünde toplandıklarını ve anavatanlarına dönmek
istediklerini belirtti. Konsolos mektubunda Ġran vatandaĢlarının yasaları çiğnemediğini ve serbest bırakılırlarsa
Sovyet hükümetine büyük sempati duyacaklarını söyledi. [6, v. 9].
Azerbaycan'da Sovyet yönetiminin ilk günlerinden itibaren, sosyal reformlar sırasında hükümet
tarafından her türlü mal ve mülke el konuldu. Yerel toprak sahipleri ve tüccarların yanı sıra Ġranlı tüccarların da
ülkeyi terk etmeleri yasaklandı. BolĢevikler sık sık Azerbaycan'daki Ġran konsolosluklarını ve misyonlarını
denetlediler ve Ġran konsoloslarını "Sovyet hükümetine karĢı provokasyon" yapmakla suçlayarak görevden
aldılar. Konsolosların para ve değerli eĢyalarına el konuldu ve çalıĢmaları üzerine Ġranlı ĠĢçi ve Köylü
komiteleri kuruldu [12, s.258]. Böyle zor koĢullarda Azerbaycan'da kalamayan ve anavatanlarına dönmek
isteyen Ġranlılar büyük zorluklarla karĢı karĢıya kaldılar. Sovyet hükümeti onların Ġran'a dönmelerini engelledi.
Bunun temel nedeni, "hırsız tüccarlar" olarak etiketlenen Ġranlılar Ġran'a döndüklerinde oradaki BolĢeviklere
karĢı kötü propaganda yaparak Ġran'daki devrimci çalıĢmaları yavaĢlatmasıydı.
Aynı zamanda, Ġranlı iĢçilerin zorla çalıĢtırmaya dahil olması büyük bir hoĢnutsuzluğa neden oluyordu.
Ġran konsolosunun çağrılarının sonuçsuz kaldığını gören Ġran hükümeti, konuyu DıĢiĢleri Bakanlığı düzeyinde
ele almayı uygun görmüĢtür. 11 Ekim 1920'de Ġran DıĢiĢleri Bakanlığı, Ġranlı iĢçilerin kitlesel geri dönüĢü için
koĢullar yaratmak için Azerbaycan SSC DıĢiĢleri Halk Komiserliğine ilk çağrısını yaptı. [7, v.1]. Nisan darbesi
sırasında birçok Ġran vatandaĢı da tutuklanmıĢtı. Ġran DıĢiĢleri Bakanlığı ikinci kez Azerbaycan SSC Merkez
Seçim Komisyonu'na onları serbest bırakması için bir mektup gönderdi. Mektupta, Büyük Ekim Devrimi'nin
yıldönümünde Ġran vatandaĢlarına af çıkarılmasının, Azerbaycan SSC tarafından atılan büyük bir hümanist
adım olarak değerlendirileceği belirtildi. [8, v.64]. Ġran sınırında belge kontrolünün yoğunlaĢması nedeniyle
Ġran vatandaĢları izinsiz olarak istedikleri zaman ülkelerine özgürce dönemiyorlardı. Bu memnuniyetsizliği
giderme ve Ġran vatandaĢlarını kontrol etme hakkı Bakü'deki Ġran konsolosluğuna verildi. Ġranlıların izin için
konsolosluğun mülteci dairesine baĢvurmaları gerekiyordu.
Ġran ve Azerbaycan arasında tartıĢılan diğer konular, Lenkeran ve Mugan'da Ġranlı soyguncular
tarafından iĢlenen sınır ihlalleri ve soygunlardı. Ġran'dan Azerbaycan'a geçen çetelerin saldırılarından endiĢe
duyan Azerbaycan SSC hükümeti, sık sık Ġran'ı suçluyordu. Aslında saldırıların niteliğine bakıldığında iĢgalden
memnuniyetsizlik, mallara el konulması, Sovyet hükümetine duyulan nefret vb. idi. Bu sorunlar, BolĢevik
hükümetine öfke duyan kitleleri savaĢmak için birleĢtiriyordu. Bu sorunlar Ġran-Azerbaycan siyasi iliĢkilerini
büyük ölçüde geriyordu. Nerimanov, kafa karıĢıklığını önlemek için Ġran konsolosuna sınırdaki olaylarla ilgili
bir mektup gönderdi. Mektupta Ģunlar yazıyordu: ―Ġranlı yağmacılar sıklıkla Ġran-Azerbaycan sınırında yaĢayan
sivillere saldırıyor. Ġranlı mültecilere yönelik saldırılar defalarca telgrafla bildirildi. Hükümetim her zaman Ġran
ile Azerbaycan arasında dostluk ve kardeĢlik iliĢkilerinin geliĢmesi için çalıĢmıĢtır. Azerbaycan SSC'de yaĢayan
çalıĢkan Ġranlılarla her zaman iyi bir iliĢkimiz olmuĢtur. Biz her zaman iki tarafın sınırında barıĢ ve sükûnetten
yanayız‖ dedi. [9, v.36].
Aradan zaman geçmesine rağmen Ġran vatandaĢlarının durumu düzelmedi. Hâlâ zor koĢullarda
yaĢıyorlardı ve konsolosluğun çağrıları yanıtsız kalıyordu. Bu dönemde Ġran vatandaĢları için en büyük
sorunlardan biri vize sorunuydu. Böylece Bakü petrol sahalarındaki her Ġranlı iĢçi vize için 15 altın manat
ödemek zorunda idi. Bu ise onlar için çok ağır bir vergiydi. Azerbaycan'da petrol sahalarının yanı sıra çiftçiler,
taĢ ustaları, inĢaatçılar vb. profesyoneller de çalıĢıyordu. Ġran'ın Gence BaĢkonsolosu Karimhan Modir Soltane,
Ġran vatandaĢlarının pasaportlarındaki vizelerin kaldırılması konusunu Azerbaycan hükümeti huzurunda
gündeme getirmiĢtir.
BolĢevik hükümeti iktidara geldiği ilk günden itibaren din karĢıtıydı. Bu Ġranlıların gözünden kaçmadı.
Yeni hükümet Ġranlıların dini törenler düzenlemesine izin vermiyordu. Hatta Balahani'deki Muharrem töreni
sırasında askeri okul öğrencileri Ġran vatandaĢlarına ateĢ açtı. Bu olaydan endiĢe duyan Ġran'ın Azerbaycan
temsilciliği, 5 Eylül 1922'de HDK'e olayları protesto eden ve kurbanların ailelerine yardım talebinde bulunan
bir nota gönderdi [10, s.20]. Güney Kafkasya Cumhuriyetleri Birlik Konseyi'nin Azerbaycan Tam Yetkili
Temsilcisi Aliheydar ġirvani, Ġran notasında yer alan iddiaları yalanladı. ġirvani Ġran tarafına gönderdiği bir
notada, olayı tamamen farklı bir Ģekilde yorumlayarak, Ġran heyetinin suçlamalarını asılsız olarak nitelendirdi.
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Ġddiaya göre Ġran vatandaĢları toplu halde Ģehre doğru yürümüĢler ve askerlerin hareket etmeme emrini
görmezden gelerek iki öğrenciyi dövmüĢler. Bu tatsız olayla ilgili soruĢturma baĢlatılacağına ve mağdurlara
yardım sağlayacağına dair söz vermiĢtir. [11, v.22].
Ġran ile Azerbaycan SSC arasında vatandaĢların durumuna iliĢkin müzakereler sonucunda altı maddelik
bir anlaĢma imzalandı.
1. Azerbaycan'da tutuklanan Ġran vatandaĢları (suçlular hariç) tutuklanma gerekçesi ile serbest
bırakılarak Ġran hükümetine gönderilsin.
2. Ġran vatandaĢlarının dönüĢünü kolaylaĢtırılsın.
3. Azerbaycan'da depolanan transit ürünlerle ilgili sorunlar sahipleri ile çözülsün.
4. AnlaĢmaya varılamaması durumunda ihtilaflı konuların Ġran-Azerbaycan-Rusya Karma Komisyonuna
iletilsin.
5. Gelecekte Ġran ve Azerbaycan arasındaki ticari iĢlemler her iki ülkenin temsilcileri tarafından
yürütülsün.
6. Azerbaycan'daki Ġran vatandaĢları, Rusya'daki Ġran vatandaĢları ile aynı haklara sahip olsun.
Sonuç olarak, Azerbaycan'da Sovyet yönetiminin ilk yıllarında Azerbaycan SSC-Ġran iliĢkilerinde
tartıĢılan konulardan biri de Ġran vatandaĢlarının sorunlarıydı. BolĢevik hükümetinin getirdiği yeni yasalar
Ġranlılar için olduğu kadar yerel halk için de kolay olmadı. Azerbaycan'a iĢ aramak için gelen Ġran
vatandaĢlarının çoğu burada çalıĢmasına rağmen büyük zorluklarla karĢılaĢtılar. Ancak Azerbaycan tarafı Ġran
vatandaĢlarının sorunlarına kayıtsız kalmamıĢ ve bunları çözmeye çalıĢmıĢtır. Yazıda kullanılan arĢiv
belgelerinden de Ġran konsolosu ve temsilcilerinin çağrılarının yanıtsız kalmadığını görüyoruz. Nihayet,
Azerbaycan SSC ile Ġran arasında vatandaĢların durumuna iliĢkin müzakereler sonucunda altı maddelik bir
anlaĢma imzalandı. AnlaĢmaya göre, Azerbaycan'da ikamet eden Ġran vatandaĢları, Rusya'daki Ġran vatandaĢları
ile aynı haklara sahip oldu.
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Ġngiliz Subayı Burnaby’nin Anadolu’da Ermeni Toplumuna Ait Gözlemleri (1876-1877)
Öğr.Gör.Dr. Fatma TOMBAK
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, ORCID: 0000-0003-2439-0173

ÖZET
Anadolu‘nun Türkler tarafından fethedilmesiyle birlikte Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Devleti gibi çeĢitli Türk
devletlerinin tebaası arasında Ermeni toplumu da bulunmuĢtur. YaklaĢık 900 yıl Ermenilerle Anadolu‘da özellikle Doğu
Anadolu ve Çukurova Bölgesinde birlikte yaĢayan Türkler nasıl olup da Ermenileri top yekûn katletmeye karar vermiĢtir?
Böyle bir Ģey gerçekleĢmiĢ midir? Ermeni sorununun uluslararası bir gündem haline gelmesi 1877-1878 Osmanlı-Rus
savaĢı ile birlikte olmuĢtur. Bu nedenle Ermeni sorununun ortaya çıktığı bu dönemde biz Ġngiliz subayının Anadolu‘daki
gözlemleri Ermeni meselesinin daha iyi anlaĢılmasına katkı sağlayacaktır.
XIX. yüz yılın son çeyreğinde özellikle Rusya ve Ġngiltere‘de bazı rapor ve eserlerde Ermenilerin Osmanlı
Devleti tarafından zulme uğratıldığına dair iddialar yer almıĢtır. Birkaç kez Ġngiltere baĢbakanı William Ewart Gladstone,
Ermeni propagandası yaparak Osmanlı Devleti‘ni zor durumda bırakmak istemiĢtir. Ancak bu tarihlerde Anadolu‘ya
seyahat eden bu propagandaların etkisi altında izlenimlerde bulunan Ġngiliz Albay Burnaby‘nin tespitleri Ġngiliz
baĢbakanının tespitlerini ve bu olumsuz propagandaları boĢa çıkarmaktadır.
Ġngiliz Albay Burnaby seyahatinde; mutfak, sağlık, çeĢitli iller ve diplomasi üzerine inceleme yapmıĢtır. Ancak,
bu seyyahın Ermeni meselesine izlenimleri ayrıntılı bir Ģekilde incelenmemiĢtir. Bu bildiride, Albay Burnaby‘nin
gözlemleri paylaĢılarak dönemin Anadolu‘sunda yaĢayan Ermeniler ile ilgili hukuki, toplumsal, kültürel ve ekonomik
olarak bilgi verilecektir.
1876 yılında Ġstanbul‘dan seyahate baĢlayan Ġngiliz Albay Burnaby, Van‘a kadar yaklaĢık 6 ay boyunca tarafsız
tuttuğu notlar ile dönemin Ermeni toplumu hakkında ayrıntılı bilgiler vererek tarihe tanıklık etmektedir. Burnaby‘nin
gözlemlerine göre; Ermeniler tarafından iddia edildiği gibi ―Ermeni katliamları yapıldı mı?‖ Bu seyahatin, Rus savaĢı
öncesinde Ermenilerin ve diğer azınlıkların gerçek durumlarını gözler önüne sermesi bakımından kıymeti büyüktür.
Seyyah; bizzat tanıklarla, Hristiyan halkla temas etmiĢ, yerinde gözlemlerini paylaĢarak gerçeklerin aydınlığa çıkmasına
önemli katkılar sağlamıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Fred Burnaby, Anadolu, Ermeniler, Sözde Ermeni Soykırımı.

British Officer Fred Burnaby's Observations concerning the Armenian Community in Anatolia (18761877)
ABSTRACT
With the conquest of Anatolia by the Turks, the Armenian community was also found among the subjects of
various Turkish states such as the Seljuks, the Principalities and the Ottoman Empire. How did the Turks, who lived
together with Armenians for about 900 years in Anatolia, especially in Eastern Anatolia and Çukurova (Cilicia) Region,
decided to massacre the Armenians altogether? Has such a thing occurred? The Armenian question became an
international issue during the 1877-1878 Ottoman-Russian war. For this reason, when the Armenian question arose during
the Ottoman-Russian war period, a British officer's observations in Anatolia will contribute to a better understanding of
the Armenian issue.
In the last quarter of the XIX. century, there were some reports and allegations that Armenians were persecuted by
the Ottoman Empire, especially according to sources pertaining to Russia and England. British Prime Minister William
Ewart Gladstone several times wanted to put the Ottoman Empire in a difficult situation by making Armenian
propaganda. However, the findings of British Colonel Burnaby, who traveled to Anatolia during these dates nullify the
negative propagandas of the British Prime Minister and others.
British Colonel Burnaby made research in various provinces on cuisine, health, and diplomacy during his travels
throughout Anatolia. However, the impressions of Colonel Burnaby on the Armenian issue were not examined in detail.
In this statement, the observations of Colonel Burnaby concerning legal, social, cultural and economic information about
the Armenians living in Anatolia will be shared.
British Colonel Burnaby, during his six-month journey from Istanbul to Van in 1876, witnessed history by giving
detailed information about the Armenian society of the period with his impartial writings. According to Colonel
Burnaby‘s observations, “Were there Armenian massacres? as claimed by Armenians. This trip is of great value as it
reveals the real situation of Armenians and other minorities before the Russian war. Colonel Burnaby had personal
contacts with witnesses and Christian communities, and by sharing his on-the-spot observations, made significant
contributions to the clarification of facts.
Keywords: Fred Burnaby, Anatolia, Armenians, So-called Armenian genocide
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GiriĢ
Seyahatnameler yolculuk yapılan ülkeye dair gözlemler taĢıdığı için çok önemlidir. Bu yönüyle tarihi belge
özelliği de taĢımaktadır1. Nitekim seyyahların eserlerinde baĢka bir yerde bulamayacağımız bilgi ve gözlemlere
ulaĢabilmekteyiz. Tarafsız, dıĢardan yabancı bir gözün ilgili döneme ait gözlemleri toplumsal, ekonomik, siyasi tarih
açısından çok kıymetlidir. Ayrıca resmi görev alan ve halktan kiĢilerle irtibat ve görüĢmelerini paylaĢan seyyahlar devrin
devlet yönetimini ve toplumsal hayatını da anlamamıza yardımcı olmaktadır.
Görevi dıĢında iznini kullanarak merak edip Anadolu‘daki Ermenilerin durumunu ve Osmanlı toplumunun
toplumsal ve ekonomik durumunu 1877-1878 savaĢı arifesinde gözlemleyen Ġngiliz subayı Fred Burnaby‘nin seyahati
Ermeni meselesinin ortaya çıktığı ve olumsuz propagandaların arttığı bir dönemde gerçekleĢmesi nedeniyle önemlidir.
Batı dünyasında yetiĢmiĢ bir aydın subay Burnaby seyahatinde Anadolu‘da yaĢayan toplumlar üzerine gözlem ve
izlenimlerini paylaĢmıĢtır.
Merak ettiği olayları araĢtıran ve meraklarını gidermeye çalıĢan Burnaby bu seyahatiyle devrin Ermeni ve Türk
toplumlarının birbirleriyle iliĢkilerini, devlete karĢı tutumlarını, Ermenilerin kültürlerini, yaĢantı ve Rusya‘ya bakıĢlarını
çarpıcı biçimde yansıtmaktadır. Bu yönüyle arĢivlerde bulunamayacak kıymetli bilgiler vererek Ermeni meselesinin daha
iyi anlaĢılmasında önemli bir kaynak olmaktadır.
Frederic Gustavus Burnaby (1842-1885), 1842‘de doğmuĢtur. Ġngiltere ve Almanya‘da eğitim aldıktan sonra 16
yaĢında Ġngiliz Kraliyet Süvari Birliği‘nde görev almaya baĢlamıĢtır. 1876‘da at sırtında Anadolu‘yu gezmiĢtir.
Anadolu‘da beĢ ayda 3200 km. yol kat ettiğini belirtmiĢtir. Bu seyahati izin günleri içerisinde kısa zamanda
gerçekleĢtirmiĢtir. ―Türkler anlatıldığı kadar korkunç birer cani miydiler? … cevap bulmanın tek bir yolu vardı.
Anadolu‟ya gitmeye karar verdim‖, diyerek seyahatinin bu meraktan kaynaklandığını ifade eder2.

1

Seyfeddin Sağlam, ―Türkiye Seyahatnamelerine Dair‖, Türk Yurdu Dergisi, C.33, Sayı: 310, Haziran 2013, s.24-32.
Fred Burnaby, At Sırtında Anadolu, Çev.: Fatma TaĢkent, ĠletiĢim Yay., 9. Baskı, Ġstanbul 2021, s. 30. Bu çalıĢmada Fatma TaĢkent
tarafından yapılan bu çeviri eserden faydalanılmıĢtır. Metin akıĢını bozmamak adına alıntılardan sonra parantez içinde alıntı yapılan ya da
faydalanılan sayfanın numarası paylaĢılmıĢtır.
2
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Fred Burnaby’nin Anadolu Seyahati ve Ermenilere Dair Gözlemleri
Yolculuğunun temel amacı olan Ermenilerin durumunu gözlemlemek olan seyyahın yolculuğunun baĢındaki
gözlemleri Ģu Ģekildedir; ―Yolculuğum boyunca Müslümanların, gerek Ermenileri gerekse Rumları hiç sevmediklerini
gördüm. Hıristiyanlığın Doğu‟daki neferlerinin, tek gerçek dinin adını böylesine kötüye çıkarmış olmaları çok yazık.‖ (s.
90) Seyyah yolculuğunun baĢlangıcında Anadolu‘da Müslümanların azınlıklara karĢı tutum ve tavırlarını bu Ģekilde dile
getirirken yolculuğu boyunca yaĢadıkları sonucunda Hristiyanların Anadolu Müslümanlarının nefretini toplama
nedenlerini tespit edecektir. Böylece Müslümanlara hak verecektir.
Seyyahın gündelik hayat içerisinde gözlemlediği toplumların temizlik ve kiĢisel bakım durumlarını da
yorumladığını görmekteyiz. Bu konularda seyyahın hassas olduğu ve konakladığı han, ev gibi yerlerde bu durumu not
alıp eserinde paylaĢtığı görülmektedir. Seyyah Ermeni toplumunun temizlik ve sosyal hayatı hakkında Ģu tespitlerini
paylaĢmıĢtır: ―Ancak daha sonra Ermenistan‟da dolaşırken, Türklerin, her şeyden önce Ermenileri evlerine kabul etmeyi
istememekle; ikinci olarak da, onları evlerinde ağırlayacak kadar iyi yüreklilik gösterdikten sonra döşekleri imha etmekle
çok akıllıca davrandıklarını anladım, yavaş yavaş. Ermeniler vücut temizliğine hiç önem vermiyorlar son derece pisler.
Evleri, giysileri hep haşarat kaynıyor. Türklerse aksine, çok daha temizler, en çok da yıkanmak konusunda titizler. Bir
İngiliz, evinin, şimdi adı lazım değil birtakım şeylerin istilasına uğramasından hiç hoşlanmazdı. Benzer koşullarda evinde
yabancıları ağırlasa, konukları gider gitmez kullanılmış yatak takımlarını büyük olasılıkla hemen imha ederdi.‖ (s. 105)
Seyyah, Anadolu‘da Ermenilerin kiĢisel bakım ve temizlik konusunda Türkler kadar temiz olmadıkları ve bu nedenle
Ermenilere karĢı Türklerin bazı olumsuz tutumlarının haklı nedenlere dayandığını tespit etmektedir. Bunu Yozgat‘ta
kendisini bir Ermeni okulunu görmesi için davet eden Ermenilerden biri hakkında; ―… yaşlı, çok pis bir Ermeni; su ve
kendisi çok uzun zamandır birbirlerine yabancı kalmış gibi bir hali vardı.‖ (s. 13) yorumundan da anlamaktayız.
Burnaby, Anadolu‘da Türk ve Ermeni toplumlarının kıyafetleri hakkında; ―Ermenilerin giyim tarzı Türklerinkine
benziyordu.‖ (s. 113) diyerek, Ermeni ve Türk toplumunun günlük hayatta benzer giysiler giydiklerini gözlemlemiĢtir.
Ermeni toplumunun aile hayatı hakkında da gözlemlerini paylaĢan seyyah, kadınlar ve evlilik konusunda tespitleri
Ermeni aile yapısının ve geleneklerinin anlaĢılmasına yardımcı olmaktadır; ―kadınlar evden dışarı çıktıkları zaman
sımsıkı peçe takıyorlardı. Çoğu durumda bir Ermeni‟nin evlenmeden önce karısını görmesine izin verilmiyordu ve kadınla
evlenmesi, Amerikalıların dediği gibi, bir tür kumardı‖ (s. 114). Seyyah, Ermeni toplumunda katı bir görücü usulü
evlenmenin hâkim olduğunu eĢlerin birbirlerini görmeden ve tanımadan evlendiklerini, kadınların sokağa peçe takarak
çıktıklarını gözlemlemiĢtir. Yozgat‘ta misafir kaldığı Ermeni aileye misafir kaldığında aynı uygulamanın olduğunu
belirtecek, Ermeni erkeklerin kadınlarını onları aldatsa bile (dini kaidelere göre) boĢayamayacaklarını duyacaktır (s. 135136).
Gündelik ve aile yaĢantısından bu Ģekilde izlenimler edinen seyyah, asıl gündemi olan Ermenilerin azınlık olarak
hukuki hakları ve devletin onlara yönelik tutumu ve siyaseti hakkında ilk yorumunu ve duyduklarını Yozgat‘ta
paylaĢacaktır.
Seyyah, Yozgat taraflarında bir dedikodunun yaygınlığına Ģahit olur ve onu Ģu Ģekilde dile getirir: ―Ermeniler,
Anadolu‟nun diğer yerlerinde, özellikle de Sivas‟ta Türklerin, Hristiyanlara kötü davrandıklarını, hapishanelerin
Ermenilerle dolup taştığını söylediler‖ (s. 114).
Yozgat‘ta kendisine eĢlik eden Leh kökenli birinin nezaretinde Ermenilerle sohbet ederken, Ermeni ve Türk
toplumları arasındaki dedikodu ve propagandaların gerçekliğini merak eden Burnaby sohbet sırasında Ģunları sormuĢ ve
yanındaki Leh de ona bir olayı anlatmıĢtır: ― „Türklerle aranız nasıl?‟ diye sordum sonra.
„Çok iyi anlaşırlar,‟ dedi benimle eve gelmiş olan Leh, „ve yasalar tüm sınıftan insanlar için adil biçimde uygulanır. Size
bir örnek vereyim. Yozgat‟ın telgraf müdürü Ermeni‟dir. Bir gün birkaç Türk oğlan, Ermeni çocuklara sataşır, onlara
gâvur diye seslenirlerken görmüş. Türk çocukları dövmüş. Olay yerine gelen Türkler, Müslüman çocukların tarafını tutup
telgraf müdürüne yumruk atmışlar. Telgraf müdürü de yetkililere şikâyette bulunmuş. Kendisini döven Türkler derhal
hapse atılmışlar.‟‖ (s. 132) Bunun üzerine sohbete katılanlardan biri Ġngiliz subaya Sivas‘ta valinin Hıristiyanlara
korkunç davrandığını ifade edecektir. Sivas Ģehrindeki Hıristiyanların zulüm altında olduklarını dile getiren bu kiĢi Sivas
valisinin; ―Hıristiyan kız ve oğlan çocuklarını ana babalarından ayırıp kendi haremine‖ kapattığını belirtmesi üzerine
Burnaby yanındaki Leh‘e dönerek Ģunları aktarmıĢtır: ―‗Doğru mu bu?‟ diye sordum Mr. Vankoviç‟e.
„Öyle söyleniyor. Ancak Doğu‟da olduğunuzu unutmayınız,‟ karşılığını verdi Leh.
„Şahsen‟ diye ekledi, „kendi gördüklerim dışında bir şeye inanmamayı ilke edindim. Sivas‟a gidecek misiniz?‟ „Evet.‟
„Eh, olan biteni kendi gözünüzle görüp bir yargıya varma fırsatınız olacak. Her halükârda bu şehirde (Yozgat‟ta) yaşayan
Hıristiyanlar hiçbir şekilde baskı altında değiller. Ermenilerle Türklerin aynı masada yemek yediklerini göreceksiniz.
Adalet meselesine gelince, Hıristiyanlar da en az Müslümanlar kadar faydalanıyorlar adaletten.‘‖ (s. 133) Bu Ģekilde
kendisi gibi bir Hıristiyan olan Leh‘ten bu Ģekilde yorumlar alan Burnaby seyahati boyunca bu tavsiyeyi tecrübe
edecektir. Halkın içinden bir Leh kökenli göçmenin bu ifadeleri Anadolu‘da Ermeni ve Türk toplumları arasında ufak
problemler dıĢında uyumlu bir hayatın olduğunu göstermektedir.
Burnaby, Sivas‘a giderken bu çeĢitli dedikoduların varlığını bir Rum‘a da sorar. Türk yönetiminden yakınan Rum
vatandaĢı, ―Hıristiyanlar hiç işkence görüyorlar mı?‖ diye soran Ġngiliz subayına ―Hayır‖ cevabını verir. Bunun üzerine
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seyyah; ―Herhangi birinin kazıktan geçirildiğini duydunuz mu?‖ diye sorması üzerine oradakiler gülmeye baĢlamıĢtır.
Cevapları ise; ―Türkiye‟de böyle bir şey olmaz. Fakat yasalar kötü, kastettiğimiz şey bu.‖ olur. (s. 148) Anadolu‘da
1876‘da yaĢayan azınlıkların durumu ve yaĢantıları hakkında önemli bir paylaĢımdır bu. Çünkü zulüm ve iĢkencenin
olmadığı sadece daha çok hak elde etmek isteyen tüm vatandaĢlar gibi normal bir hayatın varlığının göstergesidir.
Sivas‘a ulaĢtığında yaptığı ilk iĢlerden biri duyduğu dedikoduların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gözleriyle
görmektir. Sivas hapishanesini rahatça kimseye danıĢmadan ve haber vermeden gidip ziyaret etmiĢtir. Olağan haliyle,
habersiz gittiği hapishanede Yozgat‘ta duydukları gerçek miydi? Aynen okuyalım:
―Hapishaneyi günlük olağan haliyle görmek, Yozgat‟taki Ermenilerin beni inandırmaya çalıştıkları gibi orada çok sayıda
Hıristiyan mahkûm olup olmadığını öğrenmek istiyordum. Gardiyanı kapının girişinde otururken buldum, uzun bir çubuk
içiyordu.
“Hapishaneyi görebilir miyim?” diye sordum.
“Elbette efendi.”
Önden giderek beni yüksek tavanlı ama dar bir odaya götürdü. İçeride hırpani giyimli yirmi yedi mahkûm vardı; her
adamın bileği demirden hafif bir zincirle ayağının üst kısmına bağlıydı. Odada mahkûmlarla birlikte uyuyan gardiyan
yoktu. Kelepçelerinden kurtulmaya kalkışsalar hiçbir güçlük çekmeyeceklerdi.
“Yiyecek ne veriyorsunuz onlara?” diye sordum.
“Her gün bir somun ekmek (yaklaşık bir kilo ağırlığında) ve biraz su,” yanıtını aldım. “Ancak çoğunun şehirde
tanıdıkları var, dışarıdan erzak gönderilir mahkûmlara.”
“Mahkûmlar burada genellikle hangi sebeple bulunuyorlar?” diye sordum.
“Hırsızlık ve cinayet. At ve sığır çalmış çok sayıda Kürt‟le Çerkez var. Bir-iki de Ermeni. Özellikle para meseleleriyle
ilgili suçlardan yatıyorlar.”
"Toplam kaç mahkûm var?” dedim.
“Yüz iki.”
“Kaçı Hıristiyan?”
“Altısı; geri kalanların hepsi Müslüman‟dır.”
Sivas‟ın nüfusu iki mezhep arasında eşit dağıldığından mahkûmlardan bu kadar azının Ermeni olması Ermeniler için çok
gurur vericiydi. Ancak Yozgat‟ta bana anlatılanlardan sonra, cemaatlerinin doğru sözlülüğüne güvenim epey
sarsılmıştı.‖ (s. 188-189)
Bir Hristiyan‘ın kendi dininden olan vatandaĢlara güveninin neden sarsıldığı anlaĢılmaktadır. ―Yalan
propaganda‖, O‘nu duydukları ve gördükleri karĢısında Ģüpheye düĢürüp güvenini sarsmıĢtır. AraĢtırdığında Ermenilerin
Sivas valisi Ġshak PaĢayı sevmediklerini öğrenecekti: ―Ermenilerin başlarındaki paşayı sevmedikleri açıktı. Daha sonra
duyduğuma göre bu nefretleri paşanın rüşvete boyun eğmemesinden kaynaklanıyordu.‖ (s. 191)
Sivas‘ta iken üç Amerikalı misyoner seyyahın ziyaretine gelir ve onlardan Yozgat‘ta anlatıldığı gibi, Ermeni kız
ve oğlan çocuklarının anne babalarından alınıp Ġshak PaĢa‘nın haremine kapatıldıklarının doğru olup olmadığını
sormuĢtur. Cevap ise; ― „Hayır! Hayır!‟ dedi ziyaretçilerimden biri. „En azından böyle bir uygulamanın gerçekliğine dair
bir şey işitmedik asla.‟ Kazığa geçirerek öldürme konusundan bahsedip paşanın emirleri doğrultusunda bu şekilde
öldürülen herhangi bir Hıristiyan bilip bilmediklerini sorduğumda misyonerlerin üçü de çok şaşırdı. İçlerinden biri
Türklerin kesinlikle gaddar bir ırk olmadığını, ancak adalet sistemlerinin kötü olduğunu belirtti.‖ (s. 191-192) Görüldüğü
gibi çeĢitli statü, sosyal grup ve etnik unsurlardan Anadolu‘da yaĢayan kiĢilerin verdiği cevaplar yaĢadıklarının ifadesidir.
YaĢantılarında görmedikleri Ģeyleri duyanlar ĢaĢırır. Amerikalı misyonerlerin ĢaĢırdığı gibi. BaĢka bir gün misyonerleri
ziyaret ettiğinde bunu bir daha teyit etmiĢtir. Burnaby, misyonerlerin Ermenilere, ―Türkler kadar cahil ve Türklerden çok
daha sahtekâr gözüyle baktıklarını‖ gözlemlemiĢtir. (s. 199) Görev amaçlı gelip uzun dönemdir Sivas‘ta yaĢayan
Protestan Amerikalı misyonerlerin ifadeleri Yozgat‘taki Leh kökenli azınlığın yorumlarını desteklemesi farklı illerde
yaĢayan Türk ve Ermenilerin hayatlarına mercek tutmaktadır.
Osmanlı-Rusya savaĢı öncesi Osmanlı maliyesi ve ekonomisi çok kötü durumdadır. Seyahati sırasındaki
izlenimlerinde Burnaby de bunu gözlemlemiĢtir. Ekonomi ümitsiz bir durumdadır (s. 201 ve 221). Ġngiliz subayı böyle bir
durumda Sivas‘ta Ermeni toplumunun olası bir Rus iĢgali karĢısında tutum ve davranıĢlarını da merak ettiği
anlatımlarından anlaĢılmaktadır. Kendisi bir sohbet sırasında bu konudan söz açınca; ―‗Rus yöneticiler istemiyoruz!‘ dedi
yaşlı bir Ermeni tüccar.‖ ġeklindeki paylaĢımı Ermenilerin orta Anadolu‘da Rus yönetimini istemediğini göstermektedir.
Tüccarın geçmiĢten örnekler vererek Rusların güvenilmez bir millet olduğunu ve Rusların tek isteklerinin; ―savaşmak
zorunda kalmadan topraklarımızı elimizden almak‖ olduğu cevabını alması manidardır (s. 203).
Sivas‘tan Erzurum‘a hareket eden subay zorlu iklim ve doğa Ģartları altında yolculuk etmiĢtir. Erzurum‘a
giderken Dudusa adlı bir Ermeni köyünden geçmiĢtir. Burada önceden (Sivas‘ta) Erzurum‘a giden bir asker taburunun
Dudusa yakınlarında kadınlara tecavüz ettiğini duymuĢtur. Bu vesileyle hikâyenin doğruluğunu soruĢturmuĢ ve olayın
asılsız olduğunu öğrenince Ģunları yazmıĢtır: ―Anadolu‟daki sözde Hristiyanların bana aktardıkları pek çok olay gibi bu
da uydurma çıktı, Redif askerleri o taraftan geçmişlerdi. Haklarında söylenebilecek tek olumsuz şey, kendilerine verilen
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ekmeğin parasını ödememeleriydi. Askerî yetkililer kendilerine hiç para vermedikleri için ödeyememişlerdi parayı.‖ (s.
207)
Divriği‘de kaymakam ile sohbet ederken sözü Ermenilere getiren seyyah kaymakamın ve Türk toplumunun
Ermenilere güvenmediğini anlamıĢtır: ―‗Ermenileri neden silahlandırmıyorsunuz?‟ diye sordum. „Silahları bize karşı
kullanıp Rusların tarafına katılırlar‟ yanıtını verdi kaymakam. „Ermenilerin, Rusları, görünmeye çalıştıkları gibi değil de
asıl halleriyle görme fırsatına sahip oldukları, Rusya‟ya çok yakın bazı bölgelerde Hıristiyanlar, Osmanlı yönetimine tâbi
olmayı yeğliyorlar; ancak iç vilayetlerimizde yaşayan Ermeniler, Rus ajanlar tarafından sürekli kışkırtılıyor.
Hıristiyanların ellerine silah versek Allah bilir neler olur!‘‖. (s. 222) Devrin Divriği kaymakamının yorumları önemlidir.
Sınıra yakın bölgelerde Rusları sevmeyen Ermeniler çoğunlukta iken, Rusya sınırına uzaklaĢıldığında Ermeniler çeĢitli
propagandaların etkisiyle Rusya taraftarı olmaktadır. Bunu seyyah da yolculuğunun ilerlemesi ile yakından
gözlemleyecektir.
Divriği‘den Arapgir‘e (Malatya) geçen Ġngiliz Subayı burada bir Ermeni okulunu ziyaret eder. Ermenice marĢlar
ve Ģarkılar okur öğrenciler. Ermeni bir vatandaĢa burada sorduğu soru ve aldığı cevap çalıĢmamız açısından önemlidir. Bu
nedenle aynen konuĢmayı aktaralım: ―„Ermenistan‟ın günün birinde bağımsızlığını kazanacağını düşünüyor musunuz?‟
diye sordum. „Hayır‟ anlamında başını salladı. „Rusya büyük olasılıkla bir iki yıl içinde gelir buraya, o zaman
şimdikinden çok daha fazla baskı göreceğiz. Mesela Rus hükümeti bu şarkının Tiflis‟teki okullarımızda söylenmesine izin
vermez. Kafkasya‟daki vatandaşlarımın kendi dillerini ve milliyetlerini unutmaları, tamamen Ruslaştırılmaları için her
şey yapılıyor. Eğer Ruslar buraya gelirlerse mezhebimiz çok geçmeden yok olur,‟ diye devam etti. „Fakat papazlarınızdan
bazıları Rusları bayağı seviyor?‟
„Kimi insanlar yükselmek ya da nişan elde etmek için ruhlarını satarlar‟ dedi başka bir Ermeni. „Ancak aramızdan,
ülkemizin bir zamanlar neye benzediğini okumuş her vatansever kişi, Moskofluk seviyesine alçaltılmak fikrini küçük
görecektir.‟
„Ruslar o kadar alçak insanlar mı?‟ dedim.
„Türklerin tüm kötü huylarına sahipler, iyi özelliklerindense hiçbiri yok onlarda. Domuz gibi içerler; resmi görevlilerin
çoğu kamu parasını zimmetlerine geçirir; yalan söylemeye gelince bu konuda Rumları bile geçerler.‘‖ Ve konuĢmanın
devamında bir Ermeni Ģunları ifade etmiĢtir: ―Şimdiki halimizle yaşamak çarın yönetimine boyun eğmek zorunda
kalmaktan yüz kat iyidir.‖ (s. 232) Bu konuĢmalar Doğu Anadolu‘daki Ermeni halkının Çarlık Rusya‘ya bakıĢını
göstermesi açısından önemlidir. Ruslardan nefret eden bir kesim bulunmakta ve bu alt tabaka halkın genel kanaatini
yansıtmaktadır. Bu durum Rus siyasetinin Osmanlı Devleti‘ne karĢı Ermenileri kullanmak istediğinin, amacının Ermeni
hak ve hukukunun korunması olmadığının Ermeniler tarafından anlaĢıldığını göstermektedir. Daha sonra seyahatine
devam eden seyyah Elazığ yakınlarında Ağın‘da bir Ermeni kilisesindeki ayine katılır. Burada Papaz da aynı duygu ve
düĢünceleri paylaĢan fikirlerini Ermeni cemaatine paylaĢır. Burnaby‘nin ifadesine göre Papaz; ―Ermeni mezhebinin
ölümcül düşmanı Rusya‟ya karşı savaşta padişaha yardım etmek üzere ellerinden geleni yapmaları gerektiğini‖ (s. 243)
söylemiĢtir.
Erzurum‘a ulaĢıp gözlem ve görüĢmeler yapan seyyah burada yaĢayan her sınıftan insanın bir konuda hemfikir
olduğunu görmüĢtür. O da: ―Ermeniler bir gün Anadolu‟da üstün gelirlerse onların kuracağı hükümet hâlihazırdaki
yönetimden çok daha kokuşmuş olacaktı. Ermenilerin kendileri de bu fikri destekliyordu; diğerlerinden daha zengin,
nüfuz sahibi bazı vatandaşları hakkında bana anlattıkları hikâyeler bu düşünceyi tamamen doğrulamaktaydı.‖ (s. 278279) Bir Rus iĢgali ve sonrasında Rus ya da Ermeni yönetiminin bölgeye hâkim olması bölge halkı tarafından
istenmemektedir. Çünkü mevcut yönetim ve Ģimdiki durumları gelecek olan yöneticilerin karakterinden ve anlayıĢından
daha iyi görülmektedir.
Erzurum‘dan Van‘a geçen seyyah buradaki çarĢının Ermenilerin kendisine anlattığına göre Türk askerleri
tarafından yakıldığını, Hıristiyanların bütün mallarını Müslüman askerlerin talan ettiğini dinlediği için bu çarĢıyı görmek
istiyordu. Kendisine bu yangında mallarını kaybeden Van‘daki Ermeni tüccarların büyük bir zenginlikten acı bir sefalete
düĢtükleri söylenmekteydi. Seyyah, ―Hikâyenin doğruluk derecesini kendi başına araştırmak için‖ sabırsızlanıyordu (s.
291). Ancak önceden bu dedikodu ve yalanlara çok Ģahit olan seyyah kendi kendine Ģunu ifade etmeden geri kalmamıĢtır:
―Doğu‟da insanın kendi gözleriyle görmediği dışında herhangi bir şeye inanması kesinlikle olanaksız olduğundan yangın
felaketinin çıktığı yeri ziyaret etmekte kararlıydım.‖(s. 291) Hoy üzerinden Van‘a ulaĢan seyyah burada yetkililerle
görüĢtükten sonra yangın ile ilgili soruĢturmanın titizlikle yapıldığını ve bu yangın olayına askerlerin karıĢtığına, yer
aldığına ya da soygun yaptığına dair her hangi bir delil olmadığına Ģahit olmuĢtur (s. 353-354).
Bu Ģekilde Ermeni meselesine dair gözlemlerini paylaĢan Ġngiliz subayı Fred Burnaby, Ġngiltere ve Avrupa‘daki
yalan haber ve propagandalar karĢısında Ģu kanaatlerini belirtmiĢtir: ―İngiltere‟de Türklerin ıslahının imkânsız olduğunu
ilan edenler, Türk dilini öğrenip padişahın topraklarında yolculuk etseler iyi olur. İnsan doğası her yerde birbirine çok
benziyor. Dünyada kötülükten çok iyilik bulunmaktadır. Aksi takdirde bir Fransız düşünürün de söylediği gibi kötüler
iyileri yok ederdi ve insan soyu varlığını sürdüremezdi.‖ (s. 398)
Türklerin iyi bir yönetime sahip olması ile kısa sürede uygar ülkeler arasında yerini alacağını belirten seyyah
Rusya‘nın aslında bunu engellemeye çalıĢtığını belirterek gerçek niyetinin farklı olduğunu da Ģu cümlelerle ifade etmiĢtir:

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 545 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

―Rus ajanları padişahın uyrukları arasında isyan çıkmasını kışkırttıkları sürece Osmanlı İmparatorluğu‟nda bir reform
gerçekleşmesi olanaksızdır.‖ (s. 399)
Sonuç
Ġngiliz subayı Burnaby bir Hıristiyan olarak, Ermeni meselesinin uluslararası bir sorun haline getirilmeye
çalıĢıldığı ve Türkleri karalamaya yönelik baĢlatılmıĢ propagandaların baskın olduğu bir dönemde Anadolu‘ya seyahat
etmiĢtir. Bu seyahatin önemli bir amacı da bu propagandaların aslı olup olmadığını gözlemlemektir. Bu nedenle O‘nun
tanık olduğu ve kayda geçtiği vakalar ve Anadolu‘da yaĢayan Ermenilerin ifadeleri Ermeni meselesinin gerçek
nedenlerinin ortaya çıkarılmasında büyük bir öneme sahiptir. O da görülüyor ki Ermeni meselesi Rusya gibi devletlerin
kendi çıkarları için Ermeni toplumunu kullanmak istemesidir.
YaĢantılardan kesitler sunarak XIX. yüz yılın son çeyreğinde Anadolu‘daki Türk ve Ermeni toplumlarının
birbirine bakıĢını, tavır ve tutumlarını aktaran Burnaby‘nin gözlem ve tespitleri Türklerle Ermenilerin gayet iyi
geçindiklerini, Türk yönetiminden zulüm görmediklerini, ayrıma tabi tutulmadıklarını aksine Rusya‘ya karĢı nefretle
bakan Ermenilerin çoğunlukta olduğunu ortaya koymuĢtur. Sağduyulu Ermenilerin Rusya‘ya nasıl baktıklarını üçüncü,
dıĢardan bir gözlemle aktaran seyyah Rusya‘nın de Ermeni toplumuna yönelik politika ve faaliyetlerini paylaĢarak Çarlık
Rusya‘nın Ermenilere yönelik siyasetinin ayrıntılarını da ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca Osmanlı-Rus savaĢı öncesinde
Osmanlı Devletinin ekonomik, askeri durumunu ve bir subay olarak savaĢ çıkması durumunda bu hazırlıkların yeterli
olup olmadığını değerlendirmesi ile devletin savunma potansiyeline ayna tutmaktadır.
ÇalıĢmayı yine Fred Burnaby‘nin propagandalar, dedikodular karĢısında Avrupalıların araĢtırma yapmaları
gerektiğini vurgulayan Ģu sözleriyle noktalayalım: ―Ülkemizde Türk milletinin onurunu lekeleyen, onları dünyanın bütün
kötülüklerine sahip olmakla suçlayanlar, broşürler yazmayı bir kenara bırakıp biraz Anadolu‟da dolaşsalar iyi ederler.
„Şeytan göründüğü kadar kötü değildir‟ diye eski bir söz vardır. Kendilerini Hıristiyan addeden yazarlar pek çok konuda
Anadolu‟daki Türklerden ders alabilirler.‖ (s. 115)

Fred Burnaby'nin seyahat güzergâhı. (Kaynak: Fred Burnaby, At Sırtında Anadolu, Çev.: Fatma TaĢkent, ĠletiĢim Yay., 9.
Baskı, Ġstanbul 2021)
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CEVDET KERĠM ĠNCEDAYI’NIN I. TÜRK ĠSTĠKLÂL MÜCÂHEDESĠ KONFERANSI
Doç. Dr. Ġsa KALAYCI
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tarih Bölümü, ORCID: 0000-0003-2043-5127

ÖZET
I. Dünya SavaĢı‘nın doğal bir uzantısı olan Millî Mücadele, Mustafa Kemal PaĢa‘nın liderliğinde Türk Milletinin
bağımsızlığıyla sonuçlanmıĢtır. Millî lider, askeri sahadaki baĢarısını cumhuriyeti ilan ederek -rejimi değiĢtirmek
suretiyle- taçlandırmıĢ ve akabinde topyekûn bir sosyal inkılap baĢlatmıĢtır. Türk inkılabıyla ilk önce bilgili-bilinçli
vatandaĢ yetiĢtirmek amaçlanmıĢtır. Bu bağlamda hem Dünya‘da hem de Türk tarihindeki hadiselerin genel bir
panoraması çizildikten sonra, Millî Mücadele‘de yaĢanan olayların iç yüzünün halka anlatılması ihtiyacı doğmuĢtur.
Bundan dolayı dönemin Maarif Vekili Mustafa Necati Bey, Büyük Taarruz‘da görev almıĢ olan BinbaĢı Cevdet Kerim
[Ġncedayı] Bey‘den halka müteselsil konferanslar vermesini rica etmiĢtir. Bu talebi milli bir vazife olarak gören Cevdet
Kerim Bey, derhal hazırlıklara baĢlamıĢtır. Kerim Bey, Türk insanının aydınlatılması, inkılapların gerekliliği ve
cumhuriyetin fazileti gibi konuları halka izah etmek üzere harekete geçmiĢ ve ilk konferansını 15 Mart 1927‘de Ankara
Türk Ocağı‘nda gerçekleĢtirmiĢtir.
Ankara Türk Ocağı‘nda konuĢmalarına baĢlayan Ġncedayı, aynı yıl içerisinde Darülfünun ve Ankara Muallimler
Kursu‘nda halkı aydınlatmaya devam etmiĢtir. Bu konferanslar Maarif Vekâleti tarafından 1927 yılında kitaplaĢtırılarak
Ġstanbul Devlet Matbaası‘nda basılmıĢtır. Osmanlıca olarak neĢredilen kitapta Ġncedayı‘nın vermiĢ olduğu beĢ konferans
yer almaktadır. Mustafa Kemal PaĢa‘nın büyük nutkundan önce baĢlamıĢ olan konferansların basıldığı bu kitap, Türk
Ġnkılap Tarihi kitaplarının ilklerindendir. Bu denli önemli olan bir eserin tamamının değerlendirilmesi tek bildirinin
kapsamını aĢacak mahiyettedir. Bundan dolayı bu bildiride Ġncedayı‘nın konferans dizilerinin ilkini oluĢturan Ankara
Türk Ocağı‘ndaki konuĢması irdelenmiĢtir. Konferansta Ģu alt baĢlıklara yer verilmiĢtir: ―Mukaddime‖, ―İnkılap
Terbiyesi‖, ―İstiklal Harbi‟ne Tekaddüm Eden Hadisât-ı Siyasiye‖, ―Mondros Mütarekenâmesi‟nin Akdi ve Mütareke
Mevaddı‖, ―Türk İstiklal Mücahedesi Nasıl Başlıyor?‖, ―Düvel-i İtilâfiye Tarafından Mütareke Mevaddı‟nın Tatbiki‖, ―Bu
Zaman Zarfında İstanbul‟daki Vaziyet‖. Konferans hatibi tarafından bu konuların iĢlenmiĢ olması, kitabın baĢlığının
belirlenmesinde etkili olmuĢtur: Türk Ġstiklal Mücahedesi Konferansları. ĠĢte bu bildiriyle Millî Mücadele‘nin, Türk
Ġnkılap Tarihi‘nin ve mücahede felsefesinin mukayeseli bir Ģekilde ortaya konması amaçlanmıĢtır.
Millî Mücadele‘de önemli görevlerde bulunmuĢ olan Cevdet Kerim Ġncedayı‘nın konferanslarından derlenen
Osmanlıca kitap, Yusuf Kodaz tarafından günümüz Türkçesine çevrilmiĢ ve 2021‘de yayınlanmıĢtır. Bu bildiride
Ġncedayı‘nın verdiği bilgiler anakronik bir Ģekilde kritik edilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Cevdet Kerim, Halk Konferansları, Mustafa Kemal, Türk Ġstiklal Mücahedesi.
CEVDET KERIM INCEDAYI’S TURKISH INDEPENDENCE STRUGGLE CONFERENCE I
ABSTRACT
The National Struggle, which was a natural extension of the World War I, resulted in the Independence of the
Turkish Nation under the leadership of Mustafa Kemal Pasha. The National Leader crowned his success in the military
field by declaring the republic -by changing the regime- and then started a total social revolution. With the Turkish
revolution, it was first aimed to raise knowledgeable and conscious citizens. In this context, after drawing a general
panorama of the events both in the world and in Turkish history, the need to tell the public about the events that took
place in the Turkish National Struggle arose. Therefore, the Minister of National Education of the time Mustafa Necati
Bey, requested from Cevdet Kerim [Incedayı], who served in the Great Offensive, to give several conferences to the
public. Seeing this request as a national duty, Cevdet Kerim Bey immediately started preparations. He took action to
explain issues such as the enlightenment of the Turkish people, the necessity of reforms and the virtue of the republic, and
held its first conference on March 15, 1927 in Ankara Turkish Seedbed.
Incedayi, who started his speeches in Ankara Turkish Seedbed, continued to enlighten the public at Darulfunun
and Ankara Teachers‘ Course in the same year. These conferences were published in the Istanbul State Printing House by
the Ministry of National Education in the same year. There are five conferences given by Incedayı in the book published
in Ottoman Turkish. This book, in which the conferences that started before the great speech of Mustafa Kemal Pasha,
were published, is one of the firsts of the Turkish Revolution History. Evaluating the whole of such an important work is
beyond the scope of a single paper. Therefore in this paper, Incedayı‘s speech in Ankara Turkish Seedbed, which is the
first of his conference series, is scrutinized. The following sub-titles were included in the conference: ―Preface‖,
―Revolutionary Education‖, ―Political Events During the War of Independence‖, ―Mondros Armistice and Armistice
Articles‖, ―How Turkish Wars of Independence Begins?‖, ―Implementation of Armistice Articles by the Entente Powers‖,
―The Situation in Istanbul in This Period‖. The fact that these issues were handled by the conference orator was effective
in determining the title of the book: Turkish Independence Struggle Conferences. With this paper, it is aimed to present
the National Struggle, the History of Turkish Revolution and the philosophy of struggle in a comparative way.
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The Ottoman Turkish book compiled from the conferences of Cevdet Kerim Incedayı, who had important duties
in the National Struggle, was translated into contemporary Turkish by Yusuf Kodaz and published in 2021. In this paper,
the information given by Incedayı has been critically anachronistic.
Keywords: Cevdet Kerim, Public Conferences, Mustafa Kemal, Turkish Independence Struggle.
GiriĢ
Binlerce yıllık Türk tarihine eylemleriyle Ģekil vermiĢ pek çok kahraman vardır. Bunlardan bazısı kayda geçtiği
için anılagelmiĢ fakat bazısı da gizli kalmıĢtır. Kaynaklara dayalı olarak çalıĢılan tarih disiplini, tarihe mâl olmuĢ abidevi
Ģahısların fiillerine geniĢçe yer vermiĢtir. Mustafa Kemal PaĢa‘nın XX. yüzyılının ilk baĢarılı revizyonizm hareketi olan
Millî Mücadele, sadece Türk tarihinin değil aynı zamanda Dünya tarihinin seyrini değiĢtiren önemli hadiselerdendir. Bu
bakımdan Mustafa Kemal PaĢa ve faaliyetleri geçmiĢte olduğu gibi bugün de tarihçiler tarafından araĢtırmalara konu
olmaktadır.
Millî Mücadele ve inkılaplar döneminde yaĢanan olayların iç yüzünü anlatan pek çok hatırât kaleme alınmıĢtır.
Bunlar her ne kadar kiĢisel görüĢleri yansıtsalar da içlerinde barındırdıkları zengin bilgiler sayesinde hakikatin açığa
çıkmasına hizmet etmektedirler. Osmanlı Devleti‘nin Batı‘ya en açık üç kurumundan biri olan ‗Harbiye‘de (diğerleri
tıbbiye ve hariciyedir) yetiĢen kiĢilerin vermiĢ olduğu biyografik, otobiyografik veya monografik çalıĢmalar bu
perspektiften değerlendirilmelidir.
Türk tarihine ve devletine hizmet eden ve bu meĢakkatli süreci yazarak gelecek nesillere aktarma nezaketinde
bulunan isimlerden biri Cevdet Kerim [Ġncedayı] Bey‘dir. Osmanlı Devleti‘nin son zamanlarında yetiĢmiĢ olan Cevdet
Kerim Bey, 1893 yılında Sinop‘ta doğmuĢtur (AcarbaĢ, 2007, s. 4). Devlet hizmetinin pek çok kademesinde görev alan
Ġncedayı, 29 Mayıs 1951 tarihinde Ġstanbul‘da vefat etmiĢtir (Kodaz, 2021). MonarĢi, meĢrutiyet ve cumhuriyet gibi üç
yönetim Ģeklini görmüĢ olan Ġncedayı‘nın aktardığı bilgiler, dönemin Ģartları dikkate alındığında bir kat daha fazla önem
arz eder.
Millî Mücadele‘nin Erkan-ı Harp binbaĢılarından Cevdet Kerim Bey‘in hem entelektüel birikiminin hem de
müĢahedelerinin ürünü olan ―Türk İstiklâl Mücâhedesi Konferansları‖ isimli eser, Türk insanının bilgilendirilmesinde
önemli rol oynamıĢtır. Cumhuriyet rejimine tebdil edilen Türk Devleti‘nin yakın tarihine tanıklık eden ve hatta bizatihi
tarihi olayların içerisinde rol alan Ġncedayı, Maarif Vekili Mustafa Necati Bey‘in ricasıyla halkı bilgilendirme
konferansları vermiĢtir. 15 Mart 1927‘de Ankara Türk Ocağı‘nda baĢlayan bu konferanslar beĢ silsile halinde farklı
mekânlarda ve Ģehirlerde devam etmiĢtir. Konferanslar aynı yıl neticelenmiĢ ve yine aynı yıl Maarif Vekâleti tarafından
kitaplaĢtırılmıĢtır. Söz konusu konferanslar Ġncedayı‘nın ―Türk İstiklâl Harbi‖ adlı kitabında anlattığı Mondros
Mütarekesi ile Ġnönü Muharebesi arasındaki dönemin tafsilatlı ve güçlü hitapla sunulmuĢ Ģeklidir (Kodaz, 2021, s. 7-8).
Ġncedayı‘nın konferanslarının ilkini oluĢturan ve bu tebliğe konu olan birinci konuĢması incelendiğinde; Dünya tarihinden
örneklerler verilerek ―inkılap‖ kavramının geliĢiminin ele alındığı, Millî Mücadele‘ye giden süreç ve Türkiye‘deki genel
vaziyet hakkında bilgiler verildiği görülmektedir.
Alanın ilklerinden olması hasebiyle Ġncedayı‘nın konferansları Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
araĢtırmacılarının ilgisini çekmiĢtir. Konuya dair ilk çalıĢma 1987 yılında Prof. Dr. Nejat Göyünç‘ün danıĢmanlığında
Emine Gülter Yıldız tarafından ―Cevdet Kerim İncedayı ve Türk İstiklal Mücahedesi Konferansları‖ baĢlıklı bir yüksek
lisans tezine konu olmuĢtur. 2004 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Süleyman
Hatipoğlu‘nun danıĢmanlığını yaptığı Cumali Kurnaz ve Kemal Güzel ―Halk Konferansları, Türk İstiklal Mücadelesi
Konferansları‖ baĢlığıyla lisans tamamlama tezi olarak bu konuyu ele almıĢlardır. 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. Bayram
Sakallı‘nın danıĢmanlığını yaptığı Tolga AcarbaĢ ―Cevdet Kerim İncedayı‟nın Hayatı ve Eserleri‖ konulu yüksek lisans
tezini sunmuĢtur. 2021 yılında geniĢ kapsamlı bir Ģekilde Yusuf Kodaz tarafından Palet yayınlarından ―Cevdet Kerim
İncedayı Türk İstiklal Mücahedesi Konferansları‖ baĢlıklı bir e-kitap çıkartılmıĢtır. Konunun ehemmiyetine binaen
aĢağıda ―Birinci Konferans‖ bölümler halinde analiz edilmiĢtir.
Mukaddime
Cevdet Kerim Bey, kitabının baskısı için hazırladığı bu ön söz kısmında; ―Türk Milleti‟nin iman ve mefkûre
kaynağı, en samimi ifadesi ile ana ocaklarından biri olan Ankara Türk Ocağı‟nda Maarif Vekâletinin tertip ettiği mühim
ve kıymetli konferanslar meyanında İstiklâl Harbi‟ne ait vezâif de bendenize tevdi edildi.‖ ifadesiyle hem Türk
Ocaklarının önemine vurgu yapmıĢ hem de konferansların kendisine verilmesini açıklamıĢtır. Yazar açıklamasının
devamında Ġstanbul Darülfünun salonunda yaptığı konferansa göndermede bulunmuĢtur. Hemen akabinde de Ġstiklal
Harbi‘ni bir menkıbeye benzeterek ne denli önemli olduğunu vurgulamıĢtır. Üstelik bu hadiselerin sadece geçmiĢte kalan
basit bir anlatı olmadığını, aynı zamanda bugünü (1927 yılı) ve geleceği yönlendirecek kılavuz bir kitap hüviyetinde
olduğunu dile getirmiĢtir.
Cevdet Kerim Bey, Milli Mücadele hareketi gibi zor bir baĢarıyı ancak Türk Milleti‘nin kazanabileceğini
belirterek I. Dünya SavaĢı‘nı kaybedenler içerisinde sadece Türklerin baĢarıya ulaĢtıklarını söylemiĢtir. Ġstiklal Harbi‘nin
tüm Dünyadaki bağımsızlık hareketlerine ilham verecek bir hareket olduğunu da sözlerine eklemiĢtir. Kendisine konuĢma
imkânı verdiği için de Maarif Vekaleti‘ne teĢekkür etmiĢtir.
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Ġncedayı; ―Evvelce İstiklâl Harbi hakkında „Türk İstiklâl Harbi‟ namıyla yazdığım kitabın Mondros‟tan İnönü
Muharebesi‟ne kadar olan aksamının ikinci bir kitap hâlinde mufassalan neşrini sonraya bırakmıştım. Konferansların
tab„ı bu noksanı kısmen ikmal etmiş oldu.‖ ifadesiyle de daha önce yazdığı kitabın eksikliğinin verdiği konferansların
basılması suretiyle giderildiğini belirtmiĢtir. Yazar; ―İstiklal Harbimizi ikmal eden büyük inkılâbımız da aynı derecede
mühim bir hadise-i âlemdir.‖ sözüyle henüz Milli Mücadele Dönemi‘nde baĢlayan inkılap hareketlerinin de en az savaĢ
meydanlarındaki kadar önemli olduğuna vurgu yapmıĢtır. Yazar mukaddimesinin son sözlerini Türk Ġnkılabının önem ve
değerine değinerek bitirmiĢtir.
Ġnkılap Terbiyesi
Bu baĢlık altında Mehmet Fuat [Köprülü] Bey‘in Cevdet Kerim Bey ve konferanslarıyla ilgili yorumlarına yer
verilmiĢtir. Mehmet Fuat Bey burada Cevdet Kerim Bey‘in konuĢmalarından örnekler vererek hem onu anlatmıĢ hem de
Milli Mücadele‘nin ve Türk Ġnkılabının ne denli önemli olduğunu ifade etmiĢtir. Cevdet Kerim Bey‘in iyi bir hatip
olduğuna da dikkat çekmiĢtir. Verilen konferansların kıymetine de Ģöyle değinmiĢtir: ―…Cevdet Kerim Bey‟in
konferansları; inkılâbımızın vüsat ve azametini yalnız dimağlara değil, ruhlara da hitap etmek suretiyle, geniş bir halk
kitlesine anlatmakla inkılâp terbiyesine azamî hizmet etmiş oldu.‖ Mehmet Fuat Bey, Türk inkılabını memleketi orta çağ
telkinlerinden kurtaran bir eylem olarak tanımlamıĢtır. Hatta Ġstiklal Mücadelesi‘nin tam olarak anlaĢılması adına bir
inkılap müzesi kurulması gerektiğini de belirtmiĢtir.
Ġstiklâl Harbine Takaddüm Eden Hadisât‐ı Siyâsiyye
Ġncedayı konferansın baĢlangıcına tekabül eden bu kısımda Ġstiklâl Harbi‘ni doğuran sebeplere yer vermiĢtir.
Ġstiklal Harbi‘nin ana nedeni olarak da ―ġark Mesesi‖ni göstermiĢtir. Dünyanın önde gelen bilim insanlarının bu meseleye
dair nazariyelerini açıklamıĢtır. ġark Meselesi ile ilgili Seignobos, Sorel, Bourgeois ve Driault‘un görüĢlerini tek tek
açıklamıĢtır. Böylece Türkiye‘ye Batılıların bakıĢını ortaya koymuĢ ve Ġstiklal Harbi‘nin aslında kaçınılmaz bir tarihi
hesaplaĢma olduğunu izah etmiĢtir. Driault‘un hilal ile salip arasındaki mücadelesine açıklık getiren Ġncedayı, Ġslam
tarihinden örneklerle konuyu geniĢletmiĢtir. Akabinde de Türklerin Ġslam‘ın mihmandarlığını yapmalarının anlamına yer
vermiĢtir. Bu bakımdan; ―İşte böylece gökten aldığı işaretle şarktan garba geçerek dokuzuncu asırda sahneye çıkan
ecdadımız, yedi asır içinde gök gürültülerini andıran velvele ve heybetle cihanı sarsarak yenilmeyen kuvvetleri yendi, taç
ve tahtlar yıktı. Mağrur başlı kralları önünde eğdi ve on altıncı asrı serapa kendine münhasır kıldı.‖ sözleriyle Türklerin
oynadığı role vurgu yapmıĢtır.
Cevdet Kerim Bey konuĢmasının bu bölümünde Hindistan‘dan Avrupa‘ya, Rusya‘dan Ġspanya‘ya ve Afrika‘ya
kadar Türklerin tarih sahnesindeki rollerine değinmiĢtir. Kullandığı ifadeler hem engin bir tarih bilgisine sahip olduğunu
hem de zengin ve akıcı bir dilinin bulunduğunu göstermektedir. KonuĢmasındaki örnekler Türklerin ilerlemesindeki
azameti gösterdiği gibi ricat ve inkıraz dönemlerinde emperyalistlerin ilerleyiĢinden alınması gereken ibretlere de yer
vermiĢtir. Buradan hareketle I. Dünya SavaĢı‘nın nasıl baĢladığına gelmiĢtir.
Osmanlı Devleti‘nin I. Dünya SavaĢı‘na girmesiyle ilgili tartıĢmalara da Ģöyle değinmiĢtir: ―…Harb-i Umumîye
niye ve kim için girdik? Uzun zamandan beri temin edilmiş menfaatli bir ittifak icabı mı idi? Buna dair henüz hiçbir
vesika çıkmadı. O hâlde henüz Balkan Harbi‟nin ıstırap ve felâketiyle sendeleyen ve bu dehşetli ateşe karışmak için bir
kıvılcımı bile bulunmayan milleti Harb-i Umumîye sürüklemek benim kanaatimce anî doğan bir heves ve bir sergüzeşt idi
… Mademki girildi, hiç olmazsa ilk kışı atlatmak ve girdikten sonra vatanın kuvva-yı umumiyesini tedbir ve endişe ile
kullanarak israf etmemek icab-ı mantık ve siyaset idi.‖ Hatip, bu konuĢmasında; savaĢa girip-girmemenin
tartıĢılabileceğini, ancak erken müdahil olmanın kesinlikle yanlıĢ bir hamle olduğunu söylemiĢtir. Nitekim bu hatanın
Türk Milleti için felaketle sonuçlandığını belirtmiĢtir.
Mondros Mütarekenâmesinin Akdi ve Mütareke Mevaddı
I. Dünya SavaĢı‘nda Osmanlı Devleti‘nin birçok cephede mağlup olması, üstelik müttefiklerinin savaĢtan
çekilmesi mütarekeyi zorunlu kılmıĢtır. Cevdet Kerim Bey bu durumu Ģöyle açıklamıĢtır: ―Bu vaziyet içinde İstanbul‟daki
kabine erkânı Suriye‟den çekilebilen kuvvetleri tensik ederek mümkün olan bir hatta mukavemeti temine çalışmak, diğer
cephelerden yapılacak iktisatla Çanakkale‟yi takviye etmek ve Trakya‟da bir cephe kurmak suretiyle harbi idame gibi
bazı tedbirler düşünmek istemişlerse de hiçbirisini yapabilecek hâlde olmadıklarından sanki Türkiye‟de çalışan yabancı
Alman generalleri imiş gibi memleketi ve milleti mukadderatıyla baş başa bırakıp çekilip gittiler.‖ Bu ifadeden Cevdet
Kerim Bey‘in mağlubiyetin sorumlusu olarak Ġttihat ve Terakki Cemiyeti (ĠTC) erkânını gördüğü anlaĢılmaktadır. Ancak
yazarın bu sözleri kullanmasında dönemin Türkiye‘sinde (1926-1927) yaĢanan siyasi ve hukuki atmosferin de etkisi göz
önünde bulundurulmalıdır.
Ġncedayı, 30 Ekim 1918‘de imzalanan Mondros Mütarekesi‘nin aktörlerini zikrettikten sonra maddelerini
aktarmıĢtır. Akabinde de ―İşte bu mevâdd ve ahkâm ile Türkiye istiklâlini tamamen kaybediyor ve akıbetini düvel-i
itilâfiyenin karar ve insafının tecelliyâtına terk etmiş bulunuyordu.‖ diyerek ateĢkesin Türk Milleti için ne feci bir durum
yarattığını söylemiĢtir.
Ġstiklâl Mücâhedesi nasıl baĢlıyor?
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Mondros Mütarekesi‘nin oluĢturduğu kötü Ģartlar içerisinde Mustafa Kemal isminin bir güneĢ gibi doğduğunu
belirten yazar, memleketin askeri durumu hakkında malumat vermiĢtir. Aktardığı bilgiler aslında Mustafa Kemal‘in iĢinin
ne denli zor olduğunu gösterecek türdendir. Üstelik Mustafa Kemal‘in Mondros Mütarekesi‘nin teslim antlaĢması
anlamına geldiğini düĢündüğünü de belirtmiĢtir. Ġncedayı, Ġskenderun Limanı‘nın Ġngilizlere teslim edilmesinin yanlıĢ
olacağına dair Mustafa Kemal‘in 8 Kasım 1918‘de Adana‘dan Ġzzet PaĢa‘ya çektiği telgrafa yer vermiĢtir.
Ġncedayı, Ġzzet PaĢa kabinesinin istifasıyla ilgili Mustafa Kemal‘in çektiği telgrafın tesirine dair Ģu bilgileri
aktarmıĢtır: ―Paşa [Mustafa Kemal] hatırâtında bizzat buyurdukları üzere bu vesika, Türk münevverlerini, vicdanî, fikrî
mülâhazaya davet edecek mahiyettedir. Bundan biraz sonra İzzet Paşa kabineden çekiliyor.‖
Düvel-i Ġtilâfiye Tarafından Mütareke Mevaddının Tatbiki
KonuĢmasının/kitabının bu kısmında Ġncedayı tarihi Türk yurdunun nasıl istila edildiğini açıklamıĢtır. Ġstilada
müttefiklerin yanında Yunan askerlerinin bulunmasının teessürü bir kat daha artırdığını belirtmiĢtir. Ermenilerin
tutumlarındaki fırsatçılığı da dile getirmiĢtir. Yazar itilaf devletlerinin müstemlekeci tavrından duyduğu rahatsızlığı Ģöyle
dile getirmiĢtir: ―Adlarını kendileri taktıkları Düvel-i Muazzama‟ya öyle gelmişti ki önünde aylarca hâib ve hâsir
kaldıkları Çanakkale‟den geçmekle, milletin o zamana kadar Kâbe-i harsı olan İstanbul‟u Karadeniz‟den işgal etmekle
Şark Meselesi‟nin halli kuvve-i karîbeye gelmiş ve asırlardan beri gaye edindikleri Türkiye inkısâm ve inhilâli hâsıl olmuş
demekti.‖
Ġncedayı, Mondros Mütarekesi‘nin imzalanmasından altı ay sonra ortaya çıkan askeri ve siyasi durumu geniĢçe
açıkladıktan sonra Ģu izahatta bulunmuĢtur: ―Bu vaziyet dahil-i memlekette de çok fena sarsıntılar yaptı. Maneviyat
kırıldı. Her tarafta şekavet başladı. Hele Rum, Ermeni ve hatta Yahudilerin terbiyesizliği gayr-i kabil-i tahammül bir hal
almıştı. Her Rum evi maili beyazlı, her Ermeni dükkânı turuncu ve mor renkteki bayraklarla donanmış ve Yahudiler bile
İzmir‟deki hahamhanelerine kendi bayraklarını takmıştılar. Hülâsa Türkiye hiçbir milletin uğramadığı bir akıbete
uğramıştı...”
Yazarın padiĢah VI. Mehmet ve çevresiyle ilgili ifadeleri de dikkat çekicidir: ―…bunlardan bazıları kasd-ı
ihanetle ve bir kısmı saika-i cehl ve gafletle maalesef her şey bitmiştir diye Düvel-i Muazzamaya teslimiyetten başka çare
kalmadığı tavsiyelerine kalkıştılar. Âdeta herkes birbirinden çekinmeye başladı. O kadar muvaffak oldular ki her şeyin
nihayet bulduğunu zanneden ve milletle en riyasız alâkası olması icap eden padişah (Sultan Vahdettin) yalnız kendisinin
ve tevâbinin sefıhane hayatını kurtarmak için zilletten zillete koştu. Milletin mukaddes mücâhedesini doğmadan öldürmek
için düşmanlardan ziyade çalıştı. Dini şerre âlet ederek esaret gerektir diye fetvalar verdi. Sarayında mücahitler için
idam kararları imzaladı. Yerli Hristiyanlar her gün kafileler hâlinde cephelerimizdeki düşman ordularına gönüllü
giderken hissiz şehzadeleri Anadolu‟ya iltihak edecek yerde, tasavvur edilemez bayağılıkla saraylarını her biri birer zevk
ü sefa mahfili hâlinde İtilâf zabitanına açtılar. Sultanlar onlara kadeh sundular. Anadolu halkı kadın, çocuk, genç ve
ihtiyar aşk-ı istiklâl ile ölüme koşarken, saraylarında, sahilhânelerinde tahrip ve imha kuvvetlerinin zabit ve
kumandanlarının kollarında dans ettiler. Hâlbuki insan olsalardı, ne vazifeler hissederlerdi. İşte Türk Devleti‟nin,
Endülüs Devlet-i Emeviyesi‟nin yıkılışı gibi elim bir akıbetle karşılaştığı demde onun padişah ve mensubîni bu derekeye
inmişti. Zaten kanları bozulmuş, mahiyetleri değişmiş bu pi*ler sürüsünden başka bir şey beklenemezdi. Bunlara rağmen
kendilerini yalnız vatandan tart cezasıyla iktifa etmekle fazilet gösterilmiştir. Bağrı yanan Türk milleti bunları bir daha
harimine kabul etmek değil, bu vatanda hayal ve hatıralarını yâd ve tahayyüle bile müsaade etmeyecektir…‖
Ġncedayı, Ġzmir bölgesin iĢgalini teferruatlı bir Ģekilde anlattıktan sonra Batı Anadolu‘da yaĢanan istilalara yer
vermiĢtir. Ayvalık, ÖdemiĢ meselelerine dair bilgiler aktararak bu bölümü bitirmiĢtir.
Bu Zaman Zarfında Ġstanbul’daki Vaziyet
Ġncedayı, Dersaadet‘teki durumla ilgili Ģu bilgileri aktarmıĢtır:
―İzzet Paşa‟nın istifası üzerine Tevfik Paşa kabinesi kendisine itimat reyi veren Meclis-i Mebusan‟ı kapatmış, bu
suretle İngilizlerin vasıta-ı habaseti olan Padişah, sahnede istediği gibi oynatılmaya başlamıştı. Bu kabine de Fevzi
Paşa‟nın çok büyük hizmetleri olmuştur. İngilizlerin harıl harıl mühimmatımızı topladıkları bu anlarda Fevzi Paşa ittihaz
ettiği tedâbirle Musul Cephesi‟ndeki kıtaatımızdan toplanan esliha ve cephaneyi trenle nakil ettirmeyerek daha emin
gösterdiği Diyarbakır-Samsun yoluyla nakil ettirmiş ve bunlar bu yolda kalarak bilahare Anadolu‟da en mühim rolü
oynamıştır. Aynı zamanda Kütahya‟daki mühimmatın da Ankara‟ya naklini daha o zaman emretmişse de -maliyecilerin
kulakları çınlasın- nakliyat havalesi yoktur diye sevk edilememiş ve bilahare bu mühim cephane İngilizlerin eline geçerek
Derince‟den denize dökülmüştür. Bu sırada Fevzi Paşa istifa için çok tazyik edildiyse de kendileri ancak isterseniz
azledersiniz ben istifayı mucip bir hâl görmüyorum diye hizmetinde ısrar ediyordu. O zaman Ali İhsan ve Yakup Şevki
Paşalar Anadolu‟da birer cephe kumandanı idiler. Bilahare Yakup Şevki Paşa İstanbul‟a gelmiş ve yerine Şark‟a Kâzım
Karabekir Paşa gitmiş, Ali İhsan Paşa da İstanbul‟a gelerek Miralay Cevdet Bey, Kenan Bey ve Erkân-ı Harbiye
Binbaşısı Halit Bey gibi iki kıymetli yardımcı ile Diyarbakır mıntıkasında kalmıştı. Kendi ayaklarıyla İstanbul‟a gelen
Yakup Şevki ve Ali İhsan Paşa‟lar biraz sonra İngilizler tarafından tevkif edilerek Malta‟ya gönderildiler. Nihayet Tevfik
Paşa kabinesi zamanında üç ordu teşkil edilerek birinciye Fevzi, ikinciye Mersinli Cemal ve üçüncüye Mustafa Kemal
Paşalar tayin edilmiş ve bu suretle Fevzi Paşa kabineden çıkarılmış oluyordu. Bilâhare pek hoşa gitmeyen Tevfik Paşa
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kabinesi yerine Ferit Paşa geçmiş ve Anadolu‟daki bazı kumanda ve vilâyet makamlarında tebeddül yaparak vaziyeti
ihzar etmiş ve İzmir faciasına güzel bir âlet olmuştu.‖
Sonuç
Millî Mücadele‘nin Erkan-ı Harp binbaĢılarından Cevdet Kerim Bey, Maarif Vekili Mustafa Necati‘nin ricası
üzerine Türk halkını bilgilendirmek için konferanslar vermiĢtir. 15 Mart 1927‘de Ankara Türk Ocağı‘nda baĢlayan bu
konferanslar ―Türk İstiklâl Mücâhedesi Konferansları‖ isimli kitap olarak basılmıĢtır. Bu bildiride Türk Ġstiklal Harbi‘nin
ve inkılabının girizgâhını oluĢturan kısmı ele alınmıĢtır. ÇalıĢmanın önemi de buradan kaynaklanmaktadır.
Devlet hizmetinin farklı kademelerinde görev alan Cevdet Kerim Bey‘in konferanslarında aktardığı bilgiler
incelendiğinde; Türk ve dünya tarihine dair engin bir bilgiye sahip olduğu görülmektedir. Özellikle askeri ve siyasi
konulara yakın ilgi duyduğu anlaĢılmaktadır. Kullandığı dil ve üslup iyi bir eğitim aldığına delalet etmektedir.
Cevdet Kerim Bey‘in Mustafa Kemal PaĢa ile ilgili verdiği bilgiler, ona duyduğu derin muhabbetin bir
tezahürüdür. Türk Milletini içine düĢtüğü müĢkülattan kurtaran Mustafa Kemal PaĢa‘ya dair hitabında coĢkunluk
sezilmektedir. Mondros Mütarekesi‘nden itibaren Ġtilaf Devletleri‘nin Türkiye‘yi iĢgalleri ve bu dönemde azınlıkların
tavırlarıyla ilgili son derece önemli bilgiler vermiĢtir. Bununla birlikte ve normal olarak dönemin güçlü siyasi
atmosferinden etkilendiği söylenebilir.
MonarĢi döneminde doğmuĢ, meĢrutiyet devrinde yetiĢmiĢ, Milli Mücadele‘de görev almıĢ, Cumhuriyet
döneminde yaĢamıĢ Cevdet Kerim Bey‘in verdiği bilgiler Türk Ġnkılap Tarihi açısından büyük önem arz etmektedir.
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CEVDET KERĠM ĠNCEDAYI’NIN IV. TÜRK ĠSTĠKLÂL MÜCÂHEDESĠ KONFERANSINDA
PONTUS MESELESĠ
Doç. Dr Mikail KOLUTEK
HMKU Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, ORCID: 0000-0002-2409-1192,

Türk Millî Mücadelesini Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleĢtiren kadro, 29 Ekim 1923 tarihinde
cumhuriyeti resmen ilan etmiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra, Türk Ġstiklal Mücadelesinde yaĢanan
geliĢmelerin halka anlatılması ihtiyacı ortaya çıkmıĢtır. Bu ihtiyacı tespit eden Maarif Vekili Mustafa Necati Bey, Büyük
Taarruz esnasında BinbaĢı olarak görev yapan Cevdet Kerim Ġncedayı‘dan halka bir dizi konferans vermesini talep
etmiĢtir. Talebi yerinde bulan Cevdet Kerim ise halkın aydınlanması için konferanslar vermeyi kabul etmiĢtir. Bu
doğrultuda yola çıkan Cevdet Kerim Ġncedayı, ilk konferansını 15 Mart 1927 tarihinde Ankara Türk Ocağı‘nda vermiĢtir.
1927 yılında farklı zamanlarda Darülfünun Konferans Salonu ve Ankara Muallimler Kursu‘nda dört konferans daha
verilmiĢtir. Bu konferanslar Millî Eğitim Bakanlığı tarafından aynı yıl içerisinde kaleme alınmıĢ ve Devlet Matbaası
tarafından Osmanlı Türkçesi ile basılmıĢtır. Eser, Türk Ġstiklal Mücadelesinin ne amaçla ve nasıl yapıldığını anlatması ile
günümüzde Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi derslerine kaynak olması bakımından önemlidir. Ayrıca Mustafa Kemal
Atatürk‘ün Türk Milleti‘ne hitaben gerçekleĢtirdiği Nutuk‘tan daha erken bir tarihte bağımsızlık savaĢının bir özeti olması
bağlamında da değer taĢımaktadır.
Türk Ġstiklal Mücadelesini anlamak ve doğru değerlendirebilmek için bu mücadelede yer alan kiĢiler tarafından
yazılan eserlerin önemi yadsınamaz. Bu bağlamda bir asker, devlet adamı ve yaĢanan geliĢmelere tanık olan Cevdet
Kerim Ġncedayı tarafından verilen konferanslar da kıymetlidir. Metin haline getirilen Türk Ġstiklal Mücâhedesi
Konferanslarında dönem itibariyle önemli bir sorun olan Pontus Meselesi de ele alınmıĢtır. Kitapta, Pontus Meselesi
baĢlığıyla yer alan kısım Ģimdiye kadar kritik edilmediğinden ötürü çalıĢmanın konusunu teĢkil etmiĢtir. Bu doğrultuda
ilgili bölümün ele alınıĢ biçimi, meselelerin doğru anlatılıp anlatılmadığı, eksik kalan yanları analiz edilerek ortaya
konmuĢtur. Analiz sırasında 1927 yılında basılan eserde yer alan bölüm, daha sonraki yıllarda Millî Mücadele ile ilgili
yazılan kitaplarla karĢılaĢtırılmıĢtır. Ayrıca Pontus Meselesi ile ilgili arĢiv vesikaları ve süreli yayınlarda göz önüne
alınarak bir değerlendirme yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Cevdet Kerim Ġncedayı, Halk Konferansları, Pontus Meselesi, Türk Ġstiklal Mücâhedesi.
CEVDET KERIM INCEDAYI'S IV. PONTUS ISSUE AT THE TURKISH INDEPENDENCE WAR
CONFERENCE
The cadre, which carried out the Turkish National Struggle under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk,
officially declared the republic on 29 October 1923. After the establishment of the Republic of Turkey, the need to inform
the public about the developments in the Turkish War of Independence emerged. Detecting this need, Deputy of
Education Mustafa Necati Bey requested Cevdet Kerim Ġncedayı, who served as Major during the Great Offensive, to
give a series of conferences to the public. Cevdet Kerim, who accepted this demand as feasible, agreed to hold
conferences for the enlightenment of the public. Cevdet Kerim Ġncedayı, who set out in this direction, gave her first
conference on March 15, 1927 in Ankara Türk Ocağı. In 1927, four more conferences were given at different times in
Darülfünun Conference Hall and Ankara Teachers' Course. These conferences were written by the Ministry of National
Education in the same year and published in Ottoman Turkish by the State Printing House. The work is important in terms
of explaining the purpose and how the Turkish Independence Struggle was made and being a source for Atatürk's
Principles and History of Revolution lessons today. It is also valuable in the sense that it is a summary of the war of
independence at an earlier date than Mustafa Kemal Atatürk's speech addressed to the Turkish Nation.
In order to understand and correctly evaluate the Turkish Independence Struggle, the importance of the works
written by the people involved in this struggle cannot be denied. In this context, the conferences given by Cevdet Kerim
Ġncedayı, a soldier, statesman and witness to the developments, are also valuable. The Pontus Question, which was an
important problem as of the period, was also discussed in the Turkish Independence Struggle Conferences, which were
transcribed into a text. The part in the book with the title of Pontus Issue has been the subject of the study since it has not
been criticized until now. In this direction, the way the relevant section is handled, whether the issues are explained
correctly, and the missing parts are analyzed by analyzing. During the analysis, the section in the work published in 1927
was compared with the books written about the National Struggle in the following years. In addition, an evaluation has
been made by considering the archive documents and periodicals related to the Pontus Issue.
Keywords: Cevdet Kerim Ġncedayı, People's Conferences, Pontus Issue, Turkish War of Independence.
GĠRĠġ
Milli, dini ya da etnik bir yapıyı ifade etmeyen Pontus kelimesi tarihten günümüze coğrafi bir terim olarak
kullanılmıĢtır. Tarihsel süreç içerisinde farklı milletlerin değiĢik isimlerle andığı bu coğrafya günümüz Karadeniz
Bölgesi‘nin büyük bir kısmını kapsayan coğrafyayı iĢaret etmiĢtir. Özellikle Anadolu yarımadasının kuzeyi ile
kuzeydoğusunu oluĢturan bu coğrafyaya Grekler ve Latinler Pontus adını vermiĢlerdir. Pontus‘un sınırlarının Rize,
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Trabzon, Ordu, Samsun, Amasya gibi günümüz Ģehirleri ile Tokat, Sivas, Kastamonu gibi vilayetlerinin bir kısmını
kapsadığı belirtilmiĢtir.1 1277 yılında bir Türk boyu olan Çepnilerin Trabzon-Rum Tekfuruna karĢı kazandığı deniz
savaĢlarından sonra adı geçen boya mensup kitlelerin bölgede yaĢamaya baĢladığı görülmüĢtür. Elbette ki bu tarih Türk
nüfusun bölgeye yerleĢmeye baĢlamasının baĢlangıcı da olmamıĢtır. Nitekim bölgede yerleĢik Türk nüfusun olduğu çeĢitli
kaynaklarda belirtilmiĢtir. Fakat 13. asırda yaĢanan bu hadiseden sonra bölgenin Türk Yurdu olması yolunda önemli
adımların atıldığı görülmüĢtür. YaĢanan tüm bu geliĢmelerden sonra civar bölgeleri fetheden Osmanlılar, Fatih Sultan
Mehmet‘in 1461 yılında Trabzon‘u fethetmesiyle bölgeyi Türk Yurdu haline getirmiĢtir.2
Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda duraklamaya girerken XVIII. yüzyılda gerilemeye baĢlamıĢtır. Bu dönemde eski
gücünü kaybeden Osmanlı Devleti, çeĢitli yerüstü ve yeraltı kaynaklarına sahip olmasından ötürü sömürgecilik
faaliyetlerinin merkezine oturmuĢtur. XIX. yüzyılda girmiĢ olduğu bir dizi savaĢı kaybeden Osmanlı Devleti dıĢ siyasette
yalnız kalmıĢtır. Çok milletli yapısıyla ön plana çıkan Osmanlı Devleti Fransız Ġhtilali neticesinde doğan milliyetçilik
akımından etkilenmiĢ, bünyesinde barındırdığı milletlerin ayrılıkçı ayaklanmaları ile baĢ baĢa kalmıĢtır. 1839 yılında ilan
edilen Tanzimat Fermanı özellikle gayrimüslim tebaaya geniĢ özgürlükler tanırken, Osmanlı Rumları da bağımsızlık
hareketlerine giriĢmiĢtir. Tarihsel süreç içerisinde Pontus Meselesi ismini verdiğimiz sorunun temelleri de bu tarihe kadar
dayanmıĢtır.3
Karadeniz Bölgesi‘nde sakin Rum vatandaĢlar Pontus Devletini canlandırmak üzere Merzifon Amerikan Kolejini
1904 yılında adeta bir üs haline getirmiĢtir. Kolej bünyesinde kurulan iki kulüp pontusculuk faaliyetlerinin çekirdek
merkezini oluĢturmuĢtur. 1908‘de II. MeĢrutiyet‘in ilan edilmesine kadar fikri altyapısı hazırlanan Pontus hedefi, bu
tarihten itibaren açıkça ifade edilmeye baĢlanmıĢtır.4 10 Mart 1909 tarihinde Ģekavet eden Rum çeteleri Müslüman
köylerine tecavüz etmeye baĢlamıĢtır.5 1910 yılında Pontus sorunu merkezini alan Merzifon Amerikan Kolejinde Pontus
isimli bir kitapçık basılmıĢtır.6 1912 yılında baĢlayan Balkan savaĢları Pontus emeli güden Rumların fikir aĢamasında
fiiliyata geçmesine zemin hazırlamıĢtır. 20 Haziran 1914‘te bireysel olarak çalıĢan ve Rum vatandaĢlar içerisinde zararlı
telkinlerde bulunan bir Ģahıs tespit edilmiĢtir. Petro, Erbaa kazasına bağlı Rum köylerinde telkinlerde bulunarak Amasya
havzası, Mecidözü ve Samsun tarafına gitmiĢtir.7 Osmanlı Devleti 11 Kasım 1914 tarihinde I. Dünya SavaĢına girmiĢ,
savaĢı kaybettiği için 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesini imzalamak zorunda kalmıĢtır. YaĢanan bu süreç
Osmanlı Devleti‘nin Anadolu‘da kontrolü kaybetmesine neden olurken Pontusçuluk faaliyetleri de bir ivme kazanarak
zirveye ulaĢmıĢtır.
1. PONTUS MESELESĠ’NĠN DOĞUġU
Pontus Meselesi‘ni doğuĢundan itibaren ele alan Cevdet kerim Ġncedayı konferansında 5 Ocak 1922 tarihinde
meselenin tamamıyla halledilmiĢ olduğundan bahsederek konuĢmasına baĢlamıĢtır. Burada bu meselenin mahiyetinden ve
ortadan kaldırılmasından kısaca bahsedeceğim diyerek devam eden Ġncedayı meseleyi baĢtan ele alarak ifadelerine Ģöyle
baĢlamıĢtır:
―…1840 senesinden beri Karadeniz havzasında Rize'den Ġstanbul‘a kadar eski Yunanlılığın ihyası maksadıyla çalıĢan
bir Rum kitlesi vardır. Ġlk Pontus ictimatgâhını Amerika Rum muhacirlerinden rahib Klernatyos Ġnebolu'da elyevm
halkın manastır tabir itdikleri bir tepede kurmuĢtur...‖ 8

Cevdet Kerim konferansında çeĢitli eĢkıya çeteleri Ģeklinde Ģekavet eden Rum kitlenin ve fedailerin I. Dünya
SavaĢı esnasında siyasi olarak faaliyete baĢladığından bahsetmiĢtir ki bu tespiti yerindedir. EĢkıyalara Çarlık Rusya‘sı
tarafından dağıtılan silah, cephane, bomba ve makineli tüfeklerle Bafra, ÇarĢamba, Erbaa ve Samsun‘da bulunan Rum
köyleri âdeta bir silâh deposu halini almıĢtır.9 Mondros Mütarekesi‘nden sonra bütün Rumlar Yunanlılık milli emelleriyle
Anadolu‘nun her bölgesinde adeta Ģımarıklık sergilemiĢlerdir. Etnik-i Eterya Cemiyeti propagandacıları ve Kerim‘in
deyimiyle Merzifon Amerikan müessesatı tarafından yetiĢtirilen Rumlar yabancı devletlerin silahlarıyla da takviye
edilmiĢlerdir.10
Burada Cevdet Kerim‘in “Merzifon Amerikan Müessesatı” olarak bahsettiği müessese Merzifon Amerikan
Koleji‘dir. Bu kolej Pontus emelleri uğruna bir taraftan insan yetiĢtirirken diğer taraftan adeta bir silah deposu ve
ideolojik üs olarak kullanılmıĢtır. Merzifon Amerikan Koleji bünyesinde faaliyet gösteren Rumlar 1904 yılında burada
1

Aurel Decei, ―Karadeniz‖, İslam Ansiklopedisi, C. 6, MEB Basımevi, Ġstanbul 1977, ss. 230-246.; Ali Güler, İşgal Yıllarında Yunan Gizli
Teşkilatları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988, s. 54.
2

Kenan İnan, “Trabzon’un Osmanlılar Tarafından Fethi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 1, S. 14, Kayseri 2003, s. 79.

3

Mahmut Goloğlu, Anadolu‟nun Milli Devleti Pontus, Goloğlu Yayınları, Ankara 1973, s. 235.
4
Pontus Meselesi, I. Kısım, TBMM Matbuat ve Ġstihbarat Matbaası, Ankara 1338, s. 11.
5
ATASE.ISH.K.10-G.95.
6
Mehmet Okur, Millî Mücadele‟de Karadeniz Bölgesine Yönelik İngiliz Faaliyetleri, Genelkurmay Askeri tarih ve Stratejik Etüt BaĢkanlığı
Yayınları, Ankara 2006, s. 257.
7
BOA.DH.ġFR.00042.00084.001.001.
8
Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi Konferansları, Devlet Matbaası, Ġstanbul 1927, s. 161.
9
Ali Güler, Sorun Olan Yunanlılar ve Rumlar, Türkar Yayınları, Ankara 2003, s. 130.
10

Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi…, s. 161.
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“Rum İrfanperver Kulübü” ve “Pontus Kulübü” adıyla iki kulüp kurmuĢtur. Bu iki kulübe sonradan sözde musiki ile
ilgili bir kulüp daha eklenmiĢ, kulüpler “Pontus Cemiyeti” ismi altında toplanmıĢtır. Pontus Cemiyeti Samsun, Merzifon,
Trabzon, GümüĢhane, Amasya, Giresun, Ordu gibi Ģehirlerde bölücü teĢkilatlanmaların çekirdeğini oluĢturmuĢtur.11
Ġncedayı‘nın ilk Pontus içtimatgahı olarak ifade ettiği yer ise Cumhuriyet döneminden önce Rum vatandaĢların yaĢadığı
Karaca Mahallesinde bulunmaktadır. 2002 yılı Kasım ayında Kastamonu‘ya ziyarette bulunan Fener-Rum Patriği
Bartholomeos burada eski bir Rum kilisesini gezmiĢtir. Elindeki gezi rehberiyle dolaĢan patrik “Aziz Stefenos Kilisesi”ni
aradığını beyan etmiĢtir. Bu kilise Rum Papaz Klementos‘un ilk Pontus toplantısını yaptığı yer olması bakımından
önemlidir.12 Cevdet Kerim Ġncedayı Pontus Meselesi‘nin müsebbiplerini açıklarken Ģu ifadeleri kullanmıĢtır:
―…Samsun'daki Rûm komitacılarının reîsi ve Pontus amalinin en Ģiddedli mürevvici Reji fabrikası direktörü
Tokomanidis bir taraftan da Anadolu içerulerindeki Rúmlarla muhaberat te'sîsine tevessül idiyordu…‖ 13

Cevdet Kerim bölgedeki organizasyonun baĢında yalnızca Samsun Reji Müdürü Tokomanidis‘i iĢaret ederken
baĢka isimlerinde bu iĢin arkasında olduğu bilinmektedir. Nitekim Trabzon Metropoliti Hrisantos ile Samsun Metropoliti
Germanos da bu iĢin organizatörleri arasında yer almıĢtır. Üç ismin öncülüğünde kurulması planlanan sözde Pontus
Devleti‘nin baĢkenti Trabzon olarak belirlenmiĢtir. Ortaya çıkacak bir aksilik durumunda ise alternatif baĢkentin Samsun
olması kararlaĢtırılmıĢtır.14 Cevdet Kerim konferansına Ģu Ģekilde devam etmiĢtir:
―…Bu havâlideki Rûm kitlesi de Osmanlı hâkimiyetinden çıkarak müstakil bir Pontus hükümeti teĢkil itmek emeliyle
dağlara çekilerek umûmî bir kıyâm hazırlamıĢlar. Amasya ve Samsun havâlîsi Rum Metrepolidi Yermanos'un taht-ı
idâresinde muntazam bir program tahtında icrâ-yı fàâliyete geçmiĢlerdir...‖15

2. PONTUS MESELESĠNDE YABANCI DEVLETLERĠN ROLÜ
Ġncedayı Pontus Meselesi‘ni anlatırken “Ecnebi Parmağı” isminde bir alt baĢlık açmıĢ ve meseleyi Ģu Ģekilde
açıklamıĢtır:
―…Ġngilizler Ģarkta ahâlî-i Ġslâmiye'yi ve bahusus Kürtleri o zemân iğfale muvaffak olamayınca Pontus teĢkiline
müzâharet vaadiyle ve Samsun havâlîsindeki Rumluk nüfusunu teksîr itmek gayesiyle Rusya'daki Rûm ve Ermenileri
Batum'da cem ve Türk- Kafkas ordularından alınıb Batum'da depo idilen silâhlarla teslih iderek sevahilimize ihrâca
devam idiyorlardı. Sohum'da Osmanlı sahillerinde çetecilik itmek üzere Haralambos isminde bir Rûm baĢına birkaç bin
Rûm toplamıĢ ve Batum'dakiler de buna iltihâk itmiĢlerdi; aynı zemânda memleketimizdeki Rumlara da Samsun Ġngiliz
Mümessili YüzbaĢı Solter tarafından silâh ve cebhane dağıtılıyordu...‖ 16

Pontus Meselesi ‘ne dahil olan batılı devletlerden bahsederken Ġngilizleri merkeze almıĢ, kısaca Rusya‘nın da
sorunu yaratmaktaki etkisinden bahsetmiĢtir. Pontus Meselesinde Ġngiliz-Rus rolünün nasıl olduğu ise yeterli derecede
açıklanmamıĢtır. Ġlgili baĢlıkta baĢka herhangi bir yabancı devletin rolüne hiçbir Ģekilde yer verilmemesi konunun eksik
kalmasına sebep olmuĢtur.
Esasen Pontus Devleti kurma fikrinin Rumlar tarafından ortaya atılmasının en büyük sebebi Ġngiltere olmuĢtur.
Pontus sorununun baĢlangıcından bitiĢine kadar geçen süreçte nereye bakarsak bakalım Ġngiliz askerî erkanı ve Ġngiliz
siyasetçilerinin olduğu tespit edilmiĢtir.17 Ġngiliz politikası, Akdeniz‘de Fransa ve Ġtalya‘ya, Balkanlarda Yugoslavya‘ya
hatta Rusya‘ya karĢı Anadolu‘da kurulacak Büyük Yunanistan‘ı amaç edinmiĢtir. Yunanlılar, Ġngiltere‘nin himayesin de
Megola Ġdea‘yı gerçekleĢtirmek için Anadolu‘daki maceraya atılmıĢtır.18 Ġngilizler Pontus Meselesi‘ne buldukları her
fırsatta dahil olmuĢ, örneğin 23 Kasım 1921 tarihinde Bafra civarında toplanan 10.000 civarındaki Rum‘un durumu
Ġngilizler aracılığıyla Hariciye Vekaletine sorulmuĢtur.19 2 Mayıs 1922 tarihinde ise ikametlerinden ayrılan Rumların
iskan ve iaĢe gibi durumlarının ne olduğu Ġngiliz hükumeti tarafından görevlendirilen sivil bir kiĢi tarafından
araĢtırılmıĢtır.20
Rusya, Pontus hedefini gerçekleĢtirmek isteyen Rumlara destek veren devletlerden olmuĢtur. Henüz 19 Kasım
1901 tarihinde Ġskenderiye‘den yüklenen iki sandık dinamit bir Rus vapuruyla Fener‘e getirilmiĢtir. Yapılan aramada
Fener-Rum Patrikhanesinde bir miktar top da bulunmuĢtur.21 Rusya 1915 yılında bir devlet politikası olarak
Yunanistan‘ın Ġzmir ve dolaylarında, Batı Anadolu‘da yayılmasını desteklemiĢtir.22 1916 yılında Ruslar tarafından iĢgal
edilen Trabzon‘da ise Ģehrin yönetimini mevcut Vali Cemal Azmi Bey‘den Trabzon Metropoliti Hrisantos almıĢtır. Yine
11

Pontus Meselesi, I. Kısım, s. 11.; Bu konuda daha detaylı bilgi için bkz. George E. White, Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon Koleji
Hatıraları, Çev. Cem Tarık Yüksel, Enderun Kitabevi, İstanbul 1995.
12

13

Mithat Sertoğlu, ―Mustafa Kemal‘in Samsun‘dan Gönderdiği Ġki Mühim Rapor”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 14, Ġstanbul 1968, s. 3.

Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi…, s. 161-162.

14

Ali Güler, Sorun Olan Yunanlılar…, s. 132.
15
Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi…, s. 161.
16
Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi…, s. 162.
17
Hamit Pehlivanlı, ―Tarih Perspektifi Ġçerisinde Pontus Olayı: Yakın Tarihimize ve Günümüze Etkileri‖, Pontus Meselesi ve Yunanistan‟ın
Politikası (Makaleler), ATAM Yayınları, Ankara 1999, s. 89.
18
Pontus Meselesi, I. Kısım, s. 3.
19
BCA.030.18.01.01.4.37.14.
20
TĠTE.K50.G193.B193001.
21
BOA.A}MKT.MHM.00633.00024.001.001.
22
Alexander Anastasius Pallis, Yunanlıların Anadolu Macerası, Çev. Orhan Azizoğlu, Yapı Kredi Yayınları, Ġstanbul 1995, s. 78.
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Rusların iĢgal ettikleri yöreyi boĢalttıkları esnada onlardan kalan silahlar Metropolit Hrisantos‘a verilmiĢ, Hrisantos ise bu
silahları Rum çetelere dağıtmıĢtır.23
Pontus meselesinin büyümesinde Amerika BirleĢik Devletleri‘nin Karadeniz bölgesinde Ģekavet eden Rum çeteleri
teĢvik etmesi göz ardı edilemez. ABD yalnızca pontusçuları teĢvik etmekle kalmamıĢ, yaptığı cömert yardımlar da
meselenin büyümesinde etkili olmuĢtur. Ġngiltere ve Yunanistan tarafından askeri olarak baĢlatılan ayrılıkçı hareketin
ABD‘nin Anadolu topraklarındaki çıkarları ile örtüĢmesi ise ABD‘yi motive eden en önemli unsur olmuĢtur. Ayrıca ABD
misyonerlik faaliyetleri ve siyasi desteğiyle de ayrılıkçı Rumların yanında yer almıĢtır.24 TBMM tarafından bir komisyona
hazırlatılan ve 1922 yılında basılan “Pontus Meselesi” isimli kitapta ilk ayrılıkçı teĢkilatın Merzifon Amerikan
Koleji‘nde kurulduğu ifade edilmektedir. Kolejin Amerikalı Müdürü George Edward White‘ın destek ve gayretleriyle
teĢkilatlanan Pontus Cemiyeti meselenin doğmasında baĢat rolü oynamıĢtır.25 Kolejin kapatılıp Amerikan vatandaĢlarının
Ģehirden uzaklaĢtırılması neticesinde Amerikan Fevkalade Komiserliği 15 Mayıs 1921 tarihinde Hariciye Nezaretine
protesto telgrafı çekmiĢtir.26
Pontus Meselesi‘nin baĢ gösterdiği dönemde Fransa, Anadolu‘daki ekonomik çıkarlarından ötürü Osmanlı Devleti
içerisinde yaĢayan Hristiyanların hamiliğine soyunmuĢtur. Fransız menfaatleri, Anadolu topraklarının bir miktarının
Yunanlıların elinde bulunmasını gerektirmiĢtir.27 Bu doğrultuda Fransa‘nın 1917 Haziran ayında Atina Fransız Yüksek
Komiseri vasıtasıyla Kral Konstantinos‘un yönetimden uzaklaĢtırılmasını temin ettiğini söyleyebiliriz. Fransız
yardımlarıyla değiĢen yönetim tekrar Venizelos tarafından ele geçirilmiĢtir.28 Yunanistan‘da yönetime gelen Venizelos
Fransa‘da lobi çalıĢmaları yürüterek aynı yıl Paris‘te “Pontus Milli Merkezi” isimli bir örgüt kurmuĢtur.29 Fransa‘nın
Karadeniz‘de bir Rum devleti kurmak istediği yine aynı yıl bir Fransız subayı Albay Chardi tarafından Trabzon
Metropolitine yazılan mektuptan da açıkça anlaĢılmıĢtır.30 Fransızlar Paris BarıĢ Konferansında da ayrılıkçıları
desteklemiĢ ve Mösyö Klamanso Anadolu‘da yaĢayan Rumlar lehine konferansa müdahale etmiĢtir.31 Trabzon
Metropoliti Hrisantos barıĢ konferansı esnasında Pontus ile ilgili hak ve iddiaları gündeme getirmek üzere Paris‘te
bulunmuĢtur. Venizelos ve Hrisantos Paris‘te Fransızca ve Ġngilizce kitapçıklar bastırılarak propaganda çalıĢmaları
yapmıĢtır.32
3. PONTUSCULARIN ĠAġE VE ĠDARELERĠ
Ġncedayı, konferansının ilerleyen kısımlarında Pontus emeli güden çetecilere yapılan yardımlar ile çetecilerin
yönetilmesi üzerine de birtakım açıklamalar yapmıĢtır. Cevdet Kerim “İaşe ve İdareleri” baĢlığı altında tespitlerini Ģu
Ģekilde ifade etmiĢtir:
―…Bu Hıristiyan kitleleri (muhâcir) iâĢesi maskesi altında Ġngiliz ve Amerikalılar tarafından iâĢe ve ilbâs idildiği gibi
Yunan hükümeti de nakit ve erzak hususunda mukavemetten geri durmuyordu. Hatta Amerikan ve Yunan salib-i
ahmerleri meyanında gelen zabîtan heyetlerinin bunlar arasında teĢkilat yaptıkları talîm ve terbiye ile meĢgul oldukları
ve müstakbel Pontus hükümetinin temelini kurmaya me'mûr oldukları anlaĢılıyordu…‖ 33

Burada ayrılıkçı Pontus çetelerine iaĢe ve yardım konusunda dikkate değer olan ifade Ġngiliz ve Amerikalılar
tarafından yapılan yardımlardır. Esasen ayrılıkçı Rumlara yapılan yardımlar sadece ülkeler bazında değil beraberinde
Rumlar tarafından kurulan çeĢitli cemiyetler aracılığıyla da yapılmıĢtır. Aynı hususta özellikle Amerikalıların bölgede
bulunan Pontus Devleti hedefi güden Rumlara yapılan yardımlara vurguda bulunan Necdet Sevinç‘in ifadeleri dikkate
değerdir. Sevinç‘e göre Amerika muhtaç insanlara yardım bahanesiyle farklı teĢkilatlar oluĢturmuĢtur. Ġlgili teĢkilatlar
baĢlangıçta temel ihtiyaç malzemeleri, gıda ve yaĢam malzemelerini ihtiyaç sahibi insanlara dağıtmıĢtır. Yardımlar
dağıtılırken ise taraflı davranılmıĢ Müslümanlara yapılan yardımlar Hristiyanlara yapılanlarla karĢılaĢtırıldığında
sembolik kalmıĢtır. Giresun‘da 15 kadının yaĢadığı bir manastıra 5 ton erzak bırakılırken Türk köylerine kiĢi baĢı 9 kilo
erzak bırakılmıĢtır.34 Sevinç bu durumu ABD‘nin Hristiyan ahaliyi sosyo-ekonomik olarak kalkındırmaya çalıĢırken
Türk-Ġslam düĢmanlığı yapmak olarak açıklamıĢtır. Ġlerleyen süreçte yaĢananlar ise Sevinç tarafından Ģu Ģekilde ifade
edilmiĢtir:
―…Karadeniz kıyılarında faaliyet gösteren Amerikan yardım heyetinin sınır tanımayan yardım tavrı 1919‘un
ortalarından itibaren değiĢmiĢtir. Yardım heyetleri, Rum ve Ermenilere her türlü yardımda bulunmaktan, talimler
yaptırmaktan, elbise, çeĢitli iaĢe ve para dağıtmaktan imtina eder olmuĢtur. Bu durum Amerikan hükumeti tarafından
23

Yusuf Sarınay, ―Pontus Meselesi ve Yunanistan‘ın Politikası‖, Pontus Meselesi ve Yunanistan‟ın Politikası (Makaleler), ATAM
Yayınları, Ankara 1999, s. 10.
24
Ahmet Güzel, Dünden Bugüne Yunanistan‟ın Pontus Hedefi, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, Ġstanbul 2006, s. 75.
25
Pontus Meselesi, Mukaddime, s. 47.; Selahattin Tansel, Mondros‟tan Mudanya‟ya Kadar, C. I, MEB Basımevi, Ġstanbul 1991, s. 91.
26
BOA.MV.00221.00146.001.001.
27
Margaret Macmillan, Paris 1919, Çev. Belkıs DiĢbudak, ODTÜ Yayıncılık, Ankara 2004, s. 367.
28
Alexander Anastasius Pallis, Yunanlıların Anadolu Macerası…, s. 69.
29
Ahmet Güzel, Dünden Bugüne Yunanistan‟ın…, s. 73-74.
30
Ahmet Güzel, Dünden Bugüne Yunanistan‟ın…, s. 74.
31
BOA.DH.KMS.00049.2.00057.005.
32
Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Merk Yayıncılık, Ġstanbul 1988, s. 17.
33
Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi…, s. 162.
34
Necdet Sevinç, Ajan Okulları, Oymak yayınları, Ġstanbul 1975, s. 29.
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kurulan King-Crane Komisyonu raporuna rağmen Amerika‘nın Yakındoğu politikasının değiĢtiğini göstermesi
bakımından önemlidir…‖35

4. PONTUS MESELESĠNĠN GELĠġĠMĠ
Cevdet Kerim Ġncedayı konferansında Pontus Meselesinin geliĢmesini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir:
―…O zaman Anadolu‘daki zaaf, bunları büsbütün teĢci ve kuvvetlenmelerini teshil ediyordu. Tamamıyla siyasî bir
fikirle hareket eden bu zümre Ġngilizler tarafından adi bir Ģekavet mahiyetinde gösterilmekte idi. 4 Mart 35 (1919)‘da
Ġstanbul‘da Pontus namıyla bir gazete neĢrine baĢlandı. Ve bu gazete, baĢmakalesinde Trabzon vilâyetinde Rum
cumhuriyetinin tesisine çalıĢmak maksadıyla intiĢar ettiğini ilân eyliyordu. Yunanistan‘ın yevm-i istiklâline tesadüf
eden 7 Nisan 35 (1919)‘da her tarafta ve bilhassa Samsun‘da nümayiĢler yapıldı ve Yermanos‘un küstahane hareketi
Rumların efkâr ve amalini aleniyet derecesine çıkardı. Mamafih teĢkil edilen çeteler fırsata intizaren tam bir kıyam
yapmamıĢ henüz alelade Ģekavet mahiyetinde çalıĢıyorlardı ve kiliselerde toplanarak teĢkilât ve teçhizatlarını takviye
ediyorlardı. Patrikhane de bir taraftan faaliyetine devam ediyordu. 23 TeĢrinievvel 35 (1919)‘da Ģarkî Trakya ve Pontus
için teĢkilât ve tahrikat merkezi olarak Ġstanbul kabul edilmiĢ ve faaliyete baĢlanmıĢtır. Venizelos Ġstanbul meselesinin
vakt-i ahire talikiyle bunun yerine Pontus-Bahrisiyah sevahili hükûmetinin teĢkili kanaatini izhar etmiĢ ve patrikhaneye
de bu yoldan talimat vermiĢti. Aynı zamanda Yunan hükûmeti tarafından Ġstanbul‘da Yunan hafi zabıtası teĢkiline
memur edilen Miralay Aleksandros Zimragaki tarafından Pontus jandarmasını tensik etmek üzere Eyfel nam Yunan
torpidosuyla ayrıca bir zabit grubu izam edilmiĢti. Türkiye‘de bu hafi ve aleni teĢkilât cereyan ederken Batum‘da 18
Kânunuevvel 35 (1919)‘da Pontus Rum hükûmeti ismiyle bir hükûmet teĢekkül etmiĢ ve teĢkilât yapmaya baĢlamıĢtı.
19 Temmuz‘da yine Batum‘da Karadeniz, Kafkas, cenubi Rusya Rumları tarafından Pontus meselesi hakkında bir
kongre akdedilmiĢ ve muhtıra azadan biri vasıtasıyla Rum Patrikliği‘ ne verilmiĢtir. Münferit Ģekavet vakaları Ģeklinde
tezahür eden ve hafiyen teĢkilâtlarını ikmal eden Pontusçular 336 (1920) nihayetlerine doğru faaliyetlerini artırarak
maksatlarını tamamıyla aleniyete çıkarmıĢlar ve bizi ciddî tedabir ittihazıyla tamamıyla imhalarına tevessül
mecburiyetinde bırakmıĢlardır…‖36

Dönem itibariyle Osmanlı Devleti‘nin Anadolu topraklarında asayiĢi temin edememesi ayrılıkçı hareketin
büyümesine neden olmuĢ, Ġncedayı‘nın bu tespiti de yerini bulmuĢtur. Öte yandan Ġncedayı‘nın 4 Mart 35 (1919)
tarihinde Ġstanbul‘da yayın hayatına baĢladığını ifade ettiği Pontus isimli gazete ile ilgili herhangi bir veriye
rastlanılmamıĢtır. Yunanistan‘ın bağımsızlık günü olan 7 Nisan tarihinde Rumlar tarafından ülkenin dört bir tarafında
düzenlenen nümayiĢler hususunda ise M. Tayyip Gökbilgin‘in ―Millî Mücadele Başlarken” isimli eserinde uzunca
bahsettiğini bilmekteyiz. Cevdet Kerim, yaĢanan geliĢmeleri anlatırken Yunan gizli zabitanını teĢkil etmek üzere Miralay
Aleksandros Zimragaki‘nin Ġstanbul‘a geliĢinden bahsetmiĢtir. Bu konuya yine Tayyip Gökbilgin‘in yukarıda
zikrettiğimiz eserinde değinilmiĢtir.37
Cevdet Kerim, Pontus Meselesinin izahına çeĢitli eĢkıyalık faaliyetleri Ģeklinde devam eden ve gizlice teĢkilatlanan
Pontuscuların 1920 yılı sonlarına doğru faaliyetlerini artırdığını ifade etmiĢtir. Bu tarihten sonra Pontuscuların amaçlarını
tamamen açığa çıkardığından bahisle bu durumun Türk tarafını ciddi tedbirler almaya ve Pontuscuları tamamen ortadan
kaldırmaya ittiğini söylemiĢtir.38 Ona göre Pontuscuların kalkıĢma teĢkilatı Ģöyledir:
1- Birtakım rüesa maiyetindeki müsellah ve muharip kuvvetler.
2- Bunların iaĢelerine hizmet eden müstahsil Pontus ahalisi.
3- Ġdare zabıta heyetleri.
4- ġehirlerden ve köylerden erzak teminine memur nakliye kolları.39
―…Bidayette 6000-7000 müsellah muharip bir kuvvet olan Pontusçular gittikçe kuvvet bularak ceman 25.000 raddesine
varmıĢtı. Bunlar, ufak cüz-i tamlar halinde muhtelif mahallerde tahassun etmekte ve müfrezelerimize karĢı müttehiden
hareket etmekte idiler. Bunların gayesi Samsun-Trabzon sahillerindeki Türkleri imha ve buralarda Yunanlılığı ihya ile
muazzam bir Pontus hükûmeti teĢkil etmekti. Tuttukları hatt-ı hareket hunhar bir sürünün muhassala-i icraatından
ibaretti; yani yakmak, yıkmak katletmek ve itisaf yapmak...‖ 40

5. PONTUS MESELESĠNĠN SONA ERMESĠ
Cevdet Kerim konferansına, geleceğini eline alan Türk Milleti‘nin Mustafa Kemal PaĢa‘nın Samsun‘a çıktığı
günden itibaren Pontus Meselesini halletmek üzere tedbir almaya baĢladığından bahsederek baĢlamıĢtır. Akabinde ise
Mondros Mütarekesinin ardından bölgede asayiĢi temin için ġark Cephesinden 15. Fırkanın görevlendirildiğinden Ģu
Ģekilde bahsetmiĢtir:
―…Fakat mukadderatını kendi eliyle idareye azmeden Türk milleti daha Mustafa Kemal PaĢa‘nın Samsun‘a ilk ayak
bastığı
gün
bu
iĢi
ölçmüĢ
ve
tedbir
ittihazına
baĢlamıĢtı.
Mütarekenin akabinde Samsun ve havalisinde bu kabil harekât baĢladığından jandarmanın adem-i kifayesine binaen
ġark
Cephesi‘nden
on
beĢinci
fırka
ile
bu
mıntıka
takviye
edilmiĢti.
335 (1919) ve 336 (1920)‘de Samsun ve Amasya livaları dâhilinde Ģakavetin artması üzerine Miralay Selâhattin Bey

35

Necdet Sevinç, Ajan Okulları, s. 30.
Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi…, s. 162-163.
37
M. Tayyip Gökbilgin, Millî Mücadele Başlarken, C. II, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, TTK Basımevi, Ankara 1965, s. 200.
38
Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi…, s. 163.
39
Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi…, s. 164.
40
Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi…, s. 164.
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kumandasındaki 3‘üncü kolordu, bütün mesaisini bu mıntıkada emniyet ve asayiĢin temini hususuna hasretmiĢti.
Trabzon ve GümüĢhane havalisindeki Rum çetelerinin faaliyetini izaleyi de Ģarktaki 15 inci kolordu deruhte etmiĢti...‖ 41

Burada sözlü anlatımdan kaynaklı bir sıralama problemi olsa da gerçekten de dönem itibariyle Yunan Avarof
Zırhlısının yakında Samsun‘a gideceğini öğrenen Rumlar nümayiĢ yapmayı planlamıĢlardır. Bu esnada Müslüman halkın
galeyana gelebileceği ihtimalinden ötürü 15. Fırka Komutanlığı tarafından birtakım tedbir alınması gereği Harbiye
Nezaretine bildirilmiĢtir. 3. Kolordu Komutanı Selahaddin Adil PaĢa bölgede olayların çıkmaması için elinden gelen
teĢkilatlanmayı sağlamıĢtır.42 Cevdet Kerim konuĢmasına Ģu Ģekilde devam etmiĢtir:
―…336'da 3‘üncü kolordu 8 tabur piyade, 6 süvari bölüğü, 24 makineli tüfek, 4 topla 15 inci kolordu da Ġzmir'de olduğu
gibi Trabzon'da da bir Yunan ihrâcını nazarı dikkate alarak Trabzon'daki 3‘üncü fırkasıyla tedbîr aldılar. Müteâkiben
3‘üncü kolordu yerine 9 kânun-ı evvel merkez ordusu teĢkîl idilerek bu vazifeyi o aldı…‖ 43

Cevdet Kerim‘in bahsettiği Merkez Ordusu‘nun kuruluĢu ile ilgili geliĢmeler Mustafa Kemal‘in 24 Nisan 1920
tarihinde mecliste yaptığı konuĢmadan yaklaĢık 8 ay sonra yaĢanmıĢtır. 9 Aralık 1920‘de Mustafa Kemal PaĢa‘nın iĢaret
ettiği direktife uygun olarak 407 numaralı kararnameyle 3. Kolordu lağvedilmiĢtir. 3. Kolordu‘ya bağlı 15. Tümen, 5.
Kafkas Tümeni ile 6. Atlı Piyade Tümeni ve 13. Süvari Tugayı birleĢtirilerek Merkez Ordusu kurulmuĢtur. 10.000 kiĢiden
oluĢturulmuĢ olan bu ordunun karargâhı Amasya olmuĢtur.44 Bölgede bulunan çeĢitli birlikler de Merkez Ordusu‘nun
emrine verilmiĢtir. Ordu komutanlığına “Seferde Ordu Komutanı yetki ve vazifesiyle” Nurettin Ġbrahim PaĢa atanmıĢtır.
Merkez Ordusu Sivas Vilayeti ile Canik, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat müstakil livalarının asayiĢinden
sorumlu tutulmuĢtur.45 Cevdet Kerim, konferansının sonunda Pontus Meselesinin hitamı ile ilgili Ģu bilgileri vermiĢtir:
―…12 teĢrîn, sene 337 (1921) tarihine kadar 3‘üncü kolordu ve merkez ordusu dahilî isyanları itfa itmiĢ ve
Pontuscuların kat'i mahvını kıĢ mevsimine bırakmıĢdı. KıĢın hululuyla faaliyete geçen merkez ordusu 337 (1921)
bidâyetinden 13 teĢrîn,sene 337 (1921) tarihine kadar takrîben 11 aylık zemân zarfında bunların tahassüngâhlannı
tahrîb, emval ve erzakını iğtinam ve ser-gerdeleriyle beraber kısm-1 âzamini imha itdi. Bu müddet zarfında 117
tahassüngâh yakılmıĢ ve 3877 maktûl virdirilmiĢ, buna mukabil 210`asker, 704 ahâliden Ģehîd vaki olmuĢ ve 439 Türk
köyü eĢkıya tarafından yakılmıĢtır. Pontus fikir ve hareketinin gitdikce alevlendiğini gören Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye
29 kanûn-ı evvel 337'de bu iĢe daha ziyâde ehemmiyet virmiĢdir. Usatın en ziyâde tekasüf itdiği Lâdik-ÇarĢamba, Zile
mıntıkasında kuvvetlerimiz teksîf idildiği gibi tedrîbatın süratle intacı için 1500 kiĢilik bir kuvvetin daha faâliyete
getirilmesine karar virildi. Bunun içun Garb Cebhesi'ne müretteb bakaya efrâd da buraya tahsis idildi ve mecmû
kuvvetimiz 17900 nefere bâliğ oldu. Artık Pontuscuların tamamen imhâsı tedbîri ittihaz idilmiĢdi. 6 ġubat 338'de bunlar
kamilen mahvidilmiĢ ve Pontus hülyası Karadeniz'e dökülmüĢ ve boğulmuĢdu; icrâât sahâsı, [Fatsa-Ünye-TermeÇarĢamba-Samsun-Bafra-Vezirköprü-Havza-Lâdik-Amasya-Niksar-Koçhisar- Trabzon ve havâlîsi] idi…‖46

Ġncedayı, sözlerine Pontus meselesinin halledilmesinde meselenin gerçeklerinin ortaya çıkarılması ile sorunun
ortadan kaldırılması aĢamasında önemli kararlar alan Ġstiklal Mahkemesi heyetine teĢekkür ederek son vermiĢtir.
SONUÇ
I.Dünya SavaĢı‘nın sona ermesiyle Anadolu‘nun kuzeyinde Batum‘dan Ġnebolu‘ya kadar uzanan topraklarda
Pontus Devleti kurma idealiyle bir ayaklanma çıkarılmıĢtır. Esasen kökleri daha eskilere dayanan bu ayaklanma birçok
devlet tarafından desteklenmiĢtir. Pontus Meselesi olarak adlandırılan bu sorunu destekleyen Amerika, Rusya,
Yunanistan, Fransa ve Ġngiltere gibi devletler Türk düĢmanlığında birleĢmiĢlerdir. Mustafa Kemal PaĢa önderliğinde
Türk Bağımsızlık SavaĢı‘na giriĢen kadro bu mesele ile de karĢı karĢıya gelmiĢtir. Pontus Meselesi ile hemhal olan kadro
içerisinde yer alan önemli isimlerden birisi de Cevdet Kerim Ġncedayı olmuĢtur. Dönem itibariyle Türkiye‘de çıkan iç
isyanları bastıran kadroda yer alan Ġncedayı, 1927 yılında Türk Millî Mücadelesi esnasında yaĢananları konu edinen bir
dizi konferans vermiĢtir. Ġncedayı‘nın ilkini Ankara Türk Ocağı‘nda verdiği konferanslar dizisinin dördüncüsünde ele
aldığı konulardan birisi de Pontus Meselesi olmuĢtur.
Cevdet Kerim Ġncedayı‘nın Pontus Meselesi‘ni ele alırken verdiği bilgilerden meselenin baĢlangıcı ile ilgili doğru
ve net verileri iĢlediği görülmüĢtür. Örneğin meselenin doğuĢundan bahsederken ilk Pontus toplantısının Ġnebolu‘da
bulunan bir manastır olduğu bilgisini vermiĢtir. Meselenin doğmasına sebep olan yahut elebaĢı olan kiĢi olarak
Tokomanidis‘i gösteren Ġncedayı diğer elebaĢlarından bahsetmeyi ihmal etmiĢtir. Cevdet Kerim,in meseleye dahil olan,
maddi manevi destek sağlayan ülkelere değinmesi oldukça yerinde olmuĢtur. Fakat “Ecnebi Parmağı” baĢlığı altında
derlenen bilgilerde Ġncedayı bu devletlerden bahsederken yalnızca Ġngiltere ve Rusya‘yı merkeze almıĢtır. Oysaki bu
meseleye Yunanistan, Fransa ve hatta ABD de dahil olmuĢ ama Ġncedayı bu devletlerin isminden sorundaki rollerinden
bahsetmemiĢ, bu sebepten ötürü ilgili husus eksik kalmıĢtır. Meselenin geliĢimini ele alan Ġncedayı burada Osmanlı
Devleti‘nin bölgede denetim ve otoriteyi kaybetmesinin meselenin büyümesindeki en ana etmenlerden birisi olduğunu
ifade etmiĢtir. Bu tespit günümüzde dahi Pontus Meselesini ele alan araĢtırmacılar tarafından vurgulanmaktadır.
Pontusçuların iaĢe ve idareleri hakkında birtakım bilgiler veren Ġncedayı ilgili bölümde ise Ġngiltere, Amerika ve
41

Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi…, s. 164-165.
ATASE.ISH. K.10-G.101AB.
43
Cevdet Kerim, Türk İstiklal Mücâhadesi…, s. 165.
44
Türk İstiklal Harbi İç Ayaklanmalar, C. VI, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1964, s. 145.
45
Türk İstiklal Harbi İç Ayaklanmalar, C. VI, s. 145.; Mehmet Okur, Millî Mücadele‟de Karadeniz…, s. 371.
46
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Yunanistan‘ın bu hususta komprador olduğunu belirtmiĢtir. Ġncedayı‘nın aktarımına göz atıldığında bu hususlardaki
büyük organizasyonları (bu amaçla kurulan cemiyetler vs.) ya da ağı görmediği yahut konuĢmasında detaylı bahsetmediği
görülmüĢtür. Pontus Meselesinin geliĢme ve hitama erdirilmesi baĢlıklarında ise meseleye ana hatları ile hakim olduğu
fakat detaylı bilgiler vermediği anlaĢılmaktadır.
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KORKUT ATA ANLATILARI BAĞLAMINDA HAZIRLANAN EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KONULU
LĠSANSÜSTÜ TEZLERĠN BĠBLĠYOMETRĠK ANALĠZĠ
Dr. Öğr. Üyesi Umut Birkan ÖZKAN,
Milli Savunma Üniversitesi

Özet
Bu araĢtırmada, Korkut Ata anlatılarıyla ilgili olarak Türkiye‘deki eğitim-öğretim konulu lisansüstü tezlerin
dağılımı üzerine bir bakıĢ açısı oluĢturmak hedeflenmiĢtir. Bu hedef doğrultusunda çalıĢmanın amacı Korkut
Ata anlatıları bağlamında hazırlanan eğitim-öğretim konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizinin
yapılmasıdır. Yapılan bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen verileri çözümlemek için betimsel analiz kullanılmıĢtır. AraĢtırmada veri
kaynağı olan tezlere Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi örün sitesinde halka açık olarak
sunulan tez veri tabanından eriĢilmiĢtir. AraĢtırma soruları göz önüne alınarak belirlenen ölçütler açısından ve
eğitim-öğretimle ilgili 14 tezden elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 22 ve Microsoft Office Professional
Plus 2016 Excel yazılımlarıyla analiz edilmiĢ ve alt problemlere göre elde edilen bulgular, tablolar ve Ģekiller
yardımıyla yorumlanmıĢtır. Yapılan incelemelerin sonucunda, söz konusu tezlerin 2004-2020 yılları arasında
yayımlandığı ve tezlerin büyük bir kısmının yüksek lisans tezi olduğu görülmüĢtür. Üniversite bazında
bakıldığında en çok tezin (üç adet) Gazi Üniversitesinde ve Dokuz Eylül Üniversitesinde (iki adet) yazıldığı,
dokuz üniversitede ise birer tez yazıldığı, tezlerin yazıldığı üniversitelerin tamamının devlet üniversitesi olduğu
bulunmuĢtur. Konuyla ilgili lisansüstü tezlerin yarısından fazlası Eğitim Bilimleri Enstitülerinde hazırlanmıĢtır.
Ġncelenen tezlerin büyük bir bölümü Türkçe eğitimi anabilim dalında yazılmıĢtır. Bu çalıĢmanın konusu olan
alanda yayımlanmıĢ lisansüstü tezlerin yarısında tarama modeli tercih edilmiĢtir. Korkut Ata anlatılarının en
fazla değerler eğitimi konulu tezlerde ele alındığı, ikinci sırada ise Türkçe öğretimi geldiği görülmüĢtür. Korkut
Ata anlatıları bağlamında hazırlanan eğitim-öğretim konulu lisansüstü tez çalıĢmalarının çoğunlukla 151-200
sayfa arasında olduğu belirlenmiĢtir. ÇalıĢmada ulaĢılan sonuçlar doğrultusunda bazı önerilerde bulunulabilir.
Korkut Ata anlatılarını konu edinen lisansüstü çalıĢmaların son yıllarda artmasına rağmen yetersiz olduğu
söylenebilir. Enstitülerde, bu konuya yönelik tez çalıĢmalarının yapılması teĢvik edilebilir. AraĢtırmadan elde
edilen bulgulara bakıldığında Korkut Ata anlatılarını konu edinen eğitim-öğretimle ilgili yazılan tezlerin büyük
çoğunluğunun yüksek lisans tezleri olduğu görülmektedir. Bu konunun daha detaylı incelenmesi adına bu
konuda yapılacak doktora tezlerinin sayısı artırılabilir. Özellikle, son yıllarda sayıları artan e-içeriklere Korkut
Ata anlatılarının dâhil edilmesine yönelik çalıĢmalar yapılabilir. Ayrıca bu çalıĢmaların, eylem araĢtırması
olarak tasarlanması gerektiği düĢünülmektedir. Bu çalıĢma ile Türkiye‘de YÖKTEZ veri tabanında dizinlenen
ve ulaĢılabilen tezlerinin bibliyometrik analizi ile künyesi, metodolojisi ve konu alanları bakımından eğilimleri
bütüncül olarak sunulmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak bu tezlerin sonuçları ve yapılan öneriler detaylı olarak
incelenememiĢtir. Dolayısıyla gelecekte yapılacak çalıĢmalarda, Korkut Ata anlatıları bağlamındaki eğitimöğretim konulu tezlerde hangi sonuçlara ulaĢıldığı ve hangi önerilerin yapıldığı incelenebilir.
Anahtar kelimeler: Korkut Ata anlatıları, lisansüstü eğitim, tez inceleme, bibliyografik analiz.
Abstract
In this research, it was aimed to create a perspective on the distribution of postgraduate theses on education in
Turkey regarding Korkut Ata narratives. In line with this purpose, the aim of the study is to make a bibliometric
analysis of graduate theses on education and training prepared in the context of Korkut Ata narratives. In this
study, the document analysis method, one of the qualitative research methods, was used. Descriptive analysis
was used to analyze the data obtained in the study. The theses, which are the data source in the research, were
accessed from the thesis database, which is open to the public on the website of the Council of Higher
Education (CHE) National Thesis Center. In terms of criteria determined by considering the research questions,
and the data obtained from 14 theses related to education and training, were analyzed with IBM SPSS Statistics
22 and Microsoft Office Professional Plus 2016 Excel software. Findings obtained according to sub-problems
were interpreted with the help of tables and figures. As a result of the examinations, it was seen that the theses
were published between 2004-2020 and that most of the theses were master's theses. On the basis of
universities, it was determined that the most theses were written at Gazi University (three) and Dokuz Eylül
University (two), one thesis was written at each of nine universities, and all of the universities where theses
were written were state universities. More than half of the postgraduate theses on the subject have been
prepared in Educational Sciences Institutes. Most of the theses examined were written in the department of
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Turkish education. The survey model was preferred in half of the postgraduate theses published in the field that
is the subject of this study. It was determined that Korkut Ata narratives were mostly dealt with in the theses on
value education, and Turkish instruction came second. It was determined that the postgraduate theses on
education prepared in the context of Korkut Ata narratives were mostly between 151-200 pages. Some
suggestions were made in line with the results obtained in the study. Although postgraduate studies on Korkut
Ata narratives have increased in recent years, it can be said that they are insufficient. Thesis studies on this
subject can be encouraged in institutes. When the findings obtained from the research are examined, it is seen
that the majority of the theses written about education and training, which are about Korkut Ata narratives, are
master's theses. The number of doctoral dissertations on this subject can be increased in order to examine this
subject in more detail. In particular, studies can be carried out to include Korkut Ata narratives in e-contents,
the number of which has increased in recent years. It is also thought that these studies should be designed as
action research. With this study, the bibliometric analysis of the theses indexed and accessible in the
―YOKTEZ‖ database in Turkey, and their trends in terms of tagline, methodology and subject areas were tried
to be presented holistically. However, the results of these theses and the suggestions made could not be
examined in detail. Therefore, in future studies, it can be examined what conclusions and suggestions were
made in theses on education and training in the context of Korkut Ata narratives.
Keywords: Korkut Ata narratives, postgraduate education, thesis review, bibliographic analysis.
1. GiriĢ
Türk millî kültürünü oluĢturan öğelerden, Türk eğitim sisteminin farklı alanlarında yararlanılmaktadır.
Özellikle, Türk millî ülkülerinin gelecek kuĢaklara aktarılmasında ve benimsetilmesinde önemli bir araç olan
eğitimde, Türk millî kültürünün yazılı metinleri ve destanları kullanılmaktadır. Bunlar arasında yer alan Korkut
Ata (Dede Korkut) anlatıları, bünyesinde barındırdığı maddi ve manevi kültür öğeleri, adet ve gelenekler, aileye
bağlılık gibi değerler ile karakter, zaman ve mekân tasvirleri (Yıldırım, 2011) nedeniyle eğitimciler için baĢlıca
kaynaklardan biridir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan ―1000 Temel Eser‖ serisinin ilk kitabı olarak
seçilen Dede Korkut Kitabı‘nın yazarı Muharrem Ergin (1969) tarafından kaleme alınan önsözde, Korkut Ata
anlatılarının Türk çocuklarının eğitiminde kullanılmasının önemi Ģu Ģekilde vurgulanmaktadır:
Dede Korkut Kitabı Türk çocuklarının ruh ve kafa yapısını tek baĢına sağlam tutacak kudrette ve
karakterde bir eserdir. Bu kitabı okuyan ve hazmeden bir Türkün kolay kolay yolunu ĢaĢırmayacağı
emniyetle söylenebilir. Her Türkün evinde bulunması lazım gelen bu aziz ve yüce kitabın açtığı ―1000
Temel Eser‖ çığırı milletimizin geleceği için büyük bir teminat olacaktır (s. XIV).
Korkut Ata anlatılarının eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılmasının çeĢitli nedenleri vardır. Öncelikle, Korkut
Ata anlatıları, Türk toplumunun yaĢantısını, giyim kuĢamını, dilini, dinini, kültürünü, dünyaya bakıĢ açısını
yansıtması ve içerdiği hükümler açısından eğitici niteliği yüksek bir eserdir (Yalçın ve ġengül, 2004). Bunun
yanında, Korkut Ata anlatılarındaki aile birliğine önem verme, sevgi, dürüstlük, saygı, estetik, cesaret, onurlu
olma, dayanıĢma, vatanseverlik, cömertlik, merhamet gibi evrensel nitelikli değerler Türkiye‘deki ve birçok
farklı ülkedeki eğitim programlarında vurgulanmaktadır (Deveci ve diğerleri, 2013). Bu değerlerden biri olan
ve Türk toplumunun vazgeçilmezleri arasındaki saygı kavramı, toplumun kültürel mirasının bir parçası olarak
bu anlatılar aracılığıyla gelecek nesillere aktarılabilmektedir (Özdemir, 2017). Ayrıca, Korkut Ata anlatılarının
önemli özelliklerinden birisinin rol-model oluĢturma vasıtasıyla iyiyi ve doğruyu göstermesi olduğu göz önüne
alındığında geleceğe örnek insan tipleri sunan bir töre kitabı olması da eğitim-öğretimde kullanılabilirliğini
artırmaktadır (Arı ve Karateke, 2010). Korkut Ata anlatılarında eğitimle ilgili pek çok çıkarım yapılabileceğini
öne süren Yalçın ve ġengül (2004), anlatıların taĢıdığı mesajların aile, toplum ve çocuk bağlamında
değerlendirilebileceğini belirtmektedir.
Alan yazında Korkut Ata anlatılarını merkeze alan çok sayıda çalıĢma bulunmasına rağmen özellikle bu konuda
yapılmıĢ çalıĢmaların ayrıntılı incelenmesine yönelik araĢtırmaya rastlanılmamıĢtır. Ġstisnai olarak, Veren‘in
(2020, 2021, 2022) Türkiye‘de 2019, 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Korkut Ata kitabı merkezli çalıĢmaları
incelediği araĢtırmaları bu alanda genel bir bakıĢ açısı sunmuĢtur. Bununla birlikte, daha özellikli olarak,
eğitim-öğretim konulu lisansüstü tez çalıĢmalarında Korkut Ata anlatılarını inceleyen bir çalıĢma alan yazında
bulunmamaktadır. Korkut Ata anlatılarıyla ilgili eğitim alanında yapılan çalıĢmalar, eğitim araĢtırmacıları ve
uygulayıcıları için büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda, eğitim alanında Korkut Ata anlatılarıyla ilgili yapılan
lisansüstü tez çalıĢmalarının incelenmesi, bu alanda yapılacak araĢtırmalara rehberlik etmesi bakımından
önemli görülmektedir. Bu sebeple, Korkut Ata anlatıları ile ilgili olarak eğitim bilimleri araĢtırmacılarına
güncel verilerin sunulmasının önemli olduğu düĢünülmektedir. Bu araĢtırmada, Ulusal Tez Merkezi‘nde yer
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alan eğitim-öğretim konulu lisansüstü tezlerin incelenmesinin Korkut Ata anlatıları ile ilgili mevcut durumu
ortaya koyması, alan yazında önemli bir boĢluğu doldurabilir. Eğitim alanında Korkut Ata anlatılarıyla ilgili
böyle bir çalıĢmanın yapılmamıĢ olması da bu çalıĢmanın önemini artırmaktadır.
Bu araĢtırmada, Korkut Ata anlatılarıyla ilgili olarak Türkiye‘deki eğitim-öğretim konulu lisansüstü tezlerin
dağılımı üzerine bir bakıĢ açısı oluĢturmak hedeflenmiĢtir. Bu hedef doğrultusunda çalıĢmanın amacı korkut
Ata anlatıları bağlamında hazırlanan eğitim-öğretim konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizinin
yapılmasıdır. Bu amaçla çalıĢmada aĢağıdaki sorulara cevap aranmaktadır:
1. Tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır?
2. Tezlerin üniversitelere göre dağılımı nasıldır?
3. Tezlerinin yapıldığı enstitü ve anabilim dalları açısından dağılımı nasıldır?
4. Tezlerin akademik düzeyleri nedir?
5. Tezlerde kullanılan yöntemler nelerdir?
6. Tezlerde Korkut Ata anlatıları bağlamında ele alınan konular nelerdir?
7. Tezlerin sayfa sayısına göre dağılımı nasıldır?
2. Yöntem
AraĢtırmanın Modeli
Yapılan bu araĢtırmada nitel araĢtırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıĢtır.
AraĢtırmada elde edilen verileri çözümlemek için betimsel analiz kullanılmıĢtır. AraĢtırmada veri kaynağı olan
tezlere Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi örün sitesinde halka açık olarak sunulan tez veri
tabanından eriĢilmiĢtir. AraĢtırma soruları göz önüne alınarak belirlenen ölçütler açısından tezler incelenmiĢ,
betimsel analizi yapılmıĢ ve elde edilen bulgular yorumlanmaya çalıĢılmıĢtır.
Veri Toplama Süreci
Ulusal Tez Merkezi örün sitesindeki tez tarama bölümüne tarama terimi olarak ―korkut‖ ifadesi yazılarak,
aranacak alan bölümünden ―tez adı‖ seçilerek, izin durumu filtresinden ―izinli‖ seçimi yapılarak tez türlerinin
―tümü‖ taratılmıĢtır. Tarama sonucu bulunan tezlere konu alanından ―eğitim ve öğretim‖ filtresi uygulanarak
araĢtırmanın amacına uygun olarak belirlenen 14 tez detaylı incelemeye tabii tutulmuĢtur.
Veri Analizi
ÇalıĢmada incelenen lisansüstü tezlerden ulaĢılan veriler IBM SPSS Statistics 22 ve Microsoft Office
Professional Plus 2016 Excel yazılımlarıyla analiz edilmiĢ ve alt problemlere göre elde edilen bulgular tablolar
ve Ģekiller yardımıyla yorumlanmıĢtır. Verilerin betimsel analizinde genellikle frekans ve yüzdelik değerleri
kullanılmıĢtır. Betimsel analiz için Yıldırım ve ġimĢek‘in (2018, s. 240) önerdiği ―çerçeve oluĢturma‖,
―verilerin iĢlenmesi‖, ―bulguların tanımlanması‖ ve ―bulguların yorumlanması‖ aĢamalarından oluĢan analiz
süreci kullanılmıĢtır. Çerçeve oluĢturma aĢamasında, araĢtırma sorularından yola çıkarak oluĢturulan çerçeveye
uygun olarak Ulusal Tez Merkezinden ulaĢılan pdf formatındaki lisansüstü tezler sınıflandırılmıĢ ve tasnif
edilmiĢtir. Verilerin iĢlenmesi aĢamasında, betimleme yapılacak veriler seçilmiĢ, anlamlı ve mantıklı bir Ģekilde
bir araya getirilmiĢtir. Bulguların tanımlanması aĢamasında, veriler kolay anlaĢılabilmeleri ve okunabilmeleri
amacıyla sayısallaĢtırılmıĢ, tablo veya grafikler halinde sunulmuĢtur. Bulguların yorumlanması aĢamasında ise
bulgular açıklanmıĢ, iliĢkilendirilmiĢ ve yorumlanmıĢtır.
AraĢtırma ve Yayın Etiği
Bu çalıĢma Ulusal Tez Merkezinde halka açık olarak sunulan lisansüstü tezlerin incelendiği bir araĢtırmadır. Bu
nedenle araĢtırma sürecinde herhangi bir etik dıĢı unsur bulunmamaktadır. Halka açık ve izinli yazılı
materyallerin incelemesine dayalı olduğundan etik kurul iznine ihtiyaç duyulmamıĢtır. Bu çalıĢmanın
yürütülmesinde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel AraĢtırma ve Yayın Etiği Yönergesi kapsamındaki
kurallara riayet edilmiĢtir.
3. Bulgular
AraĢtırmanın bu bölümünde, Korkut Ata anlatıları ile ilgili eğitim-öğretim konulu lisansüstü tezlerin
incelenmesiyle elde edilen bulgulara yer verilmektedir. Bulgular, araĢtırma sorularında izlenen sıraya uygun
olarak sunulmuĢtur. Ġlk araĢtırma sorusu olan ‗tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır?‘ sorusuna iliĢkin ulaĢılan
bulgular Tablo 1 ve ġekil 1‘de gösterilmektedir.
Tablo 1
Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Yapıldığı Yıl
n
%
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2004
2009
2011
2012
2014
2015
2018
2019
2020
TOPLAM

1
1
1
1
1
3
2
3
1
14

7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
21.44
14.28
21.44
7.14
100

ġekil 1
Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
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Tablo 1 ve ġekil 1‘de sunulan veriler incelendiğinde, lisansüstü tez sayılarının yıllara göre dalgalı bir seyir
izlediği söylenebilir. Örneğin; 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2016, 2017 ve 2021 yıllarında tamamlanmıĢ
lisansüstü tez bulunmamaktadır. Tablo 1‘de 2013 yılında da tamamlanmıĢ tez olmadığı görülse de veri tabanı
üzerinden yayınlanma izni bulunmayan Kırgızca dilinde yapılmıĢ bir adet yüksek lisans tezi bulunmaktadır. En
fazla tez 2015 ve 2019 yıllarında yayımlanmıĢtır. Türkiye‘deki eğitim-öğretim konulu lisansüstü tezlerde
Korkut Ata anlatıları ilk olarak 2004 yılında ele alınmıĢtır.
Ġkinci araĢtırma sorusu lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımına odaklanmaktadır. ġekil 2‘de lisansüstü
tezlerin üniversitelere göre dağılımı gösterilmiĢtir. ġekil 2‘de sunulan grafikte üniversitelerin isimleri alfabetik
sıraya göre yazılmıĢtır.
ġekil 2
Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı
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ġekil 2‘deki verilere göre; Korkut Ata anlatıları bağlamında hazırlanan eğitim-öğretim konulu lisansüstü
tezlerin 11 farklı üniversitede tamamlandığı söylenebilir. En fazla tezin 3 adet ile Gazi Üniversitesinde
tamamlandığı görülmektedir. ġekil 2 incelendiğinde, tezlerin tamamının devlet üniversitelerinde yazıldığı, vakıf
üniversitelerinde yazılan lisansüstü tez olmadığı anlaĢılmaktadır.
AraĢtırmanın üçüncü sorusunda, Korkut Ata anlatıları bağlamında hazırlanan eğitim-öğretim konulu lisansüstü
tezlerin hazırlandığı enstitü ve anabilim dalları ele alınmaktadır. Tablo 2‘de bu araĢtırma sorusuna yönelik
bulgular sunulmaktadır.
Tablo 2
Tezlerin Hazırlandığı Enstitüler ve Anabilim Dalları
Enstitüler
n
%
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
8
57.14
Sosyal Bilimler Enstitüsü
6
42.86
Toplam
14
100
Anabilim Dalları
n
%
Türkçe Eğitimi
6
42.86
Ġlköğretim
2
14.29
Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
2
14.29
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
1
7.14
Eğitim Yönetimi TeftiĢi Planlaması ve Ekonomisi
1
7.14
Güzel Sanatlar Eğitimi
1
7.14
Türk Halkbilimi
1
7.14
TOPLAM
14
100
Tablo 2‘deki bulgulara bakıldığında, konuyla ilgili lisansüstü tezlerin yarısından fazlasının Eğitim Bilimleri
Enstitülerinde hazırlandığı görülmektedir (8 tez, % 57.14). Eğitim Bilimleri Enstitüleri dıĢında hazırlanan
tezlerin tamamı Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyesinde tamamlanmıĢtır. Tablo 2‘de aynı zamanda Korkut Ata
anlatıları bağlamında hazırlanan eğitim-öğretim konulu tezlerin hazırlandığı anabilim dallarına iliĢkin bulgulara
da yer verilmektedir. Ortaya çıkan bulgulara göre, bu bağlamdaki tezlerin büyük bir bölümünün Türkçe eğitimi
anabilim dalında (6 tez, % 42.86) hazırlandığı tespit edilmiĢtir. Korkut Ata anlatıları doğrudan Türkçe eğitimi
ile iliĢkili gibi görünüyor olsa da, Sosyal Bilimler eğitiminin de araĢtırma alanına girmesi nedeniyle Orta
Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi ile Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi anabilim dallarında da konuyla ilgili
tezler hazırlandığı anlaĢılmaktadır.
Dördüncü araĢtırma sorusunda tezlerin akademik düzeyleri sorgulanmıĢtır. Türkiye‘de yapılmıĢ Korkut Ata
anlatıları bağlamında hazırlanmıĢ eğitim-öğretim konulu lisansüstü tezlerinin tez türü açısından dağılımı ġekil
3‘te verilmiĢtir.
ġekil 3
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Tezlerin Akademik Düzeyleri
Doktora

Yüksek Lisans

*KATEGORİ ADI+
n=1, *YÜZDE+

*KATEGORİ ADI+
n=13, *YÜZDE+

ġekil 3 incelendiğinde Korkut Ata bağlamında yürütülen eğitim-öğretim konulu lisansüstü tezlerin büyük bir
çoğunluğunun (n=13, %93) yüksek lisans tezlerinden oluĢtuğu ve sadece bir adet doktora tezi (% 7) olduğu
görülmektedir.
Yapılan lisansüstü tezlerde benimsenen bilimsel araĢtırma yöntemine ve tekniklerine beĢinci araĢtırma
sorusunda yer verilmiĢtir. Bu soru ile iliĢkili bulgular Tablo 3‘te sunulmuĢtur. Tablo 3‘te sunulan bulgular,
Korkut Ata anlatıları bağlamında hazırlanan eğitim-öğretim konulu lisansüstü tezlerin Yöntem bölümünden
elde edilen verilerden oluĢturulmuĢtur.
Tablo 3
Kullanılan Yöntem, Teknik ve Model Dağılımı
Yöntem/Teknik/Model
n
%
Tarama Modeli
5
35.71
Betimsel Yöntem
2
14.29
Doküman Ġncelemesi
2
14.29
Ġçerik Analizi Yöntemi
1
7.14
Olgu Bilim Deseni
1
7.14
Deneysel AraĢtırma Deseni
1
7.14
Yöntem Bölümü Olmayan Lisansüstü Tez
2
14.29
TOPLAM
14
100
Tablo 3‘te sunulan bulgularda, incelenen lisansüstü tezin Yöntem baĢlığında belirtilen
Yöntem/Teknik/Model‘in doğruluğu ya da araĢtırmaya uygunluğu sorgulanmadan kabul edilerek sunulmuĢtur.
Buna göre en çok kullanılan modelin % 35.71‘lik oran ile tarama modeli olduğu tespit edilmiĢtir. Bununla
birlikte, 2 çalıĢmada tercih edilen betimsel yöntem, bilimsel araĢtırma yöntemleri konulu kitaplarda (Sönmez ve
Alacapınar, 2013) tarama modeliyle eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu bakıĢ açısıyla düĢünüldüğünde
tarama modelinin payı % 50‘ye ulaĢmaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu çalıĢmanın konusu olan alanda
yayımlanmıĢ lisansüstü tezlerin yarısında tarama modeli tercih edildiği söylenebilir. Doküman incelemesi
yönteminin kullanıldığı lisansüstü tezlerin oranı % 14.29 ve içerik analizi yöntemi olarak ifade edilen tezlerin
payı ise % 7.14‘tür. Burada içerik analizi yöntemi olarak ifade edilen yöntem, bir araĢtırma yöntemi olmasından
ziyade bir veri analiz yöntemidir. Aslında, bu araĢtırmada araĢtırma yöntemi olarak doküman inceleme yöntemi
kullanılmıĢtır. Dolayısıyla Doküman inceleme yönteminin payının % 21.43 olduğu ifade edilebilir. Dikkat
çekici bir diğer bulgu ise iki adet lisansüstü tezde Yöntem bölümünün olmamasıdır. Yöntem bölümü olmayan
tezlerden birisi doktora düzeyindedir. Olgu bilim ve deneysel araĢtırma deseninin tercih edildiği birer araĢtırma
olduğu bulgulanmıĢtır.
AraĢtırmanın altıncı sorusunda tezlerde Korkut Ata anlatıları bağlamında ele alınan konular incelenmiĢtir.
Ġnceleme yapılırken tezlerin içerikleri analiz edilmiĢ ve Korkut Ata anlatılarının hangi boyutlarının eğitimJune 28-30, 2022
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öğretim konu baĢlığı altında incelendiği belirlenmiĢtir. Bu incelemeye iliĢkin bulgulara ġekil 4‘te yer
verilmiĢtir.
ġekil 4
Konu Dağılımı Açısından Durum
Değerler eğitimi
Türkçe öğretimi
Yabancılar için Türkçe öğretimi
Görsel yaratıcılık
Özgecilik Düşüncesi
Çocuk eğitimi/gelişimi
Anlatıların drama tekniklerinde kullanımı
Anlatı öğretimi
0
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ġekil 4‘te yer alan konu dağılımlarına göre, Korkut Ata anlatılarının en fazla değerler eğitimi konulu tezlerde
ele alındığı söylenebilir. Ġkinci olarak, Korkut Ata anlatılarının Türkçe öğretiminde kullanımının incelendiği
görülmektedir. Türk vatandaĢları ve yabancılar için Türkçe öğretiminde Korkut Ata anlatılarının kullanılması
üzerine ikiĢer tez yazılmıĢtır. Anlatı öğretimi, anlatıların drama tekniklerinde kullanımı, çocuk eğitimi/geliĢimi,
özgecilik düĢüncesi ve görsel yaratıcılık konulu birer lisansüstü tezi hazırlanmıĢtır.
Sonuncu araĢtırma sorusunda Korkut Ata bağlamında hazırlanan eğitim-öğretim konulu lisansüstü tezlerin
sayfa sayıları incelenmiĢtir. Ġnceleme yapılırken; kapaklar, önsöz, özet, içindekiler, ekler, özgeçmiĢ gibi
bölümler hariç tutulmuĢtur. Ġnceleme sonucu elde edilen bulgular ġekil 5‘te sunulmuĢtur.
ġekil 5
Sayfa Sayısı Açısından Durum
40
35

35,72

30
28,57

25
20

21,43
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ġekil 5‘teki bulgulara göre Korkut Ata anlatıları bağlamında hazırlanan eğitim-öğretim konulu lisansüstü tez
çalıĢmalarının çoğunlukla 151-200 sayfa arasında olduğu (n=5, %35.72) belirlenmiĢtir. Daha sonra sırasıyla
%28.57‘lik (n=4) pay ile 101-150 sayfa, %21.43‘lük (n=3) pay ile 1-100 sayfa aralıklarındaki tezler
gelmektedir. 200 sayfa üzerinde yazılmıĢ iki adet tez bulunmaktadır.
4. Sonuç ve Öneriler
Bu çalıĢmada, Türkiye‘de Korkut Ata anlatıları bağlamında hazırlanan eğitim-öğretim konulu lisansüstü tez
çalıĢmalarının bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda YÖK Ulusal Tez Veri
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Tabanında yer alan ve tam metin olarak ulaĢılabilen ilgili tezler çalıĢma kapsamına alınmıĢtır. Bu kapsamda 11
farklı üniversitede yapılmıĢ olan 13`ü yüksek lisans ve biri doktora olmak üzere toplam 14 tez incelenmiĢtir.
Korkut Ata anlatıları bağlamında eğitim-öğretim konulu ilk tez çalıĢmasının 2004 yılında yapıldığı
varsayılarak, çalıĢma 2004-2021 yılları ile sınırlandırılmıĢtır. Tezlerin yıllara göre dağılım grafiğine (ġekil 1)
bakıldığında 2015-2019 yılları arasındaki dönemde daha fazla sayıda tez yazıldığı görülmektedir. Ancak, bu
dönemin içinde bulunan 2016, 2017 ve 2021 yıllarında hiç tez yazılmadığı da gözden kaçmamalıdır.
Dolayısıyla, her ne kadar son altı yılda yapılan tez sayısında artıĢ olsa da bu artıĢın düzenli olduğunu söylemek
mümkün değildir.
2004-2021 yılları arasında Korkut Ata anlatıları bağlamında eğitim-öğretim konusu üzerine yapılmıĢ tezler en
çok sırasıyla Gazi (3 adet) ve Dokuz Eylül (2 adet) Üniversitelerinde yapılmıĢtır. Bu alanda 1 adet tezi bulunan
üniversite sayısı ise dokuzdur. Burada dikkat çeken husus ise, uluslararası üniversite sıralamalarında
Türkiye‘deki üniversiteler arasında üst sıralarda yer alan üniversitelerin, Korkut Ata anlatıları bağlamında
eğitim-öğretim konulu tez çalıĢmalarının bulunmamasıdır. Yapılan incelemede, tezlerin tamamının devlet
üniversitelerinde yapıldığı ortaya çıkmıĢtır. Türkiye‘de an itibariyle toplam 75 vakıf üniversitesi bulunduğu göz
önüne alındığında devlet üniversitelerinde konuya daha fazla ilgi gösterildiği söylenebilir.
Korkut Ata anlatıları bağlamında eğitim-öğretim konulu tez çalıĢmaları yazıldıkları enstitülere göre
incelendiğinde, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri enstitülerinde yazıldıkları görülmektedir. Bu tezler yedi
farklı anabilim dalı bünyesinde yazılmıĢtır. Tezler en çok Türkçe eğitimi anabilim dalında yazılmıĢtır. Konunun
sadece yedi farklı anabilim dalında çalıĢılmıĢ olması, anabilim dalları arasında yaygın olarak çalıĢılmadığını,
daha farklı anabilim dallarında çalıĢma yapılabileceğini göstermektedir.
2004-2021 tarihler arasında yapılan lisansüstü tez çalıĢmalarının 13‘ü yüksek lisans düzeyinde (%93) ve bir
tanesi (%7) doktora düzeyinde yapılmıĢtır. Bu durum, yüksek lisans programlarıyla kıyaslandığında doktora
programlarının azlığı ile açıklanabilir. Genel olarak Korkut Ata anlatıları bağlamında çalıĢılan eğitim-öğretim
konulu tezlerin sayısının özellikle doktora tez çalıĢmalarında yeterli seviyede olmadığı söylenebilir. Korkut Ata
anlatıları bağlamında eğitim-öğretim konulu araĢtırmaların yapılması bakımından, konunun doktora
düzeyindeki tez çalıĢmalarında daha fazla ele alınması gerektiği söylenebilir.
AraĢtırma yöntemleri açısından incelendiğinde, Korkut Ata anlatıları bağlamında eğitim-öğretim konulu tez
çalıĢmaların büyük bölümünün nitel çalıĢmalar olduğu ortaya çıkmıĢtır. Nitel çalıĢmalar içinde de doküman
incelemesi yönteminin ön plana çıktığı anlaĢılmaktadır. Bu sonucun doğal olduğu öne sürülebilir çünkü Korkut
Ata anlatıları yazılı bir dokümandır ve doğası gereği bu araĢtırmaların doküman incelemesine dayalı olması
beklenir. Bununla birlikte, incelenen tezlerin yöntem bölümleri yazılırken araĢtırmacıların birçoğunun kafa
karıĢıklığı yaĢadığı, araĢtırma yöntemi ile veri toplama ve analiz tekniklerini birbirine karıĢtırdıkları, nicel ve
nitel araĢtırma yöntemleri konusunda bilgi eksiklikleri olduğu görülmüĢtür. Bu nedenle, lisansüstü öğrenim
düzeyinde Bilimsel AraĢtırma Yöntemleri dersinin daha etkili verilebilmesi için gayret sarf edilebilir.
Korkut Ata anlatıları bağlamındaki eğitim-öğretim konulu tezlerde çalıĢılan konuların dağılımı incelendiğinde
değerler eğitimi (n= 5) ve Türkçe öğretimi (n= 4) konularının ağırlıklı olduğu görülmektedir. Korkut Ata
anlatıları, değerler eğitimi için önemli edebi ürünlerden (Deveci ve diğ., 2013) ve kültürel kaynaklardan (Özbay
ve KarakuĢ-TayĢi, 2011) biridir. Buna paralel olarak değerler eğitimini konu alan tezlerde Korkut Ata
anlatılarının kullanılması doğal karĢılanabilir. Bunun yanında, Korkut Ata anlatılarının Türk dili ve edebiyatının
hiç kuĢkusuz en önemli baĢyapıtlarından biri olduğu (Shahgoli ve diğ., 2019) göz önünde bulundurulduğunda
Korkut Ata anlatılarının Türkçe öğretimi konulu tezlere kaynaklık yapması beklenebilir.
Korkut Ata anlatıları bağlamında eğitim-öğretim konulu tezlerde 200 sayfanın altında hazırlanan tezlerin oranı
% 85.72‘dir. 201 sayfanın üzerindeki tezlerin oranı % 14.28‘dir. Bu durum, bu alandaki tez çalıĢmaların büyük
çoğunluğunun 200 sayfanın altında olduğunu göstermektedir. Bunun nedenlerinden birisi incelenen tezlerin
daha çok yüksek lisans tezlerinden oluĢması ve doktora tezlerine göre sayfa sayılarının daha az olması olabilir.
Bir tezin niteliğinin sayfa sayısı ile doğru orantılı olduğunu öne sürmek mümkün değildir. Bununla birlikte,
büyük bir bölümü yazılı dokümanların incelenmesine dayalı olan bu tezlerde gerek alan yazın taraması gerekse
içeriklerin analizi tezlerin sayfa sayısını etkileyen unsurlardır.
Korkut Ata anlatıları, içeriğindeki kültürel ve terbiyevi öğelerden eğitim-öğretim süreçlerinde yararlanılmak
suretiyle, insanların onurlu ve anlamlı bir yaĢam sürmelerine yardımcı olabilecek ve birçok konuda yanlıĢ adım
atmalarını engelleyebilecek edebi bir eserdir. Bu bağlamda böylesine önemli bir eseri konu edinen lisansüstü
çalıĢmaların son yıllarda artmasına rağmen yetersiz olduğu söylenebilir. Enstitülerde, bu konuya yönelik tez
çalıĢmalarının yapılması teĢvik edilebilir. AraĢtırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında Korkut Ata
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anlatılarını konu edinen eğitim-öğretimle ilgili yazılan tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezleri
olduğu görülmektedir. Bu konunun daha detaylı incelenmesi adına bu konuda yapılacak doktora tezlerinin
sayısı artırılabilir. Özellikle, son yıllarda sayıları artan e-içeriklere Korkut Ata anlatılarının dâhil edilmesine
yönelik çalıĢmalar yapılabilir. Ayrıca bu çalıĢmaların, eylem araĢtırması olarak tasarlanması gerektiği
düĢünülmektedir. Bu çalıĢma ile Türkiye‘de YÖKTEZ veri tabanında dizinlenen ve ulaĢılabilen tezlerinin
bibliyometrik analizi ile künyesi, metodolojisi ve konu alanları bakımından eğilimleri bütüncül olarak
sunulmaya çalıĢılmıĢtır. Ancak bu tezlerin sonuçları ve yapılan öneriler detaylı olarak incelenememiĢtir.
Dolayısıyla gelecekte yapılacak çalıĢmalarda, Korkut Ata anlatıları bağlamındaki eğitim-öğretim konulu
tezlerde hangi sonuçlara ulaĢıldığı ve hangi önerilerin yapıldığı incelenebilir.
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ÖZET
Bu araĢtırmanın konusu, ―1914 KuĢağı Sanatçıları Örneği ile Türk Resminde Natürmort‖ tur. Türk resim
sanatında ―1914 KuĢağı‖ ya da ―Çallı KuĢağı‖ olarak isimlendirilen bir sanatçı topluluğunun oluĢturduğu bu
grup, ―Türk Ġzlenimcileri‖ olarak da adlandırılmaktadır. 1910‘da Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi‘nde açılan
―Avrupa Sınavı‖nda baĢarılı olan bu sanatçı gençler, resim eğitimi almaları için Paris‘e gönderilmiĢtir. Fakat I.
Dünya SavaĢı‘nın baĢlaması ile eğitimlerini yarıda bırakarak yurda geri dönmüĢlerdir. Türk resim sanatında
olağanüstü denilebilecek yeteneklerle donatılmıĢ 1914 kuĢağı sanatçıları; Ġbrahim Çallı, Namık Ġsmail, Nazmi
Ziya Güran, H. Avni Lifij, Feyhaman Duran, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik ve Ali Sami Boyar ‗dır. Paris‘te
aldıkları eğitim sürecinde Ġzlenimci resim anlayıĢından etkilenen bu sanatçıların resimlerinde, Ġzlenimci renkçi
anlayıĢın egemen olduğu görülmektedir. 1914 KuĢağı sanatçılarının resimlerinin genel temaları; figür ve portre,
peyzaj (manzara), natürmort (ölüdoğa)‘tur. Natürmort teması XIX. Yüzyılın ikinci yarısından sonra, Türk resim
sanatında sanatçıların çoğunlukla resimlerinde ele aldıkları bir tema niteliği kazanmıĢtır. Bu çalıĢmanın amacı,
Türk resminde natürmort temasının irdelenmesi ve bu temanın 1914 KuĢağı sanatçılarının Ġzlenimci anlayıĢla
eserlerinde nasıl yorumladıklarının analiz edilmesidir. eserlerinde nasıl yorumlandığının analiz edilmesidir. Bu
araĢtırma, nitel ve betimsel bir araĢtırmadır. AraĢtırma 1914 KuĢağı sanatçılarından Ġbrahim Çallı, Namık
Ġsmail, Feyhaman Duran ve Sami Yetik‘in natürmort temalı resimlerinin analizi ile sınırlıdır. Türk resim
sanatında asker kökenli sanatçılar tarafından tema olarak yerini alan natürmort, baĢlangıçta akademik öğretilere
bağlı kalmasına rağmen, süreç içerisinde sanatçıların sanatsal yaratım arayıĢlarında kimi zaman primitif bir
anlayıĢla ele alınırken aynı zamanda özgün birer yoruma da dönüĢmüĢtür. 1914 kuĢağı sanatçılarının natürmort
temalı resimleri, günümüz sanatına ve sanatçılarına ıĢık tutabilecek, dönemin sanatsal üretimlerinin birer
belgesidir. Bu eserlerde sanatçıların, kendilerine özgü bir üslup anlayıĢı geliĢtirmiĢ oldukları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: 1914 KuĢağı, Türk Resmi, Natürmort
STILL LIFE IN TURKISH PAINTINGS WITH THE EXAMPLE OF 1914 GENERATION ARTISTS
ABSTRACT
The subject of this research is ―Still Life in Turkish Painting with the Example of 1914 Generation Artists‖.
This group, formed by a group of artists called "1914 Generation" or "Çallı Generation" in Turkish painting, is
also called "Turkish Impressionists". These young artists, who were successful in the "European Exam" opened
in Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi in 1910, were sent to Paris to study painting. However, with the start of the
First World War, they left their education and returned to their homeland. The artists of the 1914 generation,
who were equipped with extraordinary talents in Turkish painting; Ġbrahim Çallı, Namık Ġsmail, Nazmi Ziya
Güran, H. Avni Lifij, Feyhaman Duran, Mehmet Ruhi Arel, Sami Yetik and Ali Sami Boyar. It is seen that the
Impressionist colorist understanding is dominant in the paintings of these artists, who were influenced by the
Impressionist painting understanding during the education process they received in Paris. The general themes of
the paintings of the 1914 Generation artists; figure and portrait, landscape, still life (still nature). Still life theme
XIX. After the second half of the century, it gained the quality of a theme that artists mostly dealt with in their
paintings in Turkish painting. The aim of this study is to examine the still life theme in Turkish painting and to
analyze how this theme was interpreted by the 1914 Generation artists in their works with an Impressionist
approach. is to analyze how it is interpreted in his works. This research is a qualitative and descriptive research.
The research is limited to the analysis of the still life themed paintings of the 1914 Generation artists Ġbrahim
Çallı, Namık Ġsmail, Feyhaman Duran and Sami Yetik. Still life, which took its place as a theme in Turkish
painting by artists of military origin, initially adhered to academic teachings, but in the process, it was
sometimes handled with a primitive understanding in the search for artistic creation of artists, while at the same
time it turned into an original interpretation. The still life-themed paintings of the 1914 generation artists are
documents of the artistic productions of the period, which can shed light on today's art and artists. In these
works, it is seen that the artists have developed their own unique style.
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1. 1914 KUġAĞI
Türk resim sanatında Batı‘nın resim anlayıĢına benzer bir resim patlaması, 1914 yılına rastlamaktadır.
1910‘da Sanayi-i Nefise Mektebi‘nde açılan ―Avrupa Sınavını‖ kazanan bir grup genç sanatçı, sanat eğitimi
almak üzere Paris‘e gönderilmiĢlerdir. Ancak I. Dünya SavaĢı‘nın çıkması ile yurda geri çağırılmıĢlar ya da
Almanya, Fransa ve Ġtalya‘dan kendi istekleri tekrar dönmüĢlerdir (Tansuğ, 1999:118). Avrupa‘dan dönen bu
genç sanatçılar, Türk resim sanatında ―1914 KuĢağı‖, ―Çallı KuĢağı‖ ya da Paris‘ten etkilendikleri üslup
anlayıĢlarından dolayı ―Empresyonistler/Ġzlenimciler‖ olarak yer almıĢlardır (BaĢkan, 2009:197). Bu sanatçı
grubu adını, Ġbrahim Çallı (1882-1960)‘dan almıĢtır. Çallı, renkli sanatçı kiĢiliği ve sanat çevresinde ki etkinliği
nedeni ile grubun önderi olarak bilinmektedir. Grubun diğer önemli sanatçıları; Sami Yetik (1878-1945),
Nazmi Ziya Güran (1881-1937), Hüseyin Avni Lifij (1889-1927), Feyhaman Duran(1886-1970), Namık Ġsmail
(1890-1935) ve Harp Okulu eğitiminden sonra, Sanayi-i Nefise‘de eğitimini tamamlamıĢ olan Mehmet Ruhi
Arel, Hikmet Onat ve Ali Sami Boyar‘dır (ġahin, 2008:225-226). Sanatçılar sanat eğitimi için Avrupa‘da
bulundukları süreçte, Fernand Cormon (1845-1921), Jean paul Laurens ve Albert Laurens‘in atölyelerinde
çalıĢmıĢlardır. Sanatçıların çalıĢtığı bu atölyeler, akademik çizgide eğitim veren atölyelerdi (BaĢkan, 2009:197).
Avrupa‘dan dönen sanatçılardan, Ġbrahim Çallı, Nazmi Ziya Güran, Namık Ġsmail, Hikmet Onat, Ali Sami
Boyar ve Feyhaman Duran Sanayi-i Nefise ve Ġnas Sanayi-i Nefise Mektebi‘nde görev almıĢlardır. Tansuğ
(1999)‘a göre, sanatçıların Ġnas‘ta görev almalarının, Sanayi-i Nefise‘nin baĢlangıç noktasının ve felsefesinin
değiĢmesinde çok önemli etkileri olmuĢtur. 1917 yılından itibaren sanatçıların üstlenmiĢ olduğu bu görevler,
Türk resminin ulusallaĢmasına yeni bir ivme kazandırmıĢtır (1999:121).
1914 KuĢağı sanatçıları, 1916‘dan baĢlayarak sergi etkinliklerinde bulunmuĢlardır. KuruluĢunda katkıda
bulundukları ve üyesi oldukları Osmanlı Ressamlar Cemiyeti‘nin Beyoğlu‘nda ki Societa Operia isimli Ġtalyan
lokalini Galatasaraylılar Yurdu adlı bir kulübe dönüĢtüren 1914 kuĢağı sanatçıları, her yıl ağustos ayında
burada sergiler açmıĢlardır. ―Galatasaraylılar Sergileri‖adı ile bilinen bu sergilerin, yenilikçi anlayıĢın
yaygınlaĢmasında önemli etkileri olmuĢtur. 1914 KuĢağı sanatçılarının ilk Galatasaray Sergileri‘nde, manzara
ağırlıklı resimler yer almıĢtır. Bu resimlerde sanatçıların Batı‘dan etkilenerek parlak gün ıĢığı ve açık tonda
kullandıkları saf renklerden dolayı sanat çevrelerinde izlenimciler olarak isimlendirilmiĢlerdir (ġahin,
2008:226). BaĢkan (2009)‘a göre, Fernand Cormon, Jean Paul Laurens ve Albert Laurens‘in akademik bir
düzeyde eğitim veren atölyelerinde eğitim gören Çallı ve arkadaĢları, yurda döndüklerinde bu akademik
eğitimin aksine, akademi dıĢı bir izlenimci anlayıĢla resim yapmıĢlardır. Bu durum, rastlantısal ya da dönemsel
üslubun sürdürülmesinden kaynaklı bir anlayıĢtan kaynaklı olmayıp, Türk resim sanatının geliĢim sürecine
bağlı olan bir durumdur. Çünkü 1914 KuĢağı sanatçılarının benimsemiĢ oldukları izlenimcilik, 1870-1880
yılları arasında Paris‘te revaçta iken, 1910‘lu yılların baĢlarından itibaren yerini ―yeni‖ akımlara bırakmıĢtır
(2009:197,199). 1914 KuĢağı sanatçılarının Avrupa‘da bulundukları dönemde Empresyonizm, Post
Empresyonizm, Sembolizm gibi akımlar gündemde idi. Ayrıca yine Avrupa‘da bu dönemlerde sanatçılar ilk
soyut deneme giriĢimlerinde bulunmuĢlardır (Matisse, renk sorunları üzerine yoğunlaĢırken, Cezanne‘ın etkileri
Kübizm Akımı‘nı gündeme getirmiĢtir). Fovizm, Kübizm ve Fütürizm sanat akımları da yine bu dönemde
baĢlamıĢtı. Ülkemizde sanatçılar neredeyse yarım yüzyıl sonra Empresyonizm‘i tercih etmiĢlerdir. Ancak yine
de sanatçılar, biçimi göz ardı etmemiĢlerdir. MeĢrutiyet dönemi sanatçıları eserlerinde, modleli figürlerin
gölgelerini toprak renklerinden arındırmalarına rağmen, vazgeçemedikleri sağlam desen anlayıĢı ve modle etme
endiĢeleri ile gerçek izlenimcilerden farklılıklarını göstermiĢlerdir. Fırça vuruĢlarındaki rahatlık ve aydınlık
renk kullanımı onları empresyonizm‘e yaklaĢtırmıĢtır (Bayav, 2016:29-30). BaĢkan (2009)‘a göre 1914 KuĢağı
sanatçılarının izlenimciliği benimsemiĢ olmalarının bir nedeni de; Ġbrahim Çallı, Hikmet Onat, N. Ziya Güran,
H. Avni Lifij, Namık Ġsmail ve Feyhaman Duran gibi sanatçıların kendilerinden daha önceki kuĢaktan ileri bir
seviyede olan bu anlayıĢı temsil etmelerine karĢın, o kuĢaktan miras aldıkları manzara geleneğinin Fransız
izlenimcileri tarafından da en çok çalıĢılan konu olması yönünde birleĢmeleridir (2009:197,199). Bu kuĢak
sanatçılarından Ġbrahim Çallı, Mehmet Ruhi Arel Namık Ġsmail, Feyhaman Duran, Hüseyin Avni Lifij
manzaranın yanı sıra figürlü kompozisyonlar ve portreler yapmıĢlardır. Avrupa‘da aldıkları eğitimden etkilenen
1914 kuĢağı sanatçıları, resimlerinde desen, renk ve kompozisyon anlayıĢlarında tekniğin yanı sıra estetik
bakımdan da yeni bir bakıĢ açısı geliĢtirmiĢlerdir. Resimlerinde klasik resmin durağanlığına tezat olarak ritmik
ve dinamik bir ifade anlayıĢını benimsemiĢlerdir. Açık havada yaptıkları resimlerde, değiĢen gün ıĢığının
nesneler üzerindeki renk etkisini yansıtmıĢlardır. Bu sanatçıların Türk resim sanatına önemli bir diğer katkıları
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da, çıplak modelle çalıĢmalar yapmak ve bunları sergilemek sureti ile Türk resmindeki bu tabuyu kırmayı
baĢarabilmeleri olmuĢtur (ġahin, 2008:226).
1914 KuĢağı sanatçılarının her biri güçlü birer sanatçı olup, üslupsal eğilimleri ve resim anlayıĢları
açısından izlenimci etkilerle eserler vermiĢ ve her anlamda çağdaĢ bir tavır üstlenerek olağanüstü çalıĢmalara
imza atmıĢlardır. Yurt genelinde çeĢitli atölyeler, okullar ve Sanayi-i Nefise Mektebi‘nde de eğitimler veren bu
sanatçılar resimlerinde pek çok temayı, kendilerine özgü izlenimci yaklaĢımla ele almıĢlardır. Sanatçıların
eserlerinde ele aldıkları en zengin temalardan birisi de natürmorttur.
2. TÜRK RESMĠNDE NATÜRMORT
Natürmort (ölüdoğa) terimine; Ġngilizce ―still life”, Fransızca ―nature morte”, Almanca ―Stilleben”
denilmektedir. Tanım olarak; canlı varlıkların dıĢında kalan yapay nesneler ile hareketsiz doğa ögelerinin konu
edinildiği bir resim türüdür. Resim sanatının tarihsel sürecinde natürmort resimler; tarihsel konular, dinsel
konular, portre ve manzaradan sonra önemi anlaĢılan bir resim türü olmuĢtur (Ġskender, 2008:1195). Natürmort
nesnelerine iliĢkin resimlerin, ilkçağdan itibaren yapıldığına dair örnekler bulunmaktadır. Ġskenderiye
devirlerinde günlük kullanım eĢyalarının, Pompei ve Herculanum resim ve mozaiklerinde anlatıldığı
görülmektedir. Fakat Batı resminde natürmorta iliĢkin en erken kaynakları ise, 15.yüzyılda nesnelerin
betimlendiği minyatürlerde ve Ġtalyan kakma iĢlerinde aramak gerekir. Bu yüzyılda ressamlar perspektife önem
verirken diğer yandan da, resim sahnelerine pek çok yeni nesne (çiçekler, donatılmıĢ sofralar, hiçlik resimleri)
eklemiĢlerdir. 16. yüzyılda. tablolarında yiyecek sepetleri ile donatılmıĢ natürmort örnekleri yer almaktadır. Bu
yüzyılın sonunda Caravaggio ünlü meyve sepetini yapmıĢ ise de natürmort, 17. Yüzyılda altın çağını yaĢamıĢtır
(Eroğlu, 2013:97). 17. Yüzyılda ilk kez gerçek boyutlarına kavuĢmuĢ olan natürmort ögeleri, bu yüzyıldan
önce, resimlerde konu ve ayrıntıya destek olarak kullanılan biçimlerdi. Natürmort 17. yüzyılın sonlarına doğru,
daha kıymetli ve nadir olan nesnelerin belirli bir zarafet havası içerisinde betimlendiği, resim içerisinde
nesnelerin yapay bir ıĢık kaynağı ile aydınlatıldığı örnekleri ile daha da zenginleĢtirilmiĢtir. 18. Yüzyılın en
büyük natürmort sanatçılarından Chardin, resimlerinde bireysel ve sıcak bir atmosfer anlatımı ile boya ve ıĢığın
biçimleyici özelliğine dayanan doku ve yanılsama derinliği oluĢturmuĢtur. 19. Yüzyılda ise Cezanne,
natürmortu oluĢturan biçimlerle yetinmemiĢ, her Ģeyi yeniden düzenleyen, renklendiren ve biçimlendiren inĢacı
bir anlayıĢ yaratmıĢtır. Bu yönü ile Cezanne, görüntünün resmi belirlemeyip, resmin görüntüyü belirlediği
yenilikçi bir anlayıĢın temsilcisi olmuĢtur. Görsel dünyanın yeniden biçimlendirilmesi eğilimi, Kübizm‘in
yolunu açmıĢtır. Natürmortun, Kübizm‘in neredeyse tek konusu olduğu söylenebilir. Önceleri nesnelerin
parçalanarak yeniden inĢa edilmesine dayanan Kübist anlayıĢ, daha sonraları nesnelerin bütününün genel ve
bireĢimsel bir Ģekilde anlatıldığı biçimciliğe dönüĢmüĢtür. Böylece resim, resimsel yüzeyin uyum içerisinde
bütünleĢtirildiği plastik bir özgürlük kazanmıĢtır. 20. Yüzyılın en önemli natürmort ressamlarından
Morandi‘nin, Metafizik Resim anlayıĢının etkisi altında kaldığı dönemlerde, natürmort resimlerinde ĢiĢe ve
kaplarla oldukça yalın, fakat özgün bir gerçeği yansıtmıĢ olduğu görülmektedir. Duchamp ise, natürmortlarında
imgenin yerine nesnenin kendisini kullanarak sıradan olan nesnelere, sanatsal ve estetik açıdan bir boyut
kazandırabilmiĢtir. Ducamp‘ın natürmortlarında oluĢan kavram değiĢikliğinin, 20. Yüzyıl sanatı üzerinde
etkisinin büyük olduğu söylenebilir. Natürmortun 20. Yüzyılda dönüĢtüğü nesne-biçim ise, 20. Yüzyılın temel
ve vazgeçilmez biçimlerinden birisi olmuĢtur. Natürmortun tarihsel geliĢim sürecinde, sanatçı önce doğanın
taklitçisi, sonra yaratıcısı, en sonunda da nesnenin seçicisi olmuĢtur (Ġskender, 2008: 1195-1196).
Türk resim sanatında natürmorta örnek olabilecek kompozisyonlar 18. Yüzyıldan itibaren görülmekle
birlikte, çiçek ve çoğunlukla meyve kompozisyonlarının oluĢturduğu bu natürmortlar, tuval ressamlığında
önemli bir yer kazanmıĢtır (Tansuğ, 1999:130). Batı‘lı anlamda resim anlayıĢının geliĢtiği XIX. yüzyılda
natürmort, tuval resminin en sevilen konularından olmuĢtur. Hüseyin Zekai PaĢa, Osman Nuri PaĢa ve ġeker
Ahmet PaĢa bu resim türünün ilk ustalarındandır (Ġskender, 2008:1196). Tansuğ (1999) a göre, bu dönemde
Süleyman Seyyid Bey gibi Paris‘te eğitim görmüĢ bir ressamda natürmortun bir tutkuya dönüĢmüĢ olması,
tuval resminin Osmanlı kültür değiĢim sürecinde ki etkisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Türk
resminde natürmort nesneleri olarak, çiçek, meyve, sebze vb. yanı porselen, cam, madeni eĢyalar vb.
kullanılmıĢtır. Koyu bir zeminde bir tek nesnenin plastik açıdan büyük bir değer kazanması, değiĢik organik ya
da yapay nesnelerin anıtsal kompozisyona dönüĢürken dağınık bir yığın grubunun oluĢması veya toplu bir istife
dönüĢerek resmin teması haline gelmesi, Türk natürmort resminin ilginç araĢtırmaları olarak düĢünülebilir.
Ancak Türk natürmort resminin en çok ilgi çeken ve özgün yaklaĢımını nesnelerin bir atölye ıĢığında değil, gün
ıĢığında peyzajla birleĢtirilmiĢ örneklerinde görülüyor olmasıdır. Öyle ki bu örnekler, gerçeküstü bir atmosfer
oluĢturmaktadırlar (1999:131).
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Osmanlı‘nın son devirleri ile Cumhuriyetin baĢlangıcı arasında etkin rol oynayan Çallı KuĢağı
sanatçılarının natürmort çalıĢmalarında ise, özellikle Paris‘te aldıkları eğitimin ve Avrupa‘daki empresyonizmin
etkileri gözlenmektedir. Eserlerde titiz bir çalıĢma ve doğal görüntü söz konusudur. 1914 kuĢağındaki
Feyhaman Duran, Ġbrahim Çallı, Sami Yetik, Namık Ġsmail gibi isimler natürmortta ön plana çıkmaktadırlar.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, renkten ziyade desen ve çizgi sağlamlığına önem veren Müstakiller ‘den Refik
Epikman, Mahmut Cuda, karıĢık ve özgün tekniklerle D grubundan Elif Naci, Nurullah Berk, Abidin Dino gibi
isimler natürmort temalı resimleri ile isimlerini duyurmuĢlardır. Sonraki yıllardan günümüze kadar olan
kısımda gruplara dahil veya grup dıĢı olan birçok sanatçı, kurallardan bağımsız kendi özgün biçimleri ve
teknikleri ile natürmort meydana getirmiĢlerdir. Natürmortların bazılarında renk, ıĢık-gölge gibi değerlere önem
verilirken bazılarında da desen ve çizgiye önem verilmiĢtir. Günümüz sanatçılarından Ġbrahim Örs, Aydın
Ayan, HaĢim Nur Gürel, Abit Güner gibi isimlerin çalıĢmaları natürmortun iyi birer örneğidir (Kütükoğlu,
2008).
3. 1914 KUġAĞI SANATÇILARININ NATÜRMORT TEMALI RESĠMLERĠ
ÇalıĢmanın bu kısmında; Avrupa‘ya sanat eğitimi almak üzere gönderilen ve Fransız Ġzlenimciliğinden
etkilenen Çallı kuĢağı sanatçılarından; Ġbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Namık Ġsmail ve Sami Yetik‘in
natürmort temalı eserlerinin, plastik açıdan (kompozisyon, renk, doku vb.) analizine yer verilmiĢtir.
AraĢtırmaya dahil olan her sanatçıya ait ikiĢer eser analiz edilmiĢtir.
Ġbrahim Çallı (1882-1960)
1914 KuĢağının ve Türk Ġzlenimcilerinin önde gelen temsilcilerinden biri olan Ġbrahim Çallı, 1911‘de
devlet tarafından eğitim almak üzere Paris‘e gönderilmiĢ, 1914 yılına kadar da Fernand Cormon‘un atölyesinde
eğitim görmüĢtür. Paris‘te bulunduğu dönemlerde, Ġzlenimcilik anlayıĢının teknik ve renklerinden etkilenmiĢtir.
I. Dünya SavaĢı‘nın çıkması üzerine yurda dönmüĢ ve Sanayi-i Nefise Mektebi‘nde görev yapmıĢtır. Ġbrahim
Çallı çoğunlukla ―Milli Mücadele‖, ―Gece Baskını‖ ve ―Yaralı‖ gibi savaĢ resimleri yapmıĢtır. Çallı‘nın canlı,
parlak renkler ve fırça vuruĢları ile Ada‘lar ve Boğaziçi‘nde yaptığı manzara, özellikle manolyalar, güller ve
meyveleri betimlediği natürmortlarında, portrelerinde büyük bir duyumsallık bulunmaktadır (Ressamlar Türk
ve Dünya Ressamları Ansiklopedisi, 2004:193). Özsezgin (1993)‘e göre Ġbrahim Çallı, portrelerinde çoğunlukla
yakın çevresinde bulunan kiĢileri çalıĢmayı tercih etmiĢ, Ġstanbul‘un ıĢıklı peyzajlarını ise, izlenimci anlayıĢa
uygun çizgilerle resimlemiĢtir. Portre ve peyzajlarının yanı sıra, çıplak etüdleri de Çallı‘nın ününü pekiĢtiren
çalıĢmalarındandır (Özsezgin, 1994:98).
Görsel 1. Ġbrahim Çallı, Manolyalı Natürmort, 64,5x59, Sakıp Sabancı Müzesi

Kaynak: https://www.sakipsabancimuzesi.org/sergiler-ve-etkinlikler/sergi/57/854 EriĢim Tarihi: 19.06.2022
Ġbrahim Çallı, natürmortlarında çoğunlukla manolyaları resmetmiĢtir. Kantar (2001)‘a göre Çallı‘nın
manolyaları resmetmesinin nedenlerinden birisi, manolyayı sanatsal açıdan çekici bulması ve yapraklarının ise
göz alıcı bir biçimde çizilebiliyor olmasıdır.
Ġbrahim Çallı‘nın ―Manolyalı Natürmort‖ adlı bu eserinde (Görsel 1), kompozisyon merkezine yerleĢtirilmiĢ
mavi vazo içerisindeki iri yaprakları ve beyaz renkli çiçekleri ile manolyalar oldukça dikkat çekicidir. Sıcaksoğuk renk ve leke kontrastının kullanıldığı resimde, çoğunlukla sıcak renk paleti hakimdir. Açık-koyu renk ve
leke değerlerinin vurgusu; renklerin tonları ile oluĢturulmak sureti ile resimde, ıĢık-gölge oranı yakalanmıĢtır.
Kompozisyon merkezine oturtulmuĢ vazo ve içerisinde iri beyaz yaprakları ile manolyalar, arka plandaki
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bezemeli zeminle uyum içerisindedir. Kompozisyonda yer yer kontur çizgilerinin belirgin kullanımı ile,
biçimlere de vurgu yapılmıĢtır. Eserin genelinde empresyonizmin izleri görülmekle beraber, Çallı‘nın kendine
özgü, iri fırça vuruĢları ile birlikte, renklerdeki canlılık ve parlaklıkta oldukça dikkat çekicidir.
Görsel 2. Ġbrahim Çallı, Lale ve Sümbüller

Kaynak: https://www.kulturportali.gov.tr/portal/ibrahim-calli EriĢim Tarihi: 30.06. 2022
Ġbrahim Çallı‘nın ―Lale ve Sümbüller‖ adlı eserinde (Görsel 2), kompozisyon merkezine yerleĢtirilmiĢ vazo
içerisinde, parlak renkleri ile lale ve sümbüller betimlenmiĢtir. Lalelerden bir demet, kompozisyonda vazonun
hemen önüne yerleĢtirilmiĢtir. Çallı‘nın büyük bir itina ile çalıĢtığı bu eserde, açık- koyu renk ve leke etkileri
büyük bir ustalıkla verilmiĢtir. Kompozisyonun arka fonu ve ile vazonun yer aldığı zeminde açık-koyu renk ve
leke etkileri kullanarak skalayı geniĢletmekle, empresyonizmin sanat anlayıĢını ıĢıklı pastel renklerle ifade
etmiĢtir. Eserde yoğun olarak görülen iri fırça darbeleri, aynı zamanda çalıĢmaya dokusal da bir boyut
kazandırmıĢtır. Eserde genel olarak çiçeklerdeki çeĢitlilik, görünüm zenginliğini arttırmıĢ ve dikey
kompozisyonu da ortaya çıkarmıĢtır.
Feyhaman Duran (1886-1970)
Feyhaman Duran, 1914 KuĢağı ressamları arasında özellikle portre alanındaki baĢarıları ile ünlenmiĢtir.
Bu nedenle, ilk Türk portre ressamı olarak bilinmektedir. 1911‘de sanat eğitimi için gittiği Paris‘te önceleri
Julian Akademisi‘nde Jean -Paul Laurens ve Paul-Albert Laurens‘in öğrencisi olmuĢtur. Daha sonra da Fernand
Cormon‘un atölyesinde çalıĢmıĢ ve I.Dünya SavaĢı‘nın çıkması ile Ġstanbul‘a geri dönmüĢtür. 1919‘da Ġnas
(Kız) Sanayi-i Nefise Mektebi‘nde (sonradan adı Güzel Sanatlar Akademisi, bugün ise Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi) 1951 yılına kadar öğretmen olarak görev yapmıĢtır. Çallı KuĢağı‘ndaki diğer arkadaĢları
gibi Fransız Ġzlenimciliği etkisi donanmıĢ olan Duran, bu etkilere yerel bir ıĢık ve renk atmosferini katmayı
baĢarabilmiĢtir. Manzara ve natürmortların yanı sıra, ağırlıklı olarak portreler yapmıĢtır. Resimlerini yumuĢak
bir anlatım ve abartılmamıĢ teknikle yapmıĢtır. Bu resimlerinde sağlam bir desen anlayıĢı bulunmaktadır. 19441947 yılları arasında Topkapı Sarayı‘nda, çoğunlukla etüt niteliğinde olan iç görünüĢ çalıĢmıĢtır. Bu küçük
boyutlu resimler, minyatür havasındadır. YaĢamının son dönemlerine doğru, figür ve portreyi bırakan
Feyhaman Duran, çoğunlukla çiçekleri konu edindiği natürmortları yapmıĢtır (Tansuğ, 2008:428).
Görsel 3. Feyhaman Duran, Natürmort, 60x73, 1926
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Kaynak: https://digitalssm.org/digital/collection/ResimKlksyn/id/576/rec/1 EriĢim Tarihi: 30.06.2022
Feyhaman Duran‘ın ―Natürmort‖ isimli bu eserinde (Görsel 3), kompozisyonun merkezinde kaplayan kalabalık
bir nesne grubu betimlenmiĢtir. Nesnelerdeki ıĢık-gölgenin ustaca kullanıldığı görülmektedir. Eserde yataydikey biçim zıtlıkları bulunmaktadır. Kompozisyonun arka planının bezemelerle betimlenmiĢ olması,
kompozisyonun sağ üst köĢesinden sol alt köĢesine kadar uzanan ve nesnelerin arkasını kaplayan koyu mavi
örtü, nesnelerdeki dikey formları ön plana çıkartırken, masa üzerindeki beyaz ve yansımalı örtü ise yatay
formaları ön plana getirmektedir. IĢıklı ve renkli portakallar, pembe vazo kompozisyonun merkezinde yer
almaktadır. Realist formların kullanıldığı bu eserde, yer yer sert kontur çizgileri atılmıĢtır. Sıcak-soğuk, açıkkoyu renk ve leke kontrastının görüldüğü bu eserde Feyhaman Duran, natürmort nesnelerindeki yumuĢak renk
ve leke etkilerini ustaca verebilmiĢtir. Ayrıca desenlerdeki sağlamlıkta dikkat çekmektedir.

Görsel 4. Feyhaman Duran, Natürmort, 61x49,5 1960
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Kaynak:https://digitalssm.org/digital/collection/ResimKlksyn/id/779 EriĢim Tarihi: 30.06.2022
Feyhaman Duran hızlı bir tavırla oluĢturduğu ―Natürmort‖ isimli eserinde (Görsel 4), empresyonizmin disiplini
ile izlenimlerinden yola çıkarak canlı renkler kullanmıĢtır. Kompozisyonun merkezine diyagonal olarak
yerleĢtirilmiĢ kırmızı rengi ile dikkat çeken balık figürü üzerinde gri ve yeĢil yansımalar bulunmakla beraber,
Feyhaman Duran‘ a özgü olan çizgisel fırça dikkati çekmektedir. Nesne renklerindeki yumuĢaklık ve sağlam
desen anlayıĢı yine sanatçıya özgü bir anlayıĢla verilmiĢtir. Sanatçı, organik Ģekillerde ve hayatta
karĢılaĢabileceğimiz bir görüntü biçimi ile çalıĢmasını oluĢturmuĢ ve balığı ön plana çıkarmak için arka
plandaki objelerin renklerini yumuĢak ve pastel tonlarda bırakmıĢtır.
Namık Ġsmail (1890-1935)
Namık Ġsmail, 1914 KuĢağı‘nın en değiĢken sanatçılarından birisidir. Sanatçının bu yönü hakkında
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi tarafından yayınlanan bir katalogda; Namık Ġsmail‘in yapıtlarının bütünü
değerlendirildiğinde izlenimcilikten- gerçekçiliğe, gerçeklikten-dıĢavurumculuğa doğru değiĢkenlik ve sürekli
arayıĢlar içerisinde olduğundan bahsedilmektedir. Fransız Ġzlenimciliğinin temel prensiplerini benimsemesine
rağmen, yine de saf bir izlenimci olarak kalmamıĢtır. Teknik açıdan özellikle Alman Ġzlenimcilerinin etkisi
büyük olmuĢtur. Namık Ġsmail‘in tüm eserlerinde‖ ıĢık‖ ve ―hareket‖ ögesi dikkat çekmektedir.
Natürmortlarında, peyzajlarında ve figürlerinde hep ana tema üzerine odaklaĢmıĢ bir ıĢık hüzmesi yer
almaktadır. Öyle ki, bu ıĢık hüzmesi altındaki cansız varlıklar bile, adeta hareket etme izlenimi vermektedirler.
Peyzajlarında çoğunlukla; denizi, sandalları Boğaz sahillerini, Bursa manzaralarını resmetmiĢtir. Portre, diğer
figürler ve çıplaklarında ise sanatçının gerçekçi anlatımını görmekteyiz. BetimlenmiĢtir (Tansuğ, 1999:129).

Görsel 5. Namık Ġsmail, Güller, 95x71, Ankara Resim ve Heykel Müzesi
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Kaynak: https://arhm.ktb.gov.tr/artworks/detail/32/guller EriĢim Tarihi: 20.06.2022
Namık Ġsmail‘in ―Güller‖ (Görsel 5) isimli eserinde natürmort nesneleri, kompozisyonun merkezine
yerleĢtirilmiĢtir. Nesnelerdeki açıklık ve koyuluk değerleri belirtilmiĢ ve zemindeki koyu değer açık gri renkli
saksıyı ve pembe gülleri ön plana çıkarmıĢtır. Kompozisyonun sağ alt kenarından yansıyan ıĢık hüzmesi,
masanın üzerine düĢen güllere odaklanmıĢtır. Hareketsiz duran bu nesneler sanki hareketlenecekmiĢ izlenimi
vermektedir. Bu çalıĢmada yer yer hafif biçimde kullanılan fırça darbeleri belirsizdir ve boyalar ise birbiri
içerisinde adeta ezilmiĢlerdir. Ancak bu durum bir karmaĢa karmaĢa yaratmamaktadır. Oranlar gerçekçi
düzeyde ve organik biçimlerde kullanılmıĢtır. Güller içerisine sıkıĢtırılmıĢ olan pek çok renk kuvvetli
yansımalara neden olurken, genel olarak eserde biçimlerin ve fırça izlerinin oluĢturduğu dokusal etkiler
hakimdir.

Görsel 6. Namık Ġsmail, Kasımpatılı Natürmort, 91x63,5
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Kaynak: https://arhm.ktb.gov.tr/artworks/detail/65/kasimpatili-naturmort EriĢim Tarihi: 30.06.2022
Namık Ġsmail‘in ―Kasımpatılı Natürmort‖ (Görsel 6) adlı eserinde, kompozisyon merkezine bir saksı içerisinde
ince fırça darbeleri ve parlak renklerle Kasımpatı‘lar betimlenmiĢtir. Canlı ve sıcak renklerden oluĢan eserde
natürmort nesneleri kompozisyonda dikey kurgulu olarak yerleĢtirilmiĢlerdir. Resmin arka fonundu oluĢturan
yumuĢak renkler ve hafif fırça izleri vazo ve Kasımpatıları ön plana çıkarmıĢtır. Kasımpatılar gerçekçi bir
anlayıĢla yorumlanmıĢ olup biçimlerin, renklerin ve fırça izlerinin oluĢturduğu yoğun doku ve hareket etkileri
hakimdir. Doku zenginliğinin yer aldığı bu eserde, yeĢil ve parlak vazo, üstündeki iĢlemesi ile dikkat
çekmektedir. ÇeĢitli renklerin yansımaları vurguyu sağlamıĢtır. Ön plandaki beyaz kasımpatıları, arka planın
çizgisel durgunluğu desteklemektedir.
Sami Yetik (1878-1945)
1914 KuĢağı‘nın önemli temsilcilerinden Sami Yetik, savaĢ konulu resimleri ve izlenimci anlayıĢta yaptığı
manzaraları ile tanınmaktadır. 1910-1912 yılları arasında sanat eğitimi için gittiği Paris‘te, Julian ve Pijien
akademilerine devam etmiĢ ve burada Jean-Paul Laurens‘in öğrencisi olmuĢtur. Bu dönemde Ġzlenimci renk
anlayıĢına doğru yönelmiĢtir. Türkiye‘ye döndüğü 1912 yılında ise Kuleli Askeri Ġdadisi‘nde resim öğretmeni
olarak göreve baĢlamıĢtır. Balkan SavaĢı‘na katıldıktan sonra, büyük boyutlu savaĢ resimleri yapmaya
baĢlamıĢtır. Bu resimlerde, canlı fırça vuruĢları ile yapılmıĢ coĢkulu anlatım görülmektedir. Sami Yetik savaĢ
konulu resimlerinin yanı sıra, Türk köy yaĢamına yönelik resimler de yapmıĢtır. Bu resimlerinde ise, Türk
köylüsünü günlük yaĢamı ile belgesel olabilecek özellikleri ile tuvallerine yansıtmıĢtır. Sami Yetik, Ġzlenimci
anlayıĢı benimsemesine karĢın, sonraki dönemlerinde ise Gerçekçi bir anlayıĢa yönelmiĢtir. Ancak yine de
figürün iç dünyası ile ilgilenmiĢ, çok geniĢ ve rahat fırça vuruĢlarıyla resimlerinde doğaya uygun renk anlayıĢı
ile çalıĢmıĢtır. 1930‘lu yılların ortalarından itibaren figürden uzaklaĢan sanatçı, çoğunlukla manzara ve
natürmortlar üzerine yoğunlaĢmıĢtır (Arslan, 2008:1637).
Görsel 7. Sami Yetik, Güller, 54x68, 1934, Ankara Resim ve Heykel Müzesi
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Kaynak: https://arhm.ktb.gov.tr/artworks/detail/118/naturmort-guller EriĢim Tarihi: 20.06.2022
Sami Yetik‘in ―Güller‖ adlı eserinde (Görsel 7), kompozisyonun merkezine yerleĢtirilmiĢ vazo ve içerisinde
güller betimlenmiĢtir. Eserde, Sami Yetik‘in kendine özgü fırça darbeleri ve sağlam desen anlayıĢı kendini ön
plana çıkarmaktadır. Sanatçı bu natürmort çalıĢmasında, açık ve parlak renkleri ile güllere vurguyu yapmıĢtır.
Güllerin betimlenmesinde kullanılan iri ve birbiri içerisine girmiĢ görünen fırça darbeleri dikkat çekmektedir.
Her ne kadar fırça darbeleri birbiri içine girmiĢ olsa da formları yine de belirgindir. Arka plandaki mavi örtü
üzerindeki çizgisel fırça izleri ve zemindeki çok renkli iri fırça darbeleri, çalıĢmadaki doku çeĢitliliğini
arttırmıĢtır. Paletini renkli tutan Sami Yetik, natürmort nesnelerinin ıĢık-gölge tonlamalarını bu paletin tonlarına
göre belirlemiĢtir. Sanatçı, parlak renkleri ve canlı fırça vuruĢları ile eserinde çoĢkulu bir anlatım sağlamıĢtır.
Görsel 8. Sami Yetik, Kasımpatılı Natürmort, 94,5x68,5, 1929, Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Kaynak: https://arhm.ktb.gov.tr/artworks/detail/121/kasimpatili-naturmort EriĢim Tarihi: 20.06.2022
Sami Yetik‘in ―Kasımpatılı Natürmort‖ adlı eserinde (Görsel 8), empresyonizm etkilerini görmek mümkün.
Eserde yoğun bir renk ve doku zenginliği görülmektedir. Dikey kurgulu. Kompozisyonun merkezine ucunca
lacivert bir vazo ve içerisine; sarı, pembe, mor ve beyaz renkli kasımpatılar resmedilmiĢtir. Kasımpatılar, zemin
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olarak düĢünülen masa üzerine ve Ģeffaf kâsenin içerisine düĢmüĢ Ģekilde kompoze edilmiĢtir. Çiçeklerin
natürmort resimlerinde bu Ģekilde resmedilmesi, dönemin natürmort kompozisyon özelliklerini yansıtmaktadır.
Kompozisyonun arka fonunda kullanılan paralel fırça darbeleri, oldukça pastel tonlarda ve yumuĢak leke
etkisindedir. Bu yönü ile arka fonda düz leke etkisi vermektedir. Arka fonun yumuĢak pastel tonlarda olması,
Kasımpatıları ön plana çıkartmaktadır. Kompozisyonda masa olduğu düĢünülen zemininde kullanılan dikey
fırça darbeleri, kahve tonları ile yere düĢen çiçeklerin renklerinin ıĢıklı yansımaları Ģeklinde resmedilmiĢtir.
Eserde vazo içerisinde ve yere düĢmüĢ Kasımpatılarda görülen ince fırça izleri dikkat çekici olmakla birlikte,
kompozisyonda doku ve hareket etkisi vermiĢtir.
SONUÇ
Sanayi-i Nefise öğretileri ile Avrupa‘ya sanat eğitimi için gönderilen 1914 KuĢağı sanatçıları, burada
kazandıkları yeni tecrübeler ve sanatsal faaliyetlerle yurda dönerek, Türk resim sanatında, Paris‘te etkilendikleri
Ġzlenimciliğin önemli temsilcileri olmuĢlardır. Özellikle Fransız izlenimciliğinden etkilenen sanatçılar,
kendilerinden önceki koyu ve belirsiz renk paletini bırakarak, kendilerine zemin hazırlayan Hoca Ali Rıza‘nın
izinden gidip özgün izlenimci anlayıĢı tüm çalıĢmalarında ve natürmortlarında kullanmıĢlardır. Eserlerde
organik biçimler, olgun fırça darbeleri, desende oran, izlenimci renk anlayıĢı ve gün ıĢığının tonları
kullanılmıĢtır. Gölge-ıĢık düzenini tonlar arasında geliĢtirerek paleti geniĢletmiĢlerdir. Empresyonizmin
etkilerinin en iyi Ģekilde gözlemlenebileceği çalıĢmalar manzara çalıĢmalarıdır, ancak natürmort çalıĢmalarında
da bu etkiler rahatça görülmektedir. Akademide aldıkları disiplinli çizgi ve desen eğitiminin sonucunda Çallı
kuĢağının eserleri, dönem içerisinde ‗usta‘ çalıĢmalar olarak değerlendirilmektedir. Yenilikçi renk ve bakıĢ
açıları ile beraber Türk resminin çağdaĢlaĢması ve çeĢitlendirilmesine katkı sağlamıĢlardır. 1914 Çallı KuĢağı
sanatçıları, eğitim verdikleri kurum ve atölyedeki öğrencilerini sanatsal anlamda etkilemiĢ, Türk resim sanatına
yeni bir soluk getirmiĢ ve kendilerinden sonraki sanat akımlarının oluĢmasına öncülük etmiĢlerdir. Sanatçıların
Ġzlenimci anlayıĢla kendilerine özgü ürettikleri bu eserler, gelecek kuĢaklara birer belge niteliği taĢımaktadır.
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YABANCI BESTECĠLERĠN SOLO FLÜT ĠÇĠN YAZILMIġ ESER ÖRNEKLERĠ ÜZERĠNE XX
YÜZYIL MÜZĠĞĠNDE DENEYSEL FLÜT
Dr. Öğr. Gör.Ġgbal ORUJOV
Erzincan Binali YILDIRIM Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzikoloji Bölümü,ORCID: 0000-0002-5685-5628

Özet:
Bu çalıĢmada, flüt için deneysel müzik ile enstrüman tasarımının modernizasyonu arasındaki bağlantı
araĢtırılmıĢtır. Burada XX yüzyılın avangard bestecilerinin flüt için bestelenmiĢ kompozisyonlarından: E.
Varese‘nin ―Density 21.5‖ (1936), A. Jolivet‘in ―Cinq Incantations‖ (1936), L. Berio‘nun ―Sequense‖ (1958),
O. C. Luening‘in ―Flut için beĢ solo‖ (1960), C. Wuorinen‘in ―Variasonlar‖ (1963) adlı eserleri incelenmiĢtir.
ÇalıĢmanın konusu, bu bestecilerin müziklerinde yeni estetik ve teknik olguların ortaya çıkmasıdır.
AraĢtırmanın amacı, enstrümanın tasarımının oluĢum yolunu aydınlatmak, söz konusu bestecilerin en önemli
bestelerini incelemek, bu eserlerin modern icra pratiğinde yorumlanmasının özelliklerini ortaya çıkarmak, flüt
çalmak için yenilikçi teknikleri belirlemek, mahiyetini ve performans zorluklarını incelemektir.
Anahtar Kelimeler: Solo flüt, XX yüzyıl, Kompozisyon, Armoni
EXPERIMENTAL FLUTE IN XX CENTURY MUSIC ON EXAMPLES OF FOREIGN COMPOSERS
WRITTEN FOR SOLO FLUTE
Abstract:
In this study, the connection between experimental music for flute and the modernization of instrument design
has been explored. Here are some compositions for flute by avant-garde composers of the XX century: E.
Varese's "Density 21.5" (1936), A. Jolivet's "Cinq Incantations" (1936), L. Berio's "Sequense" (1958), O. C.
Luening "Five solos for flute" (1960) and C. Wuorinen's "Variasons" (1963) were analyzed. The subject of the
study is the emergence of new aesthetic and technical phenomena in the music of these composers. The aim of
the research is to illuminate the formation path of the design of the instrument, to examine the most important
compositions of these composers, to reveal the features of the interpretation of these works in modern
performance practice, to identify innovative techniques for playing the flute, to examine its nature and
performance difficulties.
Keywords: Solo flute, XX century, Composition, Harmony
1. GĠRĠġ
Tarihin her dönemi, enstrümanın imkanları ve tasarımı ile belirlenip kendi zamanının eserleriyle temsil
edilir. Bu nedenle, XX yüzyılda doğan flüt besteleri, büyük ölçüde enstrümanın geliĢiminin bir sonucudur ve
XX yüzyıl besteci tekniklerinin ve üsluplarının bol olduğu bir atmosferde yeni ifade araçlarının aranması,
çoğunlukla akustik efektler alanında olmak üzere flütün yeni icra olanaklarının keĢfedilmesi için bir itici güç
haline geliyor. Bu süreçlerin karĢılıklılığı, flütün tarihsel geliĢimi içinde tasarım özellikleri hakkında bilgi
sahibi olma ihtiyacını vurgular ve enstrümanın teknik ve müzikal potansiyelinin her zaman mekanik yapısı
tarafından nasıl belirlendiğinin anlaĢılmasını sağlayan enstrümanın tarihçesi bilgisidir.
Bildiğimiz gibi, önceki Romantik çağ flüte o kadar özen göstermemiĢtir. GörünüĢe göre flütle müzik
yapma geleneği Romantizm çağında bile kesintiye uğramadığı anlaĢılıyor. Yine de flüt ve onunla ilgili eserler
(opuslar) ortaya çıktı. Birçok romantik besteciler isteyerek bu enstrümanı çaldı (G. Berlioz, M.Ġ. Glinka, A.P.
Borodin, P.Ġ. Çaykovski). Flüt, XIX yüzyılın hem opera, hem de senfonik bestelerinde solo olarak da
seslendirilmiĢtir (F. Mendelssohn, G. Rossini, M. Ġ. Glinka, P. Ġ. Çaykovsky, G. Verdi, J. Bizet, Ġ. Brahms, N.A.
Rimsky – Korsakov‘un ünlü orkestra flüt sololarını hatırlamakta fayda vardır). Nihayet, XIX yüzyılda Theobald
Boehm, zamanının ötesinde, enstrümanın yapısında radikal bir devrim yaptı ve kullanılmayan pek çok fırsat
yarattı. Ancak, bu gerçeklere rağmen, flüt romantik müziğinin geliĢimi biraz yavaĢ gibi görünüyor, ―flütün altın
çağı‖nın geride kaldığı hissediliyor. Besteciler çemberi nispeten dardır - bunlar K. Weber, F. Schubert, F.
Chopin, C. Saint-Saens, J. Faure‘dir. Daha az ünlü besteciler arasında B. Godard, F. J. Fetis, K. Reinecke
sayılabilir. Buna ek olarak, sanatçı - flütçüler ve eğitimciler - A. Reich, J. Tulou, L. Guvi, K. Keller kaleme
sarıldılar. G. Berlioz, zamanının en ünlü ve en geliĢmiĢ eseri olan ―Enstrümantasyon Üzerine Ġnceleme‖de,
―flütün neredeyse belirli bir ifadeden yoksun olduğunu ve donuk bir renge‖ sahip olduğu iddiasını ireli sürer
(Берлиоз, 1972, s. 284). N.A. Rimsky-Korsakov, flüt sesinin ―uçarılığı ve biraz soğukluğu‖ hakkında yazıyor
(Римский-Корсаков, 1959, s. 19). Yukarıdaki tüm ifadelerin bir miktar küçümseme, enstrümana güvensizlik,
evrenselliği ve çok yönlülüğü hakkında Ģüpheler göstermesi dikkat çekicidir.
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XX yüzyıl kültüründe flütün yükseliĢi daha belirgin ve hızlıydı. Yeni sanatsal akımların doğuĢunu ve
büyümesini gerektiren estetik ―dönüm noktaları‖ndaki değiĢim, flüt müziğinin prestijini dalgasında taĢıdı ve
yükseltti. Gerçek bir flüt rönesansı gerçekleĢiyor. Enstrümanın popülaritesi sürekli artmaya baĢlıyor. T.
Boehm‘in reformu sadece gerçek yüksek takdirini kazanmakla kalmıyor (Paris Konservatuarı sadece 1893‘te,
yeni bir yüzyılın eĢiğinde, programlarına flütün yeni modifikasyonunda çalma öğretimini getirdi), aynı
zamanda flütün daha da mükemmelleĢmesi Alman ustalar tarafından keĢfedilen yönde gerçekleĢiyor (aslında bu
güne kadar da devam ediyor). Ağırlıklı olarak orkestral bir enstrüman olan flüt, neredeyse bir yüzyıl sonra,
tartıĢmasız kendi kendine yeterli bir konser, virtüöz enstrüman haline geliyor. ġimdi, yeni kültürel koĢullarda,
enstrümanın tüm hayali kusurları - hem mitopoetik aura, hem de çağrıĢımcılık ve hatta sıcacık bir nostaljik
―evcimenlikle‖ kalmıyor, aynı zamanda avantajlara dönüĢüyor ve ona sadece orijinallik ve çekicilik katıyor.
XX yüzyılın ilk yarısının kültüründe flütün popülaritesinin tartıĢılmaz kanıtı, flüt çalmanın canlı
görüntülerini içeren bir dizi Ģiirsel, tiyatro ve diğer eserlerin ortaya çıkmasıdır (XVIII yüzyılda W.A. Mozart
tarafından yazılmıĢ ―Sihirli Flüt‖ operası gibi). Yüzyılın baĢında popüler olan E. d‘Albert‘in komik operası
―Flauto Solo‖ (1905), W. Piston‘un ―Ġnanılmaz Flütçü‖ balesi (1938), A. Russel‘in ―Flüt Çalanlar‖ süiti, A.
Webern‘in ―Gizemli Flüt‖ Ģarkısını (1917), empresyonist ressam E. Manet‘in ―Flütçü‖ tablosunu, ekspresyonist
E. Barlakh‘ın ―Flüt Çalan‖ heykelini, fütürist Ģairlerden Mayakovsky‘nin ―Flüt Omurga‖ ve N. Aseev‘in ―Gece
Flütü‖ vb. eserleri sadalamak mümkündür. Enstrümana olan ilginin, en farklı, bazen zıt yön ve eğilimlerin
temsilcilerini birleĢtirdiğini de unutmayalım (Давыдовa, 2007).
Aynı resim beste pratiğinde de görülmektedir. Flüt tınısını, neredeyse her yönden olan besteciler – ister
radikal, ister muhafızakâr, isterse de retrospektivler tarafından aktif olarak değerlendirilmiĢtir. Flüt orkestrada,
orkestra ile, her türlü toplulukta, vokal, piyano ile ve nihayet solo enstrüman olarak da kullanılmıĢtır.
Flüte olan ilginin yeniden canlanması için muazzam bir itici güç, Fransız Ġzlenimciliğinin
(impressionizm) ustalarının ve her Ģeyden önce, onun kurucusu Claude Debussy‘nin “Prèlude á l‟Après-midi
d‟un faune” (1894) eseriydi. Genç besteci, 1890‘larda yenilenen flüt sesine ilgi duydu. O zaman, S.
Mallarmè‘nin (1892) sembolist Ģiirine dayanan, en geniĢ halk tepkisini alan ve müzikal izlenimciliğin baĢlangıç
noktası haline gelen dönüm noktası niteliğinde bir eser kaleme aldı. Anlamlı bir Ģekilde, Müzikal Ġzlenimciliğin
ilk tanınan eseri, aynı anda flütün rönesansını ortaya çıkaran bir flüt solosu ile baĢlıyor. Antik bir idil olarak
stilize edilmiĢ bu sofistike manzara, flütün zengin mezzo - soprano registerinin ―kabarık‖ renkleriyle durgun bir
mutlulukla doludur. Enstrüman, mitolojik pastoral ile iliĢkili anlamsal potansiyelini yeni bir tonlama sistemi
içinde ortaya koymaktadır. Flüt melodisi, bestecinin en sevdiği modal alanlardan ikisini birleĢtirir – kromatik
(melodi adeta tritonda ―yazılmıĢ‖ gibidir) ve diatonic (açıkça hissedilen bir pentatonik mod).
P. Louis‘in (1897-1901) mısralarına bestelenmiĢ “Bilitis‟in Şarkıları” (Chansons de Bilitis) vokal
döngüsü, ilki “La flûte de Pan” olan üç minyatürden oluĢur. Eser bir ses ve iki flüt, bir celesta ve iki arptan
oluĢan bir toplulukla temsil edilir (piyanolu versiyonu da vardır). Enstrümantal bir toplulukla bir vokal döngüsü
türünün aslında XX yüzyılda yolculuğuna baĢladığı ve daha sonra bol ve üretken bir büyümeye yol açtığı yer
burasıdır.
On yıldan fazla bir fasileden sonra Debussy‘nin bu yolda attığı bir sonraki en önemli adımını
hatırlayalım. Debussy, ―Psyche‖ adlı tiyatro yapımı için yazılan “Syrinx” (1912) eserinde flütün hiçbir eĢlik
olmadan konser sahnesine getirilmesine karar verdi. Gerçekten de, bu adım cesurdu ve bir baĢka önemli tarihi
ve kültürel dönüm noktasına iĢaret ediyordu. J. S. Bach, J. J. Quantz, G. F. Telemann, L.A. Dornel vb. Barok
dönemi bestecilerin zamanından beri, eĢliksiz flüt yalnızca sanatsal keĢifler aramaya gerek olmayan besteci flütçülerin eserlerinde çaldı. Büyük sanatçıların hiçbiri onun ―yalnız sesine‖ baĢvurmadı. Debussy solo eseriyle
bir emsal oluĢturdu ve yükseliĢi günümüze kadar uzanan ve henüz herhangi bir düĢüĢ göstermeyen yeni bir
geniĢletilmiĢ solo flüt dalgasının temelini attı.
Daha az ölçüde, flüt M. Ravel‘in eserlerinde temsil edilmektedir. Bununla birlikte, ünlü ―Bolero‖ eserinin
(1928) baĢlangıcındaki alıĢılmadık derecede aĢağı registerdeki alçak, mat boyalı ve uzun flüt melodisi, “Dafnis
ile Hloi” (1912) balesinde kutsal korosundaki sahnede solo flütün düĢündürücü - büyülü solosu görmezden
gelinemez. Flüt tınısı, bestecinin Évariste de Parny‘nin (1753 – 1814) mısralarına yazdığı “Madagaskar
Şarkıları” (1926) vokal döngüsünde oda müziği eĢliğinde (flüt – çello – piyano) orijinal egzotik bir sürpriz
olarak ortaya çıkıyor. Flüt, Ravel tarafından bestelenmiĢ yaylı çalgılar dörtlüsü “İntroduction and Allegro”
(1906) eserinde de yer almıĢtır.
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Flütün alıĢılmadık olağanüstü yeni sesine defalarca dönen Rus besteciler de önem verdiler. Görkemli Rus
empresyonisti A.K. Lyadov‘un hem kuĢ trili süsü, hem de Kikimora‘nın Ģeytani ıslığı olarak kullandığı
orkestral paletinde flütün fantastik soğuk renkleri olmadan düĢünülemez. ―Sihirli Göl‖ün donmuĢ resmi,
ürkütücü, insanlık dıĢı güzelliklerle doludur, burada ―ölümcül‖ flüt üçlüsü bir arp ve hayalet bir celesta
tarafından desteklenir (bu arada, bunlar XX yüzyılın baĢlarında enstrümantasyonda flüte oldukça sık eĢlik
eder).
BaĢlayan flüt ―canlanma‖ atmosferinde, yaratıcı arayıĢlarında Art Nouveau üslubuyla yakından ilgilenen
N.N. Tcherepnin‘in (1873 – 1945) az çalıĢılan mirası Ģüphesiz ilgi çekicidir. ―GümüĢ Çağ‖ın çok popüler olan
müzikal ve tiyatro eserlerine ek olarak, N.A. Rimsky - Korsakov ekolunun bu enstrümantasyon ustası flüt, obua
ve fagot için Divertimento (1910), flüt ve piyano için eski tarzda yazılmıĢ bir Aria‘yı (1935) miras olarak
bıraktı. “Büyülü Krallık” (1910) senfonik eserinde empresyonist notasındaki flütün rengi bir belirleyici rol
oynamaktadır.
XIX yüzyılın sonları - XX yüzyılın baĢlarında, Geç Romantik besteci kuĢağının eserlerinde, çeĢitli Post romantizm akımlarının eğilimleriyle enstrümana artan ilgiyi fark etmemek mümkün değildir. Öyle ki, G.
Mahler (1860 – 1911) senfonik partitürlerinde genellikle flüt tınısını görünüĢte geleneksel olarak dıĢa doğru
kullanmıĢtır - kuĢ cıvıltıları, orman müziği, doğanın bozulmamıĢ saflığının semantikliğiyle bağlantılı olarak.
“Das Lied von der Erde” (1907 – 1909) eserinde, bir flüt tınısında (aĢağı registerde) kuĢ sesleri ve pentatonik
skala ile birlikte, Sonsuzluk nefesinin gerçeküstü Ģeffaflık ve aydınlanma etkisini verir. Aynı zamanda,
dramatik ifade anlarında, besteci enstrümanın sesini kasıtlı olarak sert ve yukarı registerde (BeĢinci Senfoni),
bazen paradoksal olarak aĢağı registerde çalmaya ―mecbur eder‖ (Birinci Senfoni‘den (―Titan‖) ünlü “Callot
tarzında Cenaze Marşı”nda, flüt grotesk bir maskenin altında saklanır gibi görünüyor).
R. Strauss ayrıca flütlerin katılımıyla güzel ve etkileyici orkestra besteleri bırakmıĢtır – üç flüt, bir keman,
arp ve celesta ile zarif ve gizemli bir Ģekilde renklendirilmiĢ “Der Rosenkavalier” (1911, op.59) operasındaki
gümüĢ gülün melodisini, ya da ―Ein Heldenleben‖ (1898, op. 40) Ģiirine bestelenmiĢ “Düşmanlar” parodi
temasında atlamalı, keskin dissonans zikzaklar halinde staccato‘lu parodi teması. Besteci, flüt için cesurca yeni
teknikler sunmuĢtur. “Zerdüşt Böyle Buyurdu” (1896, ―Also Sprach Zarathustra”, op. 30) senfonik eserinde,
tremolo sadece legato değil, aynı zamanda bir dil vuruĢu yardımıyla tek bir sesde kullanılır. “Don Kişot”
(1897, “Don Quixote”, Op. 35) senfonik Ģiirinde bir yel değirmeninin sesini göstermek için ilk olarak
Flatterzunge (frullato) tekniğini kullanır. Bu arada, yaratıcılığın erken, orta derecede romantik döneminde bile
13 üflemeli enstrüman için bir ―Serenat” (Serenade for wind ensemble, op. 7) yarattı.
O kadar kapsamlı olmasa da, ancak yine de flütün sesi S.V. Rachmaninov‘un müziğinde parlak bir
Ģekilde kullanılmıĢtır. Orkestra için bestelenmiĢ olan“The Rock” senfonik Ģiirde (1893, op. 7), flütün yumuĢak serin tınısı, ―altın bulutların‖ büyüleyici lirik görüntüsü ile iliĢkilendirilir. N.A. Rimsky-Korsakov‘un opera
(“Şehrazad”, “The Snow Maiden”, “Servilia”, “Mlada”, vb.) ve senfonik eserlerinde sık sık etkileyici flüt
soloları vardır. Aynı zamanda, enstrümanın spesifik alanını da geniĢletti ve alto flütü opera orkestrasına ilk
tanıtanlardan biri oldu (“The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya”, 1905). Geç
romantikler J. Sibelius, C. Nielsen (Debussy‘nin hayranı olan Danimarka müziğinin lideri, diğer eserlerin yanı
sıra 1918‘de orkestra eseri ―Pan and Sirgtks‖i besteledi), A.K. Glazunov, G. Enescu ve diğerleri de flütü göz
ardı etmediler.
Neoklasik bestecilerin müziğinde ve bir dereceye kadar etkisini yaĢayan bestecilerin - F. Busoni, M.
Reger, Ġ.F. Stravinsky, S.S. Prokofyev, P. Hindemith, D. Millau, J. Tyfer, Onegger, H. Vila - Lobos‘un
eserlerinde flüt temsil edilmiĢtir.
Neoklasizmin tanınmıĢ lideri Ġ.F. Stravinsky isteyerek, özellikle 1920‘lerde, belirli bir amaçla, çeĢitli
enstrümantal bileĢimler için yazılmıĢ kompozisyonlarda flüt kullanmıĢtır. Bestecinin neoklasik üslup
yöneliminin zamanı, genel olarak onun üflemeli seslere duyduğu coĢkuyla örtüĢmektedir. Stravinsky ―Aradığım titizliği yaratmak için bana en uygun grup gibi görünüyor‖ diyerek pozisyonunu doğruluyor
(Стравинский, 1971, s. 237). Bu ―hayal gücü‖ tamamen besteciye aittir. O dönemin eserleri, bestecinin yaylı
çalgılar yerine üflemeli çalgıları tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Bu, tabii Rus tarzında, C. Debussy‘nin
anısına, dua - ritüel bir karaktere sahip, Fransız ustanın ruhunda, bir flüt melodisi ile baĢlayan “Üflemeli
Çalgılar Senfonisi”dir. Ayrıca flüt, “Nefesli Çalgılar İçin Octet” (―Octet for Winds‖, 1923) eserinde de iĢtirak
etmiĢtir. Burada besteci, modern bir cesaretle tahta çalgılarla (obuasız) pirinç çalgıları - trompet ve trombonları
birleĢtirmiĢtir. Flüt aynı zamanda yarı barok tarzında yazılmıĢ “Piyano ve Nefesli Çalgılar Konçertosu”nda da
(1924) seslenir. Kendisini ünlü yapan “Petrushka” (1911) balesinde ―Rus dönemi‖ (o zamanlar Stravinsky,
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bilindiği gibi, art nouveau dünyasının - sembolizm - izlenimciliğin güçlü cazibesi altındaydı) olarak
adlandırılan dönemde bile, Sihirbazın melodisini daha sonra dokunuĢla kuklaları canlandıran solo flüte emanet
etmesi tesadüf değildir. Böylece flüte - elbette parodik bir anlamda - bir çeĢit gizemlileĢtirici iĢlev verilir. O ilk
yıllarda Stravinsky, ―Pribaotki”de (1914) vokallere eĢlik eden bir toplulukta da flütü kullanmıĢtır. Yıllar sonra
besteci eserlerinde yeniden flüt sesine yönelir. Flüt “Three Songs from W. Shakespeare” (1953) vokal düeti ve
flüt topluluğu serisinde, flüt, klarnet ve arp için “Max Egon‟un mezar taşının kitabesi‖ (1959) eserinde
kullanılır ve enstrüman mezar taĢınının ―teselli edici‖ anlamını ortaya çıkarmıĢtır.
Flüt, P. Hindemith‘in eserlerinin - senfonik, oda ve konser bestelerinde eĢit bir solist ve topluluk
enstrümanı olarak aktif bir katılımcıdır. Üflemeli çalgılar için “İn B senfoni”si, nefesli çalgılar, arp ve orkestra
için Konçerto, G. Trakl‘ın misralarına yazılmıĢ, flüt ve klarnet eĢliğinde “Genç Hizmetçi” vokal döngüsü vs. en
bariz örneklerdendir. Ayrıca, hemen hemen tüm enstrümanlar için sonatlar yazan bir senfoni orkestrası uzmanı
olan besteci, bir konser solo enstrümanı olarak flütü de göz ardı etmemiĢtir. Hindemith flüt ve piyano için dans
türü formunda “Sonat” (1936) ve Barok doğaçlamanın önemli bir payıyla, klasik öncesi düĢünme, müzikal
variyasyon ve polifonik ilkelerinin büyük önem taĢıdığı “Echo” (―Yankı‖, 1942) eserlerini yazmıĢtır.
1920‘lerde Hindemith özellikle flüt enstrümanı için opuslar yaratmıĢtır. “İki Flüt için Kanonik Sonatin” (1924)
- romantik, ferah bir sonatinden geniĢ ve açık, ağır olmayan bir sonatin tarzına stilistik bir geçiĢ göstergesiydi.
Daha sonra, aynı mecrada yazılmıĢ 8 solo flüt eseri de ortaya çıktı (1927).
Neoklasik - konstrüktivist dalganın bir baĢka temsilcisi olan S.S. Prokofiev, ilk “Klasik” senfonisinde,
Ģeffaflığı, çizgilerin maksimum netliği, her enstrümanın iĢitilebilirliği ve flütün geleneksel yorumu ile erken
dönem klasiklerinin, özellikle de uzun süredir kayıp olan Haydn‘ın orkestral hissini coĢkuyla yeniden
yaratmıĢtır. Profesyonel kariyerinin sonraki döneminde bestecinin, o yılların Sovyet müziğinde pek çok arzu
edilmeyen “Flüt ve Piyano için Sonat” (1943) türüne dönmesi tesadüf değildir. Akıla ister istemez Batı Avrupa
neoklasik enstrümantal sonatlarıyla bir paralellik geliyor. Bu flüt Sonatı, Sovyet müziğinde neredeyse bir ilktir.
Ancak, bildiğimiz gibi, bu parlak virtüöz eser talep görmedi ve daha sonra ―Keman ve Piyano için 2 No‘lu
Sonat‖ Ģeklinde yeniden düzenlendi. Bir süre sonra, Prokofiev‘in flüt Sonatı‘nın ―yeni bir keĢfi‖ oldu. Bu,
urbanistik ve neoklasik ―ıĢınların‖ kesiĢtiği panoramındaki flütün ―portresi‖dir.
Debussy tarafından ―Syrinx‖ı yazdığı 1912‘de flüt repertuarı için aynı kutsal yıl, tamamen farklı bir
meyve getirdi - A. Schoenberg‘in ―müzikal dıĢavurumculuğun incili‖ sayılan “Pierrot Lunaire” eseri (op. 21).
Flütün tür partneri olan piccolo flüt ile birlikte yeni bir tür vokal - enstrümantal grubun parçası olduğu,
enstrümanın stilistik kendi kaderi tayininde baĢka bir aĢamayı ifade eden - atonal düĢünce alanına giriĢini
belirtti. Bu garip performans simbiyozundaki her enstrüman (okuyucu, iki flütlü flütçü, iki klarnetli klarnetçi,
kemancı, aynı zamanda viyolacı, çellist), diğerinin varlığından habersiz gibi görünüyor ve aĢırı yeteneklerini
sergiliyorlar. Burada armoni yoktur, ensemble hüküm sürmez, solistlerin bir tür kaosudur. Aynı zamanda,
dinleyicinin dikkati, elbette, her Ģeyden önce okuyucu/vokalist kısmında Sprechstimme1‘ye perçimlenir ve
kompozisyonun enstrümantal ―alanı‖ tuhaf bir çalma atmosferi, bir kabus yaratır.
Yeni Vyana Ekspresiyonistlerinin çalıĢmalarında flütün ―biyografisinin‖ dönüm noktası arasında, flüt de
dahil olmak üzere A. Webern‘in 9 enstrüman için seri Konseri (op. 24), bestecinin bu minyatür kompozisyonun
baĢlığını (6 dakika!) total simetrinin antik formülü Sator arepo tenet opera rotas koymasıyla ünlüdür. Konserin
dokusu ―birbirini kesen, birden fazla darbeyi yanıp sönen düzensiz bir Ģekilde çalıĢan bir sistemi‖ temsil ediyor
(Холопова, Холопов,1984, s. 281). Her enstrümanın kendine ait çalma süresi ve ses planlaması vardır.
Kompozisyon, paralel ve düzensiz değiĢen melodik çizgilerin bir tür ―yarı zamanı‖ üzerine kuruludur.
Böylece, ekspresiyonist sanatsal keĢifler, XX yüzyılın ikinci yarısında güçlü ve anlamlı Ģekilde
yorumlanmıĢ flüt melodileri külliyatını flütü öne çıkaran - ağlayan, çığlık atan, inleyen, deli, ironik, hayalet vs.
gibi oluĢturulacağı ―ilk sermaye‖ haline geldi.
2. XX YÜZYIL MÜZĠĞĠNDE DENEYSEL FLÜT
2.1. Edgard Varèse
Flüt repertuarı ve icrası alanındaki teknik keĢifler çağı, Debussy'nin Syrinx‘inden (1912) neredeyse
çeyrek yüzyıl sonra ortaya çıkan, Edgard Varèse‘nin solo flüt için yazdığı “Density 21.5” (1936) eseriyle
açıldı.

1

KonuĢma ve Ģarkı söyleme arasındaki ekspresyonist vokal tekniktir.
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E. Varèse‘nin (1883 - 1965) yaratıcılıında, bu dört dakikalık eser çok dikkat çekici bir olgudur. Birincisi, son
derece uzun bir yaratıcı biyografiye (yaklaĢık 60 yıl) sahip Fransız - Amerikalı usta, sadece 12 eserden oluĢan
bir miras bıraktığı, ikincisi, bunlardan ―Density 21.5‖ belki de en sık icra olunduğu ve üçüncüsü, bu onun solo
flüt için yazdığı tek eseri olduğu için.
Eserin Amerika galası (Carnegie Hall, 16 ġubat 1936) parlak ve gürültülü bir iz bıraktı, ancak bunun müzik
kültüründe bir olaydan çok sansasyonel bir ticari sunum olduğu ortaya çıktı. Gerçek Ģu ki, seçkin bir enstrüman
koleksiyonunun sahibi ve besteci Georges Barrer, arkadaĢı olan ünlü Fransız flütçü, Varèse William Haynes
Ģirketi tarafından özel olarak yapılmıĢ eĢsiz platin flütünün açılıĢı için yeni bir parça yazmayı teklif etti. Barrer
1930‘larda performans kariyerinin zirvesindeydi, ancak o zamanlar pek popüler olmayan bir enstrümana halkın
ilgisini çekmek istedi. Varèse, tam aksine, yavaĢ yavaĢ, yaklaĢık yirmi yıl sürecek yaratıcı bir kriz dilimine
girmiĢti. Yeni eserin, üretici de dahil olmak üzere, üçünün de faaliyetleri için yaygın bir tanıtım yaratarak üç kat
fayda sağlaması bekleniyordu. Ancak dikkatin odak noktası, her Ģeyden önce, dünyada ilk kez 1936 yılında
Carnegie Hall sahnesinden seslendirilecek kıymetli platin flüt üzerine idi. Bu arada, eserin merak uyandıran
ismi, Varèse‘nin bilimsel hobilerini yansıtıyor ve platin yoğunluğu anlamına geliyor. Salon aĢırı kalabalıktı ve
herkesi kendine çeken enstrüman, New York Times‘ın haberine göre 3.000.000 dolarlık muhteĢem maliyetiyle
ilk etapta izleyenleri Ģok etmiĢtir.
Bu durumda en Ģanssız olan besteci idi. New York‘ta verilen konserle ilgili yorumların hiç birinde Varèse‘nin
eserinin galasından bahsetmemiĢ olması dikkat çekicidir. Olağanüstü flüte olan coĢku nedeniyle, basın sadece
takdir etmedi, aynı zamanda eseri görmezden geldi. Daha sonra Barrer, ―Density 21.5‖i daim konser
repertuarına dahil ederek dünya flüt müziğinin bir klasiği haline gelen bu değerli parçanın baĢarısına katkıda
bulunmuĢtur (ХХ век. Зарубежная музыка, 2000, s. 5).
Besteci için ―Density 21.5‖ sadece sipariĢli bir eser değildi. Bu, bestecinin eserin metnine tekrar tekrar atıfta
bulunması ve 1946‘da düzenlenmesiyle kanıtlanmıĢtır (bazı dinamik ve artikülasyon tonlar eklenmiĢtir).
Önümüzde, estetik ve tarzının özelliklerini tam olarak ortaya koyan, olgun bir usta - deneycinin ilham verici
eseri vardır.
Eserin melodik materyeli Varèse‘de her zaman olduğu gibi serbest teknikle yapılandırılmıĢtır. Besteci,
kendisini yalnızca kromatizmle sınırlamayan neo - modaliteye yakın bir modal sistem olarak, fakat eĢdeğer
perde merkezlerinin (G, H, FiĢ, C ―tonikler‖) değiĢkenliği ile aniden ortaya çıkan yarı diyatonik ―adacıklar‖ (4.
- 5., 31. - 34. ölçüler) ve bunlardan birinin farklı yapısal karalılığını kullanmıĢtır (Дьячкова, 2004, s. 78 - 87).

Density 21.5 (4. – 5. ölçüler)
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Density 21. 5 (31. – 34. ölçüler)

Monofoni koĢullarında, Varèse, kromatik ―pıhtılardan‖ daha nadir ―hücrelere‖ bir tür perdenin
taĢmasının renginin özelliklerine odaklanmıĢtır (tritonun tam beĢli, iki triton, ―sahte‖ overtonların üçlü
ardalanması, yedili aralığında tritonlar vs.). Genellikle, müziğin anlamlılığını artıran motiflerin ve bireysel
seslerin tekrarları duyulmaktadır (Jolivet, 1973, s. 154).
Varèse‘nin tutarlı sözdizimsel birlik oluĢturmaya meyilli olmadığı ve harflerde bile olağan noktalama
iĢaretlerini - nokta ve virgülleri kullanmadığı, ancak nispeten eksiksiz düĢünceleri bir kısa çizgi (tire) ile
ayırdığı bilinmektedir. Parçanın görünümünü belirleyen melodik - aralık dönüĢlerini geleneksel olarak ana
hatlarıyla belirtirsek, aĢağıdaki değiĢmezleri (Ġnvariant) elde ederiz:
1) sarmal olarak açılan ikili bir itme2 (A)
2) triton sallanma (B)
3) üçlü sallanma (C)
4) ifadeli geniĢ aralıklı gidiĢ (D)
5) hayali - harmonik beĢli reng (E).
―Density 21.5‖in motif yapısının Ģeması (motiflerin tam anlamıyla tekrarını değil, varyantı kastedilir):
Açıklama bölümü AB AB BAC ABD DB AD AC DA AD
Orta Bölüm CDB DABC ECDA AC
Röpriz bölümü ABD CDA BECD
Parçanın sonu, içinde sunulan tüm tonlamayı yarı – overton Ģekilde ok benzeri dönen bir dizide
sentezlemiĢ ve ―armonize etmiĢtir‖.
Parçanın üç parçalı kompozisyonu (orta bölüm – 23. ölçüden zıtlı, sentezleme röprizi - 40. ölçüden,
orijinal metronom 1/4 = 72 ve entonasyon formülüne dönüĢ) bestecinin yapısal tercihlerini karakterize etmiĢtir.
Varèse‘nin müziğinin prosedürelliği bir sonat değil, bir ―sonat sonrası‖ niteliktedir (s.154).
Bu arada, ―Density 21.5‖ 1930‘lar için oldukça riskli ve sürpriz olmaya değer bir dizi tını keĢfini sunmuĢ
ve müzikal materyalin sunumunda sonorik bir yön hazırlamıĢtır. Varèse‘nin, Otto Luening‘in bir zamanlar ifade
ettiği gibi, sonoristik alanındaki ―ilk astronot‖ olduğu yaygın olarak biliniyor (s.154).
Ritmin kalıbı, 1/32‘den tam notalar da dahil olmak üzere son derece çeĢitlidir. Parçadaki perde
parametresinin tekrarı, sürekli güncellenen zamansal parametre ile tezat oluĢturmaktadır. Metrik taban sabit
değildir - 4/4 (C), 5/4, 3/4 ölçüleri kullanılır ve ardından orijinal ölçüye geri dönülür. Besteci, kendisi tarafından
belirtilen metronomun tam olarak uygulanmasında ısrar ediyor3, ikincisi burada 1/4 = 72‘den 1/4 = 60‘a üç kez
değiĢiyor.
Kompozisyonun dinamik profili de pek kolay değildir. Varèse parlak sesleri tercih ediyor ve buna göre
―Density 21.5‖de yüksek ses hakimdir. Bununla birlikte, sesin ani ―çökme‖ anları ve dinamiklerde - hem yüksek
bir sesin sınırları içinde hem de daha büyük bir genlikle birçok kademeli değiĢiklik vardır, melodik çizginin
tonlaması ve geniĢletilmiĢ ses ile - tek taraflı (< >), iki taraflı (< >, > <), uzun ve kısa ve ayrıca iki aĢamalı (< f
< ff). Artikülasyon boyalar da oldukça zengindir. Akıcı legatolu cümleler, belirgin tenuto, staccato, vurgulu
sesler, çift legatolar, hafif veya delici melismalar ve ayrıca küçük ve uzun suslarla söylenen ayrı sesler ve tam
cümlelerle vurgulanır.
Louise Varèse, E.Varèse‘nin ulaĢılmaz bir aĢkınlığın sembolü olarak sarmal figüre olan ilgisini ve hatta onun konfigürasyonunun incelenmesini hatırlatıyor
ve daha sonraki yıllarda masasının üzerinde sarmal nebulaya benzer bir girdap akıĢının bir fotoğrafının asılı olduğunu belirtiyor.
3
E.Varèse XX yüzyılın olgun müziğinde sıradan hale gelecek ve icracılardan talimatlarının uygulanmasının doğruluğunu talep eden ilk bestecilerden
biriydi.
2
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Varèse, kompozisyonun orta bölümünde en güçlü ifade aracı olarak, aynı anda ses çıkarma ile birlikte
flütün valflerine vurarak (slap) devrim niteliğinde ve yenilikçi bir teknik kullanmıĢtır. Besteci, ortaya çıkan tını
efektinin yumuĢaklığını gösterir. Nispeten sessiz dinamikler ve aĢağı register koĢullarında, ortaya çıkan tıklama
sesi oldukça güzel ve olağandıĢıdır, garip bir kuĢun ötüĢüyle ücra çağrıĢımlara neden oluyor (büyük ölçüde bu,
―guguk‖ gibi bir Ģey olan e - cis tonlamasından kaynaklanmaktadır). Tabii ki, doğrudan bir bağlantı
olmamasına rağmen, Varèse her zaman ―doğayı değil, manzarayı‖ övdüğünü iddia etmiĢtir.
Böylece, ―Density 21.5‖ flüt tarihine geçti ve ifade araçlarının tüm olasılıklarında, formda dünyanın ilk
avangard solo flüt eseri oldu. Bu, en yeni, avangard müzik sesinin tonlamalarının ve daha az önemli olmayan, o
zamanlar bilinen bir enstrüman çalma tekniklerinin, ilk kez dahil olmak üzere, flütün vurmalı çalgı olarak tüm
çeĢitliliğinin kullanıldığı bir bestedir. Bestecinin bunun için kullandığı notasyon (+ ile iĢaretlenmiĢ nota)
kullanıma girmiĢtir. Flüt çalma ve tını paletindeki tüm diğer avangard teknik uzantılar ve iyileĢtirmeler
―Varèse‘nin kutsamasıyla‖ yapıldı.
2.2. André Jolivet
1936 yılında, Fransız besteci, Ģef ve eğitimci André Jolivet (1905 - 1974) Varese‘nin tek ve en sevdiği
öğrencisi, flüt solosu için müzik alanına döndü. Paris Konservatuarı‘nda sağlam bir akademik eğitim almıĢ ve
yeni eğilimler için çabalamıĢ, çalıĢmalarında belirli bir kısıtlama hissetmiĢtir. Jolivet, yaĢamı boyunca
Varèse‘ye ―kendini didaktik unsurlardan kurtarmasına‖ yardım ettiği için minnettar olmuĢtur (Шнеерсон,
1970, 361 – 362). Ġki müzisyen arkadaĢ canlısı ve ruhen yakındı. Jolivet, ―Altı‖4lıların anti - romantizm ve
konstrüktivizmine tepki olarak ortaya çıkan ve insan düĢüncelerine, duygularına ve tutkularına dönüĢü ilan eden
―Genç Fransa‖ yaratıcı grubun baĢlatıcılarından ve ideologlarından biri olarak biliniyor (onun dıĢında, O.
Messiaen, I. Baudrier, J. – Y. Daniel - Lesur ve diğerleri dahil).
Jolivet, solo flüt için “Cinq Incantations” eserini yarattı. Flüt sesi, bestecinin en sevdiği enstrümantal
seslerden biri idi. Flüt ve flütün katılımıyla yazdığı birçok eseri zamanımızın konser repertuarında değerli bir
yer almıĢtır. Bunların arasında - iki versiyonda bilinen ―Chant de Linos‖ (1944): flüt ve piyano için ve flüt,
keman, viyola, çello ve arp için transkripsiyonda. Ayrıca flüt, fagot ve arp için Trio (1943), üflemeli beĢli için
Serenat (1945), flüt ve yaylı çalgılar orkestrası için Konçerto (1949), nadiren icra olunan flüt ve perküsyon
dörtlüsü için Konser süiti (1965), ayrıca flüt ve klarnet için Sonatina, bir veya iki flüt ve arp için ―Rus
Tarzında‖ eserlerini yaratmıĢtır.
―Cinq Incantations‖, çok sayıda romantik prototipi çağrıĢtıran, programlanmıĢ minyatürlerden oluĢan
yeni bir enstrümantal döngü türüdür. XX yüzyılın ustası, modern felsefe sanatlarından geçmiĢ, Doğu
mistisizminin gizemlerine dalmıĢ olan Jolivet, elbette, lirik duyguların dıĢa vurumuyla sınırlı değildir. Müziğin
büyülü özelliklerine, genellikle Avrupa dıĢı kökenlere baĢvurma ile iliĢkilendirilen dikkat, XX yüzyılın Avrupa
kültüründe daha önce de görülmüĢtür.
Jolivet, her beĢ eserine, her seferinde ―büyü‖nün amacını belirten, son derece somut, ayrıntılı
programlanmıĢ baĢlıklar vermiĢtir. BaĢlıklarda, besteci-Ģair5 arkaik ilkellerin saflıklarını ustalıkla aktarmıĢtır.
Parçaların silsilesi aĢağıdaki gibidir:
1. Tüccarların kabulü ve toplantının barıĢçıl bir sonucu için.
2. Gelecekteki yenidoğanın bir oğul (erkek) olması için.
3. Çiftçinin iĢinin zengin bir hasat getirmesi için.
4. Bir insanın dünyaya huzur içinde girmesi için.
5. Önderin gömüldükten sonra ruhunun dinlenmesi için.
Bir giriĢ iĢlevini yerine getiren yavaĢ tempolu ilk ―Incantation‖da, besteci Barok zamanlarından aĢina
olduğumuz ―gizli iki sesli‖ efektinin yardımıyla iki enstrümanın sesinin tam bir akustik yanılsamasını elde
etmiĢtir. ―Alt yapılıĢ‖6ın satırları arasındaki tını - register aralığı burada en uç noktaya getirilmiĢtir. ―Alt ses‖ler
―do1‖ sesine dayanaklı, aynı seslerden oluĢan bir daire içinde dönen çekici reçitativle temsil edilir. Bunlar, uzun
seslerin bazen arpej benzeri melisma parlamalarıyla renklendirildiği, dinamikler açısından zengin, genellikle
tekrarlanan uzun cümlelerdir. Eserin ritmi gergin, düzensiz, son derece amorf, üç vuruĢlu sayıyı okumak
zordur. Yukarı registerde, olağandıĢı ıslık frullato nedeniyle ses biraz gerçeküstü bir karaktere sahiptir. Yukarı
registerdeki cümleler daha ritmik olarak yumuĢatılır, çizgileri akıcı kromatiktir.
4
5
6

Altı (fr. Les Six), Eric Satie ve Jean Cocteau‘nun himayesinde birleĢen Fransız bestecilerin dostane bir derneğinin adıdır.
Jolivet, ―Askerin Üç ġikayeti‖ adlı Ģiirsel döngünün yazarıdır. Ayrıca, Beethoven hakkında da bir kitap yazmıĢtır.
Subfactura (lat. factura – yerleĢme, yapma, yaratma, yapılıĢ; (lat. sub - alt, altında).
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Tempo kontrastı, çok çeĢitli çalma teknikleri ile ayırt edilen döngünün ikinci parçası ile temsil edilir.
Dinamik karĢıtlıklar burada çoktur (fff - ppp), ritim bazen düzenli ve homojen, ya da dıĢbükey bir Ģekilde
kabartılmıĢtır, suslar bazen hızlı nefes alma olarak, bazen orta bölümde kutsal sessizliğin müziği olarak
yorumlanıyor.
Tempodaki ani ve kademeli değiĢiklikler, aktif olarak onaylanmıĢ mod dayanağındaki değiĢiklikler (Es,
D, Des), hareketin ataletini kırma (yorucu provalardan - mırıldanarak pasajlara -, sonra - tekrarlayan dönüĢümlü
―büyücü geçiĢlere‖ ve tekrar bir daire içinde), eksantrik tını icatları, ayrıntılı nüansları ile dolu kompozisyon,
duygu, endiĢe ve enerji ile ĢaĢırtıyor.

Meditatif - en yavaĢ olanı, üçüncü ―Incantation‖ birinciyi tekrarlıyor. O ayrıca, bölümün (değiĢen
nüanslarla) serbest sayıda tekrarını varsayar. BaĢlıkta belirtilen görüntü, insanın dünyevi iĢleri, günlük ekmeği
(ticaret, tarım) ile de iliĢkilidir. Aynı zamanda, bir rahip tarafından çağrılan bir ruhun kurban ateĢinin üzerinde
duman içinde yükseliyormuĢ gibi, üst registerde titreyen bir dil frullato‘nun sesinin duyulmasında da ortak olan
bir Ģey vardır - ancak bu eserde sadece sonlara doğru görünür.

Bir sonraki bölüm biraz daha hareketlidir. Jolivet‘in fikrine göre, kozmik uyumun (armoninin)
enginliğine gider ve kromatik ―dönüĢler‖ ve ―kayma‖ ile zarif, hafif geniĢ aralıklı hareketli ve etkileyici
(örneğin, art. oktavla ―do1 – do diyez2‖) bir melodik çizgiye sahiptir. Bestecinin açıklamasına göre, yankı (eko)
efekti kullanılıyor. ―Incantation‖un dinamik profili, bestecinin ―kendi içimde‖ isteğine uygun olarak daha
sessiz, boğuk sesler olma eğilimindedir. Parçanın temposu sabit değildir, tıpkı ritmin gergin ve dengesiz olması
gibi.
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Döngünün son parçası, tüm zamanların ―cenaze müziği‖ yapıtlarının yarattığı atalete rağmen hızlıdır.
Ancak tempo, önceki bölümde olduğu gibi tekrar tekrar değiĢkendir. Melodi ilk ölçülerden (üçüncü oktav) çok
yüksek ve tiz çalınıyor, bundan dil tekerlemesi ―kendinden geçmiĢ bir tat kazanıyor‖. Keskin yavaĢlama
anlarında hareket, kayan melismalarla süslenmiĢ triton salınımı ―fa2 – si1‖ üzerinde yoğunlaĢır. Coda
bölümünde, yavaĢlama fonunda, en önemli sihir ritüelinin tacı olarak, dalga benzeri bir virtüöz pasajı üç kez
duyulur ve aynı kendinden geçmiĢ çığlıkla (üçüncü oktavda fortissimo‘lu tril) bestecinin niyetinin cüretkarlığı
ve inandırıcı düzenlemesi ile çekici olan bu sıra dıĢı flüt döngüsü sona erer.

Besteci, geleneksel ses üretimine ek olarak ―Cinq Incantations‖ eserinde Ģunları kullanmıĢtır:
-reaktif ıslık (2) - hafifçe nemlendirilmiĢ gevĢemiĢ dudaklardan az miktarda hava geçirilerek flüt üzerinde
elde edilen efekt,
- yüksek seslerde dilli ve aĢağı seslerde kırtlak frullato‘su (2; 3; 4; 5),
- bunun için en uygun yüksek registerde reaktif ıslık ile birlikte dilli frullato (1),
- portamento (2; 5),
- ―trompet atağı‖7 - oldukça aĢağı kapalı sesler (2; 5) (Висковa, 2009. s. 154 -158),
- Oscillation8 - sonraki bir dönüĢ ile her iki yönde 1/2 tonda yavaĢ periyodik glissando (2),
- smorzato - muhtemelen Jolivet tarafından Varese‘den ödünç alınan, yükseklikte dalgalanma olmadan
sesin gücünün yavaĢ bir titreĢimi,
- flajöle - sesin overtone‘li yeniden boyanması (1; 4 - oktavlı flajöle, 3 – beĢli aralığında).
3. XX YÜZYIL ORTASI: ĠKĠNCĠ DENEYSEL DALGASINDA FLÜT.
1940‘ların sonunda, Avrasya kıtasında silahlar nihayet ―sustuğunda‖, müzik tekrar ―konuĢtu‖ ve flütün
sesi, giderek daha fazla duyulmaya baĢladı. Solo sesiyle deneyler yapmak, sözde ―ikinci avangard patlama‖
(1950 – 1960) yıllarında yeni bir yükseliĢ yaĢamaya baĢladı ve çeĢitli estetik pozisyonlarda duran ve farklı
kompozisyon teknikleri kullanan ustaları kucakladı. Solo flüt için müziğin tonlaması, türü ve etnocoğrafik
temeli, ifade olanaklarının ölçeği yoğun bir Ģekilde geniĢledi, flüt tınısının semantik ―aurası‖, icra tekniği
zenginleĢti ve büyüdü. Enstrümanın etkileyici ve teknik kaynaklarının geniĢleme dalgası, hem dünyaca ünlü
7
8

Ġ. Viskova‘nın terminolojisine göre.
Salınımlı, yani göstergeleri periyodik olarak zaman içinde tekrarlanan bir sistem.
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hem de az bilinen bestecileri, hem ılımlı yenilikçileri hem de ultra radikalleri kapladı. Bu yolda bazen önemli
sanatsal sonuçların olduğunu söylemek doğru olur.
3.1. Otto Clarence Luening
KuĢkusuz yaratıcı baĢarılar arasında, Alman asıllı Amerikalı besteci Otto Luening‘in (1900-1996) flüt
solo çalıĢmaları da yer almaktadır. Luening‘in çok yönlü kiĢiliği - besteciliğin yanı sıra profesyonel olarak
Ģeflik yapmak, flüt ve piyano çalmak, flüt ve vokal pedagojisi yapmak (Arizona Üniversitesi, Bennington
Koleji, Barnard Koleji, Juilliard Okulu, nihayet Columbia Üniversitesi), ders vermek ve etkinlikler
düzenlemekle uğraĢtı, ABD müziğinin geliĢmesinde gözle görülür bir etkisi oldu.
Luening, 60 yılı aĢkın besteci biyografisinin farklı dönemlerinde özgür atonalite, sonorik, aleatorik,
elektronik müzik ile bağlı oldu (bu, çalıĢmalarının en yenilikçi kısmıdır). Mirası, ―Evangeline‖ (1948) operası
da dahil olmak üzere çeĢitli türlerden ibaret eserler içeriyor, ancak enstrümantal kompozisyonlar ana yeri
almaktadır. Bunlardan otuzdan fazlası flütün katılımıyladır. Erken dönemlerde yazdığı flüt ve piyano için
―Sonatina‖sı (1919), bestecinin sağlam flüt ―kataloğu‖nu açmaktadır, flüt ve orkestra için eserler, düetler ve
triolar, alto, soprano, çello, fagot, piyano, klavsen vb. enstrümanları içeren topluluklar dahil. Elektronik
yapıtlarının en sevdiği enstrümanın sesinin teyp deformasyonlarıyla çalıĢmaya dayandığını belirtmekte fayda
var (örneğin, ―Low speed‖ (1952), ―Cantation in Twelve Tones‖, ―Incantation‖, ―Fantasy in Space‖)9
(Когоутек, 1976, s. 206).
2 ila 37 flütçü tarafından ve ad libitum olarak icra olunan “Sonor Canon” (1962) eseri orijinallığı ile
bilinmektedir. Bunun dıĢında, 1960‘larda Luening, Solo Flüt için ―Five Suites‖ eserini yazdı. Bunlar,
çoğunlukla ―ara sıra‖ yazılan, parlak, canlı bir karakterin çeĢitli dans bölümlerinden esprili parçalardır. Bu,
örneğin, bestecinin arkadaĢlarına hediye olarak BeĢinci Süit – ―Düğün Müziği‖dir. Bölümler - Stravinsky ve
Hindemith‘in neoklasizmiyle bir diyalog içindeymiĢ gibi – ―GiriĢ‖, ―MarĢ‖, ―Merasim‖, ―Kabul ve
KonuĢmalar‖ olarak adlandırılmıĢtır. Her süit yaklaĢık 10 dakika sürmektedir. Suit‘in tarzı, Ives10‘in ruhundaki
oldukça geleneksel geniĢletilmiĢ tonalite araçlarının ve atonaliteye kısa çıkıĢların bir kombinasyonuna
dayanmaktadır. Büyük ölçüde, kısmen de ritmin keskinliği ve karmaĢıklığından dolayı kulağa modern
geliyorlar. Dolayısıyla, süitlerin adaptasyon olarak deneysel müzik açısından değeri, geleneksel tarzın bir
―dalına‖ bir tür yenilikçi tonlama ―aĢılama‖dır.
3.2. Luciano Berio
ÇağdaĢ sanatın tanınmıĢ ustası Luciano Berio‘nun (1925-2003) yaratıcılığı, estetik ve üslup açısından
―her yerde yaĢayan‖dır. Besteci farklı zamanlarda dizi ve kolaj tekniklerine, serialisme, elektronik müziğe,
sonoristik, aleatorik, deneysel müzikal tiyatroya yakın olmuĢtur. Kendini her yerde - denizcilikte, oyun yazarı,
avukat, Ġtalya Radyosu‘ndaki (Milano) Fonoloji Stüdyosunda, öğretim görevlisi olarak (1962‘den Juilliard
Okulu) denedi. Berio‘nun müziği, güçlü canlılığı, zengın pitoreskliği, bir karnaval unsurunun sürekli varlığı,
tiyatro ve konser kabarıklığı, doğallığı, esnekliği ve renkleri karıĢtırma eğilimi nedeniyle çekicidir. Bestecinin
yakın arkadaĢı, kültür bilimci ve yazar Umberto Eco, ―yaĢamdan tat alma, hayatın tadına bakma yeteneği‖
derecesine göre Berio‘yu ... Rossini‘ye benzetiyor! (Кириллина, 1995, s.74).
Berio, elektronik müziğe olan aktif tutkusunun ardından flüt ve çeĢitli solistlere yönelik virtüöz parçaları
olan on üç ünlü ―Sequense‖inin ilkini yarattı - flüt (1958), arp (1963), soprano (1966), piyano (1966), trombon
(1966), viyola (1967), obua (1969), çello (1975), klarnet (1980), akordeon, gitar, keman. Besteci, baĢlığa
―sequentio – ―ardıĢık‖ kelimesinin orijinal, gerçek anlamını koymuĢtur. Bunu sık sık yapardı, bestelerine
―hayali, basit‖ baĢlıklarla - Senfoni, Opera, Koro gibi isimlendirdi ve yorumlarını dinleyicinin iradesine bıraktı.
Daha sonra, besteci solo enstrüman ve orkestra için birkaç versiyonda ―Sequense‖ üzerinde yeniden çalıĢtı ve
―Chemins‖ adını verdi (s. 90).
Berio‘nun ―Sequence for Solo Flute‖, çağdaĢ flüt literatürünün en yenilikçi ve önemli parçalarından
biridir. Kadınsı - kaprisli, lirik - sherzolu bir karakterin, kelimenin tam anlamıyla güzel, organik kompozisyonu,
―aĢırılıkları‖ sevmeyen bir besteci için tipik olan serialism ve sınırlı aleatorik simbiyozu temelinde yaratılmıĢtır.
Parçanın yapısı oldukça belirleyicidir. Ses yüksekliği oldukça doğru bir Ģekilde belirtilmiĢtir, dinamikler ve
9

C. Kohoutek, O. Luening‘in elektronik deneylerini oldukça ilkel buluyor, ancak bunların 1952‘de elektronik müziğin ―Ģafağında‖ yaratıldığını unutmamak

lazım.
10

Charles Edward Ives (20.11.1874 - 19.05.1954) - Amerikalı besteci, XX yüzyılın Amerikan kompozisyon ekolunun kurucusu.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 588 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

artikülasyon aynı ayrıntıda yazılmıĢtır. Doğaçlama unsuru, icracının önerilen seçeneklerden birini, ritmik ve
kısmen ses yüksekliğini seçmesiyle ilgilidir.
Berio, enstrümanın doğasında var olan olanaklardan en iyi Ģekilde yararlanmıĢtır. Aynı zamanda,
kendisinin de belirttiği gibi, flüt her zaman nazik, kırılgan, zarif bir lirik tınıya sahip, kasıtlı eksantriklik veya
saldırganlıktan yoksun bir enstrüman olarak kalır. Eserde, uçan zarif pasajlar, hüzünlü iç çekiĢler - iniltiler,
plastik eğimli cantinela‘lar dahil olmak üzere melodik bir legato ile bir çok Ģey icra edilir. Bu kompozisyonda
geniĢletilmiĢ bir performans tekniği - dilsel frullato, hem belirli hem de olmadan valflere dokunarak, orijinal
valf tremolosu sunulmuĢtur. Ancak asıl mesele, müzik tarihinde ilk kez bu eserde besteci, monofonik bir
enstrümanda birkaç sesin aynı anda çıkarılması yöntemini uygulamıĢtır - multifon11 (burada multifon, tam
dörtlü g – c Ģeklinde seslenir). Böylece, Berio, flütün özellikle monodik doğası ve aynı anda birden fazla ses
çıkarmanın imkansızlığı hakkındaki kalıcı efsaneyi yok etti. Bu gerçekten devrim niteliğindeki teknik, flüt
müziğini yeni bir deneysel sınıra taĢıdı (s. 106).

3.3. Charles Wuorinen
Fin kökenli Amerikalı besteci ve piyanist Charles Peter Wuorinen (1938 - 2020), Columbia
Üniversitesi‘nde O. Luening ve V. Usachevsky‘nin öğrencisi ve olgunlukta bunun ve farklı zamanlarda
Amerika BirleĢik Devletleri‘ndeki diğer üniversiteler ve konservatuarların profesörüdür. ÇalıĢmalarında
enstrümantal türleri tercih etmiĢ (perküsyon için 24 senfoni (1976), konserler, oda toplulukları dahil senfoniler),
zaman zaman elektronik müziğe de yönelmiĢtir. Wuorinen‘in mirası yüzden fazla eserden oluĢmaktadır.
Bestecinin stili büyük ölçüde öğretmenlerinden biri olan besteci ve kalıtsal matematikçi Milton Babbitt
(1916) tarafından belirlenen güçlü estetik oryantasyonla belirlenmiĢtir. Babbitt, XX yüzyıl Amerikan müziği
tarihinde çarpıcı bir iz bırakmıĢtı. Schönberg ve Stravinsky ile kiĢisel görüĢmelerden ilham alan Babbitt, seri
teorisinin savunucusu ve daha ileri geliĢtiricisi oldu ve ona matematiksel kümeler teorisini uyguladı.
Wuorinen‘in yaratıcı tarzının çarpıcı bir örneği, “Solo Flüt Varyasyonları”dır (1963, bestecinin solo flüt
için baĢka bir varyasyon döngüsü de vardır). Önümüzde dodekafonik müziğin ―kült‖ türü var (idolü Webern‘in
varyasyonlarını hatırlatıyor). Varyasyonların biçimi, belirli bir aralıkta, görüntüde, ilkede sürekli olarak
içeriden yenilenmesiyle, seri müziğin somutlaĢmasına mükemmel bir Ģekilde uyarlanmıĢtır. Wuorinen‘in
Varyasyonlar dokusu katı bir Ģekilde organize edilmiĢ, parametreleri ince bir Ģekilde farklılaĢtırılmıĢtır. Buradaki hiç bir
Ģey tesadüf değil, her bir seslendirme birimi bestecinin iradesinin belirlediği sınırlar içinde yazılmıĢtır. Besteci tarafından
beyan edilen formun yönlerini koĢullu olarak özetlemeye çalıĢırsak, tema ana kuaternyonun (dördey) (P-I-RRI) iletimi
olarak kabul edilebilir - ilk varyasyon segmental dodekafonik bölgedir. Ġkinci varyasyon, Wourinen‘in monodiden alt
olgusal iki parça ürettiği ve her katmanın kendi seri dönüĢüm sürecine sahip olduğu iki sesli dodekafonik bir bölümle
baĢlıyor. Üçüncü varyasyon, esas olarak permütasyonel değiĢiklikleri ortaya koymaktadır. Dördüncü varyasyon, giderek
daha geniĢ enterpolasyon alanlarını, tonların tekrarlarını içerir ve böylece seri geliĢimin orijinal ―temizliğini‖ kademeli
olarak yok ediyor. BeĢinci varyasyon, serinin sesinin orijinal dolgunluğunu geri getiren ve hareketi yavaĢlatan bir tür
dinamik röprizleme karakterine sahiptir.
Eserin zamansal yönü de hem süre hem de metrik açısından maksimum düzeyde farklıdır. Varyasyonların hemen
hemen her taktı kendi ölçüsünde yazılmıĢtır, oldukça nadir (1/4, 5/2, 7/64, 9/64, 10/32, 11/32, 15/64) dahil olmak üzere
25 farklı ölçü içeriyor. Ritmik değerlerin ölçeği de etkileyicidir - 1/64‘ten tam notaya kadar ve ayrıca, eserin çeĢitli
uzunlukta dsus iĢaretleriyle doygundur. Parçanın tamamı tek bir metronomla yazılmıĢtır, ancak besteci ana tempodan
biraz sapma özgürlüğüne izin vermiĢtir. Eserin dokusu, bestecinin talimatlarına göre üç zamansal kademede - metre
dıĢında, kuvvetli vuruĢta ve kuvvetli vuruĢun önünde - gerçekleĢtirilen karmaĢık dekoratif pasajlarla (bazen uzun ve
karmaĢık tremololarla) doludur. Tüm bu metro - ritmik çeĢitlilikle, Varyasyonlardaki gerçek vuru arka plana
çekilmektedir.
Varyasyonların tını boyası, o dönemde bilinen neredeyse tüm performans teknikleriyle zenginleĢtirilmiĢtir.
Deneysel artikülasyon araçları alanında, çok sayıda flajöle, frullato ve ayrıca - vibrasyon, besteci tarafından ilk kez hız
11

Birden fazla ses çalma.
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parametresine göre en yavaĢ vibrato – oscillation12‘a kadar 4 türe ayrılmıĢtır. Wuorinen, vibrasyonsuz sesten vibrasyonlu
sese ve vibyasyonda kademeli artıĢlar ve azalmalar dibi yenilikçi geçiĢler (15. ölçü) - yani, bir tür artikülatör crescendo ve
diminuendo kullanmıĢtır. Bu tür artıĢların varyantlarından biri, bir ses üzerinde non vibrato boyasının kademeli olarak
değiĢmesidir - bir dil vuruĢu ve ardından molto vibrato (25. ölçü) olarak çalmak. Bununla birlikte, flüt valflerinin vurmalı
sesi kullanılır (her zaman belirli bir yükseklikle birleĢtirilir). Eserde aynı zamanda alıĢılmadık bir valf trili (28. ölçü)
sesleniyor.
SONUÇ
Profesyonel alana aktif olarak girmesinden bu yana flüt, tasarımını ve üretim malzemelerini etkileyen bir dizi
önemli değiĢiklik geçirdi. Enstrümanın geliĢtirilmesinin uzun bir yolunun sonucu olarak, büyük kısmı solo flüt için XX
yüzyılın eserleri olan önemli bir biriken flüt repertuarı haline geldi. ÇalıĢmanın doğrultusu konusunda enstrümanın teknik
ve ifade yeteneklerinin geniĢlemesine yol açan en önemli değiĢiklikleri göstermektir. ÇalıĢmanın sonucu olarak,
enstrümanın tüm dönüĢümlerini ve iyileĢtirmelerini yansıtan flüt literatürünün birikimi ile yakından iliĢkili olduğunu iddia
etmek için tam bir zemin sunmaktadır. Boehm flüt tasarımının çok yönlülüğüne rağmen, bu sürecin bu güne kadar devam
ettiği de açıkça görülüyor. Onun çizimleri, XX, özellikle XXI yüzyılın baĢlanğıcının modern müziğinin performansı için
özel olarak sipariĢle oluĢturulan en yeni flütlerdir.
Bu dönemin solo flüt repertuvarı, önceki XIX yüzyılla kıyaslanamaz ölçüde geniĢ ve çeĢitlidir. Eserlerde incelenen
solo flüt eserleri, dizisel teknik, aleatorik, sonoristik vb. XX yüzyılın önde gelen besteleme tekniklerini kullanarak en son
flüt icra tekniklerinin bireysel besteci tarzlarına giriĢinin ana göstergesi olarak seçilmiĢtir. Bu eserler, modern flüt
müziğinin çeĢitli konserlerde ve uluslararası festivallerde en çok seslendirilen eserler arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
Analizin bu eserlerin çerçevesiyle sınırlandırılması, bir yandan, öğrenciler için zorunlu müfredatın bir parçasını
oluĢturdukları ABD, Kanada, Fransa, Almanya‘daki müzik eğitimi kurumlarının müfredatlarına dayanmaktadır, öte
yandan bu eserler XX yüzyılın yeni besteleme teknikleri ile flüt çalmanın en son yöntemlerinin sentezinin en çarpıcı
örneğidir. ÇalıĢma sırasında, bu yöndeki ilk geliĢmelerin zaten yapılmıĢ olduğu ve Ģimdi bunların aktif bir uygulama
sürecinin devam ettiği anlaĢıldı: enstrümanın geniĢletilmiĢ yorumu, XX yüzyılın sonları ve XXI yüzyılın baĢlarında
çağdaĢ bestecilerin yaratıcı fikirlerinde yeni bir biçim ve içerik buluyor.
XX yüzyılın ikinci yarısının yabancı bestecilerinin flüt soloları için deneysel eserlerinin kapsamlı bir çalıĢmasının
sonucu, bilinmeyen icra tekniklerinin tanınmayan müziğin ve modern besteci tekniğinin ayrılmaz bir parçası haline
geldiği gerçektir. Flüt solosu eserlerinin teorik olarak incelenmesi sonucunda besteci, yeni flüt müziğinde tını
özelliklerinin, kompozisyonun ritim, melodi, armoni gibi diğer bileĢenleri oluĢturan unsurlar ile aynı önemli rolü oynadığı
ve bir bütün haline geldiği sonucuna varır. Ġçinde bulunduğumuz zaman diliminde bu sürecin kulminasyon noktasına
ulaĢtığını ve yakın gelecekte bir iniĢ planlamadığını söyleyebiliriz.
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Abstract
The biology of the myxomycetes narrative follows the stages in the life cycle beginning with the spore. The
spore germinates giving rise to either a myxamoeba or a swarm cell that may form a microcyst under adverse
conditions, or given optimal conditions, may fuse with genetically compatible types, eventually developing into
a plasmodium. The plasmodium is the stage that develops into the fruiting bodies where spores are formed.
They feed on bacteria, fungi, and any other organic matter that is encountered which they can engulf. The
single most distinctive stage of a myxomycete is the assimilative structure, the plasmodium. In Turkey Diachea
genus has got 1 species. Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf.; Fruiting bodies sporangium, metallic blue, bronze
or purple iridescent. Hypothallus white, calcareous, occurring network over the substratum. Stalk stout, snowwhite, calcareous, up to half the total height usually much shorter than the sporangium, venulose.
Keywords: Myxomycetes, Diachea, biogeography, distribution.
Introduction
The myxomycetes (plasmodial slime molds or myxogastrids) are a group of fungus-like organisms (Baba et al.,
2018). The myxomycetes are approximately 1000 species (Lado, 2005-2022). The life cycle of these organisms
is characterized by vegetative phases and generative phases, that superficially resemble those of some
macrofungi (Baba et al., 2019; Sevindik and Akgül, 2019). The myxomycete life cycle begins when a
myxamoeba germinates from a spore. Two compatible myxamoebae from different populations can function as
gametes and fuse to produce a diploid zygote (Zümre et al., 2019; Baba and Sevindik, 2021). The zygote feeds,
carries out synchronous nuclear divisions, and grows ultimately producing a coenocytic trophic structure called
a plasmodium (Baba et al., 2020; Baba et al., 2021a). The plasmodium is essentially a single cell that crawls
around in its microhabitat, ingesting a wide array of different organisms, including algae, bacteria, yeasts,
fungal spores, fungal hyphae, fungal fruiting bodies and even other protists (Baba et al., 2021b). The
myxomycete plasmodium undergoes a transformation from a relatively amorphous blob to what are often rather
intricate fruiting bodies. Spores are formed by portions of the plasmodial protoplasm encapsulating individual
nuclei (Stephenson, and Stempen, 1994; Baba and Sevindik, 2018; Baba et al., 2021c; Baba and Sevindik
2022a; Baba and Sevindik 2022b).
The Genus Diachea
Myxomycetes have been grouped into six taxonomic orders. These are the Ceratiomyxales, Echinosteliales,
Liceales, Physarales, Trichiales, and Stemonitales. In Turkey Diachea genus has got 1 species (Neubert et al.,
1993).
Identification for Myxomycetes must be 7 characters;
1. Hypothallus
2. Stalk
3. Columella
4. Capillitium
5. Peridium
6. Calyculus
7. Spores
Myxomycetes have been grouped into six taxonomic orders (Baba and Sevindik, 2020).
Diachea: Sporangia globose to oblong or cylindric, stipitate or sessile, arising from a common hypothallus.
Stipe and columella thick, erect, rigid, tapering upward, filled with minute, roundish granules of lime, white or
yellowish in color. Columella, and stipe when present, calcareous, rigid, thick, tapering upward. Peridium
simple, thin, tending to be persistent, rugulose, iridescent with metallic tints, breaking up irregularly and
gradually falling away, hyaline, iridescent, without deposits of lime. Capillitium limeless, without lime-knots,
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of delicate threads united into a net, the tips attached to the peridium, arising from numerous points of the
columella, the threads repeatedly branching and anastomosing to form an intricate network, attaining the wall
by numerous short free extremities. Spores black or dark purple in mass. Spores globose, violaceous.
Domain: Eukaryota
Regnum: Protista
Divisio: Amoebozoa
Subdivisio: Mycetozoa
Classis: Myxomycetes
Order: Physarales
Family: Didymiaceae
Genus: Diachea
Species: Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf.
Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf.: Fruiting bodies sporangium, gregarious, cylindrical or elliptical, the base
obtuse or slightly umbilicate, the apex more rounded 0.4-0.6 mm diam., metallic blue, bronze or purple
iridescent. Hypothallus white, calcareous, occurring network over the substratum. Stalk stout, snow-white,
calcareous, up to half the total height usually much shorter than the sporangium, venulose. Peridium
membranous, exceedingly thin and early deciduous. Columella cylindrical, thick, calcareous, almost reaching to
the apex of the sporotheca. Capillitium arising from the whole length of the columella, consisting of purplebrown, branched and anastomosed threads, pale at the tips. Spore-mass black. Spores dull lilac, 7-11 µm diam.,
verruculose. Plasmodium dull white.

Figure 1. Diachea leucopodia
A: Sporangium type Fruiting bodies, hypothallus and stalk of D. leucopodia
B: Spores, capillitium and calcium carbonates

Distribution in Turkey: Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf. (Härkönen and Uotila, 1983; Ergül and Dülger,
2000d; Oran et al., 2006; Baba et al., 2015; Baba and Sevindik, 2019). All of the World Diachea genus has got
13 species In Turkey 1 species.
These names are; Diachea Fr.;
1. D. arboricola H. W. Keller & Skrabal
2. D. aurantipes Nann.-Bremek. & Y. Yamam.
3. D. bulbillosa (Berk. & Broome) Lister
4. D. koazei Y. Yamam.
5. D. leucopodia (Bull.) Rostaf.
6. D. megalospora K.S. Thind & Manocha
7. D. muscicola Y. Yamam.
8. D. radiata G. Lister & Petch
9. D. silvaepluvialis M.L. Farr
10. D. splendens Peck
11. D. subsessilis Peck
12. D. synspora H.Z. Li
13. D. thomasii Rex
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Diachea: Sporangia globose to oblong or cylindric, stipitate or sessile, arising from a common hypothallus.
Stipe and columella thick, erect, rigid, tapering upward, filled with minute, roundish granules of lime, white or
yellowish in color. This genus is scarcely to be distinguished from Lamproderma, except by the white mass of
lime which fills the tube of the stipe and columella.
D. leucopodia (Bull.) Rostaf.: Fruiting bodies sporangium, gregarious, cylindrical or elliptical, the base obtuse
or slightly umbilicate, metallic blue, bronze or purple iridescent. Hypothallus white, calcareous, occurring
network over the substratum. Stalk stout, snow-white, calcareous.
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Abstract
Myxomycetes consume bacteria, and the other minute organisms, but they also provide favorable substrates and
shelters for various species of fungi and insects, mainly Coleoptera (beetles), Latridiidae and Diptera (flies). In
fact, certain beetle species use not only the spores but also the plasmodia of slime molds as a nutritional source.
Latridiidae may lay their eggs in sporophores, aethalia and plasmodia; large downy colonies of myxomycetes
may provide good cover for larvae and adults. Insects carry myxomycete spores to long distances. It is known
that some small species, when used as a food substratum, develop and sporulate on the surface of myxomycete
fruit bodies
Keywords: Myxomycetes, insects, arthropods, biogeography, ecology, microhabitat.
Introduction
The myxomycetes (plasmodial slime molds or myxogastrids) are a group of fungus-like organisms usually
present and sometimes abundant in terrestrial ecosystems, rarely in aquatic environments (Baba et al., 2018;
Baba et al., 2019; Sevindik and Akgül, 2019). The myxomycetes are approximately 1000 species (Lado, 20012022). The myxomycetes (Myxogastria), are commonly referred to as plasmodial slime molds. The life cycle of
these organisms is characterized by vegetative phases and the second of which gives rise to spore-bearing
reproductive structures (fruiting bodies) generative phases, that superficially resemble those of some
macrofungi (Zümre et al., 2019; Baba et al., 2020; Baba and Sevindik, 2021; Baba et al., 2021a). However,
most species of myxomycetes tend to be rather inconspicuous or sporadic in their occurrence and thus not
always easy to detect in the field. Moreover, fruiting bodies of most species are relatively ephemeral and do not
persist in nature for very long (Baba and Sevindik, 2018; Baba et al., 2021c; Baba and Sevindik 2022a; Baba
and Sevindik 2022b).
There are four fruiting body forms or types: sporangium, plasmodiocarp, aethalium, and pseudoaethalium.
The myxomycete life cycle begins when a myxamoeba germinates from a spore obtaining energy by feeding
primarily on bacteria (by phagocytosis). The myxamoebae (or swarm cells) do not increase in size. Instead,
they undergo mitotic cell division followed by cytokinesis in order to produce large clonal populations.
Eventually, two compatible myxamoebae from different populations can function as gametes and fuse to
produce a diploid zygote. The zygote feeds, carries out synchronous nuclear divisions, and grows ultimately
producing a coenocytic trophic structure called a plasmodium. The plasmodium is essentially a single cell that
crawls around in its microhabitat, ingesting a wide array of different organisms, including algae, bacteria,
yeasts, fungal spores, fungal hyphae, fungal fruiting bodies and even other protists.
Myxomycetes are phagotrophic but at least some plasmodia are capable of absorbing (via pinocytosis) nutrients
from aqueous solution (Guttes and Guttes, 1960). The myxomycete plasmodium undergoes a transformation
from a relatively amorphous blob to what are often rather intricate fruiting bodies. Spores are formed by
portions of the plasmodial protoplasm encapsulating individual nuclei.
Insects and fungi share a long history of association in the common habitats where they endure similar
environmental conditions. Over the last 20 years the encounters between entomologists and mycologists have
increased, and to some extent teams of these scientists work together. Several new scientists have been trained
as symbiologists (Vega and Blackwell, 2005).
A summary of the observations (Kylın, 2001) follows;
Phylum Arthropoda,
Class Insecta
Order Collembola (springtails),
Order Thysanoptera (thrips),
Order Hemiptera (true bugs)
Suborder Homoptera,
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 594 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Suborder Heteroptera,
Order Coleoptera (beetles),
Order Hymenoptera (bees, wasps, ants etc.),
Order Diptera (true flies, mosquitoes etc.),
Class Arachnida Order Araneida (spiders),
Order Acari (mites),
Order Opiliones (harvestmen),
Order Pseudoscorpiones (pseudoscorpions or false scorpions),
Class Crustacea
Sub-class Malacostraca
Order Isopoda (woodlice),
Class Chilopodia (centipedes)
Phylum Mollusca
Class Gastropoda
Several different species of snails were found feeding on the hypothallus and the immature aethalium. Eliasson
(1981) has noted that snails frequently eat both plasmodia and developing fruiting bodies of myxomycetes
(Kylın, 2001). Myxomycetes (true slime moulds) are utilised by several different types of arthropods as food
resource, as shelter or for breeding. Feeding on the plasmodia and developing fruiting bodies of the
myxomycete orders Physarales, Trichiales and Echinosteliales whereas species from the Stemonitales were
shunned (Kylın, 2001). Ing (1967) reports more or less frequent findings of nematodes, isopods (woodlice) and
diplopods (millipedes) feeding on myxomycetes. It is also known that mites feed on myxomycetes and have
the capacity to disseminate their spores.
Little research has been done on the ecological relationships between myxomycetes and arthropods, although
some studies have been performed on the ecology of the interaction between the beetles and flies and their host
myxomycetes. The arthropod taxa listed below can be divided into three general categories; 1) taxa feeding or
breeding on the myxomycete, 2) carnivores or parasites seeking prey in the myxomycete, and 3) chance visitors
(Kylın, 2001).
Slime molds consume bacteria and the other minute organisms, but they also provide favorable substrates and
shelters for various species of fungi and insects, mainly Coleoptera (beetles), Latridiidae and Diptera (flies). In
fact, certain beetle species use not only the spores but also the plasmodia of slime molds as a nutritional source
(Stephenson and Stempen 1994). Latridiidae may lay their eggs in sporophores, aethalia and plasmodia; large
downy colonies of myxomycetes may provide good cover for larvae and adults. Insects carry fungus spores to
long distances (Blackwell at all., 1984). It is known that some small fungal species, when used as a food
substratum, develop and sporulate on the surface of myxomycete fruit bodies (Baba and Sevindik, 2018).

Figure 1. Myxomycete and Insect Relationship
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Myxomycetes can be obtained more information about the role in the ecosystem. Future research is also needed
to determine the biological potentials of myxomycetes.
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Abstract
Indiscriminate use of fertilizers in order to increase crop productivity in agriculture is a serious environmental
problem. In this study, arugula (Eruca sativa), cress (Lepidium sativum L.), dill (Anethum graveolens) and
purslane (Portulaca oleracea L.) plants, which are widely consumed and easy to grow in Gaziantep region,
were used to determine the phosphorus usage rates. In order not to affect the results, plants that do not prefer a
symbiotic life were chosen. For this purpose, commercially certified arugula (Eruca sativa), cress (Lepidium
sativum L.), dill (Anethum graveolens), purslane (Portulaca oleracea L.) seeds were used. Then, in order to
determine the amount of phosphorus use, an equal amount (0.26 g) of DAP (diammonium phosphate) fertilizer
was dissolved in 100 ml of water and given to all pots (with 1 kg of soil). A sample was taken from the soil for
analysis before sowing the seeds. By sowing, a controlled experimental environment was prepared in room
conditions and the development of the plants was ensured. The development of the plants was followed for
approximately 1.5 months from the day they were first planted. In order to observe the amount of phosphorus
consumed in the soil more clearly, soil analyzes were carried out to determine the lime, organic matter, pH, EC
and Phosphorus content of the soil before adding DAP (Diammonium Phosphate) fertilizer to the pots, after
adding it and after the product has grown. In the study, phosphorus consumption rates of all four plants were
determined, and it was determined that the plant that consumed the most phosphorus was arugula (Eruca
sativa), and the plant that consumed the least was dill (Anethum graveolens). In this way, it is aimed both to
prevent the use of excess fertilizer and to prevent the accumulation of phosphorus in the soil. Based on these
results, it has been observed that when dill grown soils are fertilized with additional phosphorus, accumulation
may occur in the soil. It has been determined that phosphorus deficiency can be seen in the soils where arugula
is grown. For this reason, it is necessary to reduce the consumption of phosphorus fertilizer in the fields where
dill is grown. Otherwise, both the farmer may suffer economically and the excess phosphorus may accumulate
in the soil and prevent the plant from obtaining other nutrients. Therefore, there may be a decrease in yield and
may cause loss to the farmer. By looking at the results of this study, the use of phosphorus can be investigated
for other plants as in these plants. In this way, soil quality and crop productivity can be increased.
Keywords: Soil, phosphorus, crop productivity, fertilizer
FOSFOR GÜBRESĠNĠN BĠLĠNÇLĠ KULLANIMI
Özet
Tarımda ürün verimliliğini arttırmak amacıyla bilinçsiz kullanılan gübreler, ciddi çevresel sorun olarak
karĢımıza çıkmaktadır. Bu çalıĢmada fosfor kullanım oranlarının tespit edilmesi amacıyla Gaziantep bölgesinde
çok fazla tüketilen ve yetiĢmesi kolay olan roka (Eruca sativa), tere (Lepidium sativum L.), dereotu (Anethum
graveolens) ve semizotu (Portulacaoleracea L.) bitkileri kullanılmıĢtır. Sonuçları etkilememesi için özellikle
simbiyotik yaĢam tercih etmeyen bitkiler seçilmiĢtir. Bu amaçla ticari sertifikalı roka (Eruca sativa), tere
(Lepidium sativum L.), dereotu (Anethum graveolens), semizotu (Portulaca oleracea L.) tohumları
kullanılmıĢtır. Daha sonrasında fosfor kullanım miktarının tespit edilebilmesi için tüm saksılara (1 kg toprak
bulunan) eĢit miktarda (0,26 gr) DAP (Diamonyum Fosfat) gübresi, 100 ml suda çözülerek verilmiĢtir. Tohum
ekimi öncesinde topraktan analiz için örnek alınmıĢtır. Ekim yapılarak oda koĢullarında kontrollü deney ortamı
hazırlanıp bitkilerin geliĢmesi sağlanmıĢtır. Bitkilerin geliĢimi ilk ekildiği günden itibaren yaklaĢık 1,5 ay
boyunca takip edilmiĢtir. Toprakta tüketilen fosfor miktarının daha net gözlemlenebilmesi için saksılara DAP
(Diamonyum Fosfat) gübresi eklenmeden önce, eklendikten sonra ve ürünün de büyümesi sağlandıktan sonra
toprağın kireç, organik madde, pH, EC ve Fosfor içeriğini belirlemek amacıyla toprak analizleri yapılmıĢtır.
ÇalıĢmada dört bitkinin de fosfor tüketim oranları tespit edilmiĢ olup en fazla fosfor tüketen bitkinin roka
(Eruca sativa), en az tüketen bitkinin dereotu (Anethum graveolens) olduğu tespit edilmiĢtir. Bu sayede hem
ihtiyaç fazlası gübre kullanımının önlenmesi hem de toprakta fosfor birikiminin önüne geçilmesi
hedeflenmiĢtir. Bu sonuçlardan yola çıkarak dereotu yetiĢtirilen topraklarda ek fosfor içeren gübreleme
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yapıldığında toprakta birikim gerçekleĢebileceği gözlenmiĢtir. Roka yetiĢtirilen topraklarda ise bitkilerde fosfor
eksikliği görülebileceği tespit edilmiĢtir. Bu sebeple dereotu yetiĢtirilen alanlarda fosforlu gübre tüketiminin
azaltılması gerekmektedir. Aksi takdirde hem çiftçi ekonomik açıdan zarar görebilir hem de fazla kullanılan
fosfor toprakta birikip bitkinin diğer besin elementlerini almasına engel olabilir. Dolayısıyla verimde düĢüĢ
yaĢanabilir ve çiftçinin zarar etmesine sebep olabilir. Bu çalıĢma sonuçlarına bakılarak bu bitkilerde olduğu gibi
fosfor kullanımı baĢka bitkiler için de araĢtırılabilir. Bu sayede toprak kalitesi ve ürün verimliliği arttırılabilir.
Anahtar kelimeler: Toprak, fosfor, ürün verimliliği, gübre
1.GiriĢ
Toprakta bulunan fosfor, bitkiler açısından önemlidir çünkü ATP, Ģekerler ve nükleik asitleri oluĢturur, hücre
bölünmesi, çiçek ve meyve oluĢumunda görevlidir, bitkilerin olgunlaĢmasını hızlandırır, potasyumun bitkiler
tarafından alınmasına zemin hazırlar, bitki köklerinin suyu almasını düzenleyerek suyun etkili bir Ģekilde
kullanılmasını sağlar, bitkinin hastalık ve zararlılara karĢı direncini artırır. Eksikliğinde en çok çiçek, meyve,
tohum gibi generatif organlar zarar görür ve büyüme geriler. Yapraklar normalden daha koyu yeĢil renkte olur.
Bitkilerin kök geliĢimi zayıflar. Don olaylarına ve hastalıklara karĢı bitkinin dayanıklılığı azalır. Fosfor
fazlalığı, eksikliği kadar bitkilerde önemli rol oynar. Bu durumda çinko, demir, kalsiyum, bor, bakır ve mangan
eksiklikleri de meydana gelir.
Tablo 1
Türkiye topraklarında fosfor dağılımı ( )

Doğan, O.(1991), Türkiye Toprakları Verim Durumu Sunumu, ÇEM Genel Müdürlüğü, Ankara

Gaziantep platosu ile güneydeki sınır bölgeleri kırmızı-kahverengi çok kireçli ve killi topraklarla kaplıdır.
Yörede bazalt ve kalkerler üzerinde oluĢan bu topraklar 30-100 cm derinliktedir. Bu toprakların büyük bir kısmı
verimli olup her türlü tarım ürünlerinin yetiĢmesine müsaittir.
ÇalıĢmada kullanılan bitkilerden semizotu (Portulaca oleracea L.); semizotugiller familyasından bir bitki olup
yaprakları salata olarak ya da ıspanak gibi piĢirilerek özellikle Gaziantep bölgesinde yemeklerde çok fazla
kullanılır. Dereotu (Anethum graveolens L.); maydanozgiller familyasındandır. Gövdesi yeĢil ya da mavi-yeĢil
renkli, yuvarlak kesitli, içi boĢ ve bir ana gövdeden dallara ayrılan yapıdadır. Ülkemizde yaygın olarak
yetiĢmektedir. Roka (Eruca sativa) ve tere (Lepidium sativum L.) ise turpgiller familyasından, yaprakları salata
olarak yenen bitkilerdir.
2.Amaç
Bitkiler için en önemli besin elementlerinden birisi olan fosfor, toprakta hareketi çok sınırlı olan bir elementtir.
Bunun en önemli nedeni fosforun topraklarda çeĢitli bileĢenler tarafından sıkı bir Ģekilde tutulmasıdır. Bu
nedenle gübre olarak toprağa verilen fosforun ancak küçük bir bölümü o yıl bitkiler tarafından alınabilmektedir.
Geri kalan kısmı ise toprakta bitkiler için daha az yararlı formda tutulmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda
yetiĢtirilen bitkilerin topraktaki fosforu ne kadar kullandığının kontrollü deney ve sonrasında toprak analizi
yapılarak belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Bu sayede hem ihtiyaç fazlası gübre kullanımının önlenmesi hem de
toprakta fosfor birikiminin önüne geçilmesi hedeflenmiĢtir.
3.Yöntem
3.1. Toprak Temini
ÇalıĢma için Araban Bölgesinden Ekim ayında yeterli miktarda toprak alındı. Örnek alınırken toprak
yüzeyindeki bitki artıkları kürek yardımıyla hafifçe temizlendi ve v Ģeklinde çukur açıldı. Çukurun düzgün
tarafından yaklaĢık 3-4 cm kalınlığında 30 cm'lik toprak dilimi, üst toprak atılmadan alındı. Toprağın
karıĢtırılmasında plastik kovalar kullanıldı. Ġçerisindeki bitki ve taĢ parçaları ayıklandı.
3.2. Tohum Temini
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ġekil 1
Tohumların seçilmesi
Gaziantep bölgesinde fazla tercih edilen bitkilere ait sertifikalı tohum temin edildi.
3.3. Tohum Ekimi
Her bitki için 4 saksı gelecek Ģekilde, eĢit miktarda toprak konularak ekim yapıldı. Saksıların üçer tanesine bitki
tohumları ekildi. Birer tanesi ise kontrol grubu olması için boĢ bırakıldı. Oda koĢullarında (25 °C) bırakılarak
her gün aynı miktarda sulandı. Böylece tüm koĢulların aynı olması sağlandı.
3.4. DAP Eklenmesi
Daha sonrasında fosfor kullanım miktarının net görülebilmesi için tüm saksılara eĢit miktarda (0,26
gr),içeriğinde fosfor ve azot gibi iki önemli bitki besin maddesi bulunan gübre olan DAP (diamonyum fosfat),
100 ml Ģehir Ģebeke suyunda çözülerek verildi.
3.5. Bitki GeliĢim Süreci
Bitkilerin geliĢimi ilk ekildiği günden itibaren yaklaĢık 1,5 ay boyunca takip edildi.
3.6. Analiz Süreci
Bitkiler topraktan çıkarılarak analiz edilmesi için Gaziantep Üniversitesi Araban Meslek Yüksekokulu Toprak
Analiz Laboratuvarına götürüldü. Analizler burada yapıldı.

ġekil 2
Toprak temini

ġekil 3
Tohum temini

ġekil 6

ġekil 7

ġekil 4
Ekim aşaması

ġekil
DAP eklenmesi

Bitki gelişimi

5

Hasattan sonra toprakların poşetlenmesi

3.6.1. Toprakların Kurutulma ve Elenme AĢaması
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Nemli olan toprakların filtre kağıtlarına serilerek kurutulması sağlandı. Sonrasında 2 cm‘lik elek kullanılarak
elendi ve uygun miktarda toprak, analiz için alındı.

ġekil 8
ġekil 9
Toprakların Kurutulması
Toprakların Elenmesi
3.6.2. Ölçüm Süreci
3.6.2.1. Kireç Tayini
Ġlk olarak kireç kavanozları için birer gr toprak tartıldı.%25'lik Hidroklorik asitten 3-5 ml arası küçük kutulara
dolduruldu. Hidroklorik asit doldurulan kap kireç kavanozuna dökülmeden yerleĢtirildi. Tıpa ile kavanozun
ağzı sıkıca kapatıldı. Scheibler kalsimetresinde sağda bulunan vana açık konuma getirildi ve su seviyesi
sıfırlandı. Bu iĢlemden sonra vana kapalı konuma getirildi. Kavanoz içindeki hidroklorik asit yavaĢça toprağın
üzerine döküldü ve çalkalandı. Basınç sabitlenince su ĢiĢesi aĢağı indirilerek borulardaki su seviyesi eĢitlendi.
EĢitlemeden sonra değer kaydedildi. ĠĢlem sırasında aĢağıdaki formül kullanıldı.
V0x 0,4464
%Kireç (CaCO3) = ———————
A
Vo: Normal koĢullara dönüĢtürülmüĢ gaz hacmi (cm³)
A: Numune miktarı (g)
Toprakta kireç tayininde kalsimetre düzeneği kullanılır ve % kireç miktarı CaCO3
cinsinden ifade edilir. Elde edilen veriler doğrultusunda toprakların kireç içeriğine göre sınıflandırması Tablo
2‗ye göre yapılır.

Tablo 2
Toprakların kireç içeriklerine göre sınıflandırılması
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ġekil 10
Scheibler kalsimetresi
3.6.2.2. Organik Madde Tayini
Ġlk olarak 500 ml'lik erlenmayer içerisinde birer gram toprak tartıldı. Üzerine 10 ml potasyum dikromat eklendi.
Bunun üzerine çeker ocakta yirmiĢer ml deriĢik sülfirik asit eklendi. Daha sonra birer dakika hot plate üzerinde
ısıtıldı ve 1 dakika sonra soğumaya bırakıldı. Soğuduktan sonra 200 ml saf su eklendi. Daha sonra 12-13 damla
baryum difenilamin ilave edildi. Son olarak demir sülfat ile titrasyon yapılarak harcanan miktar kaydedildi.
Aynı iĢlemler toprak eklenmeden Ģahit için de yapıldı ve sonucu kaydedildi.
3.6.2.3.pH ve EC Tayini
Saturasyon kabına 100 gr toprak örneği tartıldı. YavaĢ yavaĢ saf su ilave edilerek spatül yardımıyla çamur
haline getirilip pH değeri ve elektrik iletkenliği tespit edildi.
3.6.2.4.Fosfor Tayini
KurutulmuĢ ve 2 mm‘lik elekte elenmiĢ 5gr toprak örneği 250 ml‘lik erlene konuldu. Üzerine 100 ml 0.5 M
Sodyum Bikarbonat eklenip çalkalama makinasında 30 dk. çalkalandı. Filtre kağıdından süzüldükten sonra
süzüntüden 5 ml alınıp ve 25 ml‘lik ölçü balonuna konuldu. Çözeltinin pH‘ının ayarlanabilmesi için 0,430 ml
5N Sülfürik Asit çözeltisi ilave edilip, ölçü balonu arı su katılarak 20 ml‘ye getirildi. Üzerine 4 ml Askorbik
Asit eklendi ve elle hafif çalkalandı. Süzük arı su ile 25 ml derecesine tamamlanıp, 10 dk bekletildikten sonra
882 nm‘de spektrofotometrede okundu.
4. Bulgular
Yapılan analiz sonuçlarından aĢağıda verilen tablolardaki veriler elde edilmiĢtir.
Tablo 3
Tablo 4
Tablo 5
Toprağın Ph „ı
Elektriksel iletkenliği
Saturasyonu
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Tablo 6
Kireç tayini sonuçları

Tablo 7
Topraktaki organik madde miktarları

Tablo 8
Topraktaki fosfor miktarları
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Tablo 9
Toprağın analiz sonuçları ve farkları
ÖRNEKLER

Dere Otu

Tere

Roka

Semiz Otu

FOSFOR
(P)
0,2364
0,2038
0,1864
0,2765
0,1949
0,2258
0,1522
0,2617
0,2137
0,1975
0,1888
0,2181
0,2434
0,2107
0,1928
0,2548
0,184

ORTALAMA
(P)

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

ORGANĠK
MADDE
19,15
19,23
19,50
19,57
20,00
20,05
20,06
20,12
20,06
20,20
20,18
20,20
20,80
20,81
20,80
20,82
20,50

0,2548
0,184

0,184

32

20,51

0,146

0,146

0,146

SIRA NO

PH

EC

SATURASYON

KĠREÇ

S1
S2
S3
D KONTROL
S1
S2
S3
T KONTROL
S1
S2
S3
R KONTROL
S1
S2
S3
S KONTROL

8,08
8,22
8,17
8,13
8,23
8,22
8,18
8,22
8,22
8,22
8,18
8,17
8,17
8,13
8,13
8,17
8,22

823
744
865
975
744
865
875
894
785
810
760
1190
829
863
860
957
755

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

8,22

728

35

DAP ĠLAVELĠ
DAP
ĠLAVESĠZ

0,2089

FARK
(P)
0,0676

0,2765
0,1910

0,0707

0,2617
0,2000

0,0181

0,2181
0,2156

0,0392

5. Sonuç ve TartıĢma

Elde edilen sonuçlara bakıldığında dereotu en az fosfor tüketen bitki; roka ise en fazla fosfor tüketen bitki
olmuĢtur. Bu sonuçlardan yola çıkarak dereotu yetiĢtirilen topraklarda ek fosfor içeren gübreleme yapıldığında
toprakta birikim gerçekleĢebileceği için fazlalığında bitkide çinko, demir, kalsiyum, bor, bakır ve mangan
eksiklikleri meydana getirebileceği göz ardı edilmemelidir. Roka yetiĢtirilen topraklarda ise bitkilerde fosfor
eksikliği görülüp, bitkilerin çiçek, meyve, tohum gibi generatif organları zarar görebileceği için ve büyüme
gerileyebileceği, yaprakların normalden daha koyu yeĢil renkte olabileceği, bitkilerin kök geliĢimi
zayıflayabileceği, don olaylarına ve hastalıklara karĢı bitkinin dayanıklılığının azalabileceği unutulmamalıdır.
6. Öneriler
Sonuçlara bakıldığında dereotu yetiĢtirilen alanlarda fosforlu gübre kullanımı hem ekonomik açıdan zarar
verebilir hem de fosfor, sulama ya da buharlaĢma yoluyla kaybedilmediği için fazlası bitkilere zarar vermeye
baĢlayabilir. YetiĢtirilen bitkilerin fosfor kullanım oranları takip edilerek ona uygun gübreleme yapılması
bitkiler açısından ve ekonomik açıdan çok önemlidir.
TeĢekkür: ÇalıĢmamızda katkılarından dolayı Ömer Çelik‘e teĢekkür ederiz.
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Abstract
The myxomycetes; plasmodial slime molds or myxogastrids are a group of eukaryotic microorganisms that
form part of the supergroup Amoebozoa. The life cycle of myxomycetes involves three morphologically
distinct stages. These are the amoeboflagellate stage, the plasmodium and the fruiting body containing spores.
The plasmodium; single most distinctive stage of a myxomycete is the assimilative structure, feeds on bacteria,
yeast, and other microorganisms, by phagocytosis and fusions with other plasmodia. The plasmodium is
membrane-bound, acellular, and naked. A fruiting body develops from plasmodium.
Keywords: Myxomycetes, Dictydiaethalium, Dictydiaethalium plumbeum, biogeography, distribution.
Introduction
Myxomycetes; are characterised by an amorphous, multinucleate, protoplasmic mass called the plasmodium as
well as fruiting bodies (Baba et al., 2018; Baba et al., 2019; Sevindik and Akgül, 2019). The life cycle of a
myxomycete includes two morphologically distinct trophic stages, one consisting of uninucleate amoebae (with
or without flagella), and the other consisting of a distinctive multinucleate structure, the plasmodium (Zümre et
al., 2019; Baba et al., 2020; Baba and Sevindik, 2021; Baba et al., 2021a; Baba et al., 2021b). The plasmodium
is essentially a single cell that crawls around in its microhabitat, ingesting a wide array of different organisms,
including algae, bacteria, yeasts, fungal spores, fungal hyphae, fungal fruiting bodies and even other protists.
The myxomycete plasmodium undergoes a transformation from a relatively amorphous blob to what are often
rather intricate fruiting bodies. Spores are formed by portions of the plasmodial protoplasm encapsulating
individual nuclei (Stephenson, and Stempen, 1994; Baba and Sevindik, 2018; Baba et al., 2021c; Baba and
Sevindik 2022a; Baba and Sevindik 2022b).
The Genus Dictydiaethalium
Myxomycetes have been grouped into six taxonomic orders. These are the Ceratiomyxales, Echinosteliales,
Liceales, Physarales, Trichiales, and Stemonitales (Neubert et al., 1993).
Order: Liceales
Family: Dictydiaethaliaceae
Genus: Dictydiaethalium Rostaf.
Fruiting bodies pseudoaethalium, pulvinate, formed of erect, columnar sporangia, composed of numerous
closely compacted sporangia. Sporotheca depressed, flat, erect, regular, prismatic by mutual pressure, the
lateral wall-space of each sporangium that only threads remain to mark the vertical angles. Whose walls
disappear completely except for the thickenings at the angles which remain as pseudocapillitial threads
depending from the angular tops of the sporangia, these forming a tessellated cortex, beige or ochraceous. The
peridium of each individual sporotheca consists of a polyhedral cap with a vertical thread running from each
corner to the base of the pseudoaethalium. Peridium convex above, wanting at the sides and within the
aethalium represented by vertical threads marking the angles and passing from base to summit. Spores in mass,
pale yellow. Spores spinose, the spines up to 1 µm high, almost colorless, rough. Plasmodium watery. In
Turkey Dictydiaethalium genus has got 1 species.
Species: Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf:
Fruiting bodies Pseudoaethalium formed of a single layer of closely-appressed, thin, elliptical or elongate, very
flat-pulvinate, 2-20 mm, olivaceous or ochraceous, smooth, under the lens punctate, in section showing the
columnar or prismatic sporangia, which are normally six-sided, having at the edges six simple threads, the
remains of peridium, extending from base to apex, where the peridium remains intact, ochraceous. Sporotheca,
composed of closely compacted sporangia about 0.2 mm in diam. The peridium of each individual sporotheca
consists of a polyhedral cap with a vertical thread running from each corner to the base of the pseudoaethalium.
Hypothallus prominent, radiating far around the aethalium, silvery white. Rigid, undivided pseudocapillitium
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hangs from 5 to 6 corners of the sporangia caps. Spores ochraceous brown in mass, pale yellow or dull
brownish yellow, almost colorless in transmitted light, 8-10 µm diam., minutely warted or spinose, the spines
up to 1 µm high. Plasmodium at first watery, then bright pink.

Figure 1. D. plumbeum
A: Pseudoaethalium type Fruiting bodies of D. plumbeum
B and C: Pseudoaethalium and pseudocapillitium of D. plumbeum
D: Pseudocapillitium and spores of D. plumbeum

Distribution: In Turkey Dictydiaethalium genus has got 1 species (Baba et al., 2008, Baba, 2012; Baba, 2015;
Baba et al., 2018). All of the world Dictydiaethalium genus has got 3 species and in Turkey Dictydiaethalium
genus has got 1 species.
Dictydiaethalium Rostaf.
1. Dictydiaethalium dictyosporangium B. Zhang & Yu Li
2. Dictydiaethalium dictyosporum Nann.-Bremek.
3. Dictydiaethalium plumbeum (Schumach.) Rostaf.
Dictydiaethalium plumbeum is a cosmopolitan species, usually living on decaying wood, is composed of
closely compacted sporangia each with a separate wall, which is thickened at the junctions. The thinner portions
of the wall disappear by maturity and the fructification becomes pseudoaethaloid. This fructification was
obtained in moist chamber culture.
References
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Baba, H., Tamer, A.Ü., & Kalyoncu, F., (2008). New Myxomycete records for Turkey: One new genus and three new
species. Turk. J. Bot., 32: 329-332.
Baba, H. (2012). Diversity and ecology of Myxomycetes in Antakya-Hatay (Turkey). J Fungus., 3: 5–11.
Baba, H. and Sevindik, M. (2020). Mycetozoa of Turkey. Nobel 1. Edition Ankara.
Baba, H., & Sevindik, M. (2018). The roles of myxomycetes in ecosystems. J Bacteriol Mycol Open Access, 6(3), 165-166.
Baba, H., & Sevindik, M. (2019). Mycetozoa of Turkey (checklist). Mycopath, 17(1), 1-14.
Baba, H., & Sevindik, M. (2021). A new myxomycetes record (Myxogastria) from Turkey: Didymium listeri
Massee. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 24(4), 820-823.
Baba, H., AltaĢ, B., & Sevindik, M. (2021b). Myxomycetes diversity of Batman Province and Hasankeyf
district. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 24(2), 435-441.
Baba, H., Cennet, E., & Sevindik, M. (2019). Investigation of Myxomycetes (Myxomycota) in Kirikhan (Hatay
Province). Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C Biology, 28(2), 160-169.
Baba, H., Er, A., & Sevindik, M. (2020). Myxomycetes diversity of Belen region of Hatay province (Turkey). Kastamonu
University Journal of Forestry Faculty, 20(2), 86-96.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 606 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

10. Baba, H., Gelen, M., & Sevindik, M. (2018). Taxonomic investigation of myxomycetes in Altınözü,
Turkey. Mycopath, 16(1), 23-31.
11. Baba, H., Gündoğdu, F. & Sevindik, M. (2021c). Myxomycetes biodiversity in Gaziantep Province (Turkey) with four new
records. Phytotaxa 478 (1): 105–118
12. Baba H, (2015a). Investigation of Myxomycetes diversity on Kuseyr Mountain, Three new records in Hatay/Turkey. Fresen.
Environ. Bull., 24: 4077-4086.
13. Baba, H., Sevindik, M., Er, A., Atay, M., Doğan, Y., AltaĢ, B., & Akgül, H. (2021a). New four Mycetozoa records from
South East Anatolia-Turkey. Fresenius Enviromental Bulletin, 30(4), 3565-3574.
14. Baba, H., & Sevindik, M. (2022a). Myxomycetes diversity in Adana Province (Turkey) with two new
records. Phytotaxa, 547(1), 31-42.
15. Baba, H., & Sevindik, M. (2022b). New Records of Myxogastria (Mycetozoa) from the Eastern Mediterranean Region of
Turkey. Biology Bulletin, 49(2), 85-94.
16. Neubert, H., Nowotny, W., & Baumann, K. (1993). Die Myxomyceten Vol. 1. Ceratiomyxales, Echinosteliales, Liceales und
Trichiales. In verlag karlheinz baumann, gomaringen, Germany.
17. Sevindik, M., & Akgul, H. (2019). Fruiting bodies structures of myxomycetes. Journal of Bacteriology & Mycology, 7(6),
144-148.
18. Stephenson, S. L., and Stempen, H. (1994). Myxomycetes: A Handbook of Slime Molds. Timber Press, Portland, Oregon,
USA. pp 1-183.
19. Zümre, M., Baba, H., & Sevindik, M. (2019). Investigation of myxomycetes in Selcen Mountain (Turkey) and its close
environs. Eurasian Journal of Forest Science, 7(3), 284-292.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 607 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Myxomycetes of Turkey: The Genera Lindbladia Fr.
Hayri Baba
Department of Biology, Faculty of Science and Arts, Hatay Mustafa Kemal University,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1837-4321
Mustafa Sevindik
Osmaniye Korkut Ata University, Bahçe Vocational School of Higher Education, Department of Food Processing,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7223-2220

Abstract
Myxomycetes (plasmodial slime moulds) are primitive, holotrophic eukaryotes that commonly occur in
association with decaying plant material in terrestrial ecosystems. Myxomycetes are phagotrophic eukaryotes
with a plasmodial stage. Myxomycete fruiting bodies ocur wherever there is sufficient decaying organic matter
with adequate moisture and moderate temperatures. Lindbladia tubulina consisting of 1 species World and
Turkey. Fruiting bodies pulvinate pseudoaethalium, or crowded together in a single layer, sessile, or shortstipitate, Pseudoaethalia varying in colour from grey, yellow-brown to brown, often tinted olive, formed by the
hemispheric or irregular apexes of individual sporocarps, which are tubulelike, sinuous.
Keywords: Myxomycetes, Lindbladia tubulina, biogeography, distribution.
Introduction
Myxomycetes are very important protists in ecosystem and they are cosmopolitan species (Baba et al., 2018).
Phagotrophic amoeboid eukaryotes occurring with decaying plant material in generally terrestrial ecosystems
(Baba et al., 2019; Sevindik and Akgül, 2019). The fruiting bodies of myxomycetes can occur anywhere under
optimum conditions. The spore-producing fruiting bodies of myxomycetes vary considerably in size (Zümre et
al., 2019; Baba et al., 2020; Baba and Sevindik, 2021; Baba et al., 2021a). Myxomycetes life cycle includes two
morphologically distinct trophic stages, one consisting of uninucleate amoebae and the other consisting of a
distinctive multinucleate structure, the plasmodium The plasmodium is essentially a single cell that crawls
around in its microhabitat, ingesting a wide array of different organisms, including algae, bacteria, yeasts,
fungal spores, fungal hyphae, fungal fruiting bodies and even other protists. The plasmodium grows and
fruiting bodies (Martin and Alexopoulos, 1969; Poulain, et al., 2011; Baba and Sevindik, 2018; Baba et al.,
2021c; Baba and Sevindik 2022a; Baba and Sevindik 2022b).
There are four fruiting body forms or types: sporangium, plasmodiocarp, aethalium, and pseudoaethalium.
The Genus Lindbladia
Myxomycetes have been grouped into six taxonomic orders. These are the Ceratiomyxales, Echinosteliales,
Liceales, Physarales, Trichiales, and Stemonitales.
Order: Liceales
Family: Cribrariaceae
Genus: Lindbladia Fr.:
Fructification: varying from a pulvinate aethalium with a continuous cortex through a pseudoaethalium to a
cluster of sessile or substipitate sporangia. Sporotheca: short, tubular, sometimes superimposed, sometimes
forming a simple stratum, in the latter case generally sessile, but sometimes short-stipitate solitary or crowded
and heaped in layers to form a pseudoaethalium. Hypothallus: thick, spongy white or brown. Peridium:
containing dictydine granules. Net lacking or rarely, in sporangiate forms, imperfectly developed, the walls not
forming nets in the upper part. Pseudocapillitium: completely absent or scanty and then strand-like. Sporemass: yellow or olivaceous. Spores: pale brown. Plasmodium: black (Leontyev et al., 2009).
Consisting of 1 species world and Turkey (Baba and Sevindik, 2019).
Lindbladia tubulina Fr.: Fruiting bodies: solitary or crowded, either closely combined and superimposed, so as
to form a pulvinate pseudoaethalium, or crowded together in a single layer, sessile, or short-stipitate, 30- 40
mm long and 25-30 mm wide. Pseudoaethalia: 1-10 cm diam., varying in colour from grey, yellow-brown to
brown, often tinted olive, formed by the hemispheric or irregular apexes of individual sporocarps, which are
tubulelike, sinuous. Hypothallus: well developed, membranous, or more or less spongiose in structure, white or
brown. Stipe: when present, very short but distinct, brown, rugulose. Peridium: membranous, smooth or slightly
wrinkled, containing calcic granules usually scattered irregularly in pseudoaethalia. Calcic granules 0.3-0.8 µm
diam. Sometimes the upper layer of sporotheca dries prematurely to form a dark shiny, bullate crust.
Pseudocapillitium: completely absent or scanty and then strand-like. Spore-mass: yellow or olivegreen. Spores:
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pale brown, dirty-yellowish 6-8 µm diam., minutely verruculose, nearly smooth. Plasmodium: watery, later
becoming deeply black (Baba and Sevindik, 2020).

Figure 1. Lindbladia tubulina
A, B and C: Pseudoaethalium type fruiting bodies of L. tubulina
D: Spores of L. tubulina

Lindbladia tubulina consisting of 1 species World and Turkey. Fruiting bodies pulvinate pseudoaethalium, or
crowded together in a single layer, sessile, or short-stipitate, Pseudoaethalia varying in colour from grey,
yellow-brown to brown, often tinted olive, formed by the hemispheric or irregular apexes of individual
sporocarps, which are tubulelike, sinuous.
The pseudoaethalium is similar in outer appearance to an aethalium, represents the fusion of many sporangia
packed together. The degree to which sporangia retain internal side-walls varies. Individual sporangia are only
partially fused in species of Tubifera, with the side-walls still intact (T. ferruginosa; Stephenson and Stempen,
1994). In Dictydiaethalium plumbeum, the tops of sporangia are still discernable, but internal side-walls do not
separate each sporangium, and only the angles of the walls remain as threads (Keller and Braun, 1999).
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Abstract
Medicinal Mushrooms are natural products that have very good effects in the treatment of many diseases.
Mushrooms have different pharmacological effects thanks to many bioactive compounds in their body. These
compounds, which do not have nutritional properties, are medically important. In this context, determining the
biological activities of fungi is important in terms of pharmacological research. In our study, total antioxidant
(TAS), total oxidant (TOS) and oxidative stress index (OSI) and antimicrobial activity of Astraeus
hygrometricus (Pers.) Morgan mushroom were determined. Ethanol extracts of the fungus were extracted in a
soxhlet apparatus. TAS, TOS and OSI values were measured using Rel Assay kits. Antimicrobial activity was
determined using the agar dilution method. As a result of the studies, TAS (2.730±0.161), TOS (17.832±0.302)
and OSI (0.657±0.030) values of the mushroom were determined. It was determined that the mushroom extract
was effective against bacteria at 200-400 µg/mL concentration and against fungi at 200 µg/mL concentration.
As a result, it has been determined that A. hygrometricus can be used as a natural antioxidant and antimicrobial
source.
Keywords: Antimicrobial, Antioxidant, oxidant, medicinal mushrooms.
1. Introduction
Mushrooms are one of the most important foods in terms of nutrition (Akgül et al., 2016a). It is also a good
source of vitamins such as B, C, and D, including niacin, riboflavin, thiamine and folate, and various minerals
(Cheung et al., 2003). Mushrooms are high in carbohydrates and protein, and low in fat and fiber. In addition to
their nutritional properties, mushrooms are important pharmacological resources (Jayakumar et al., 2009;
Sevindik et al., 2017). Many studies have reported that mushrooms have antimicrobial, antioxidant, antitumor,
antiallergic, anti-inflammatory and DNA protective properties (Choi et al., 2006; Lee et al., 2008; Akgül et al.,
2016b; Sevindik et al., 2016; Gürgen et al., 2020; Selamoglu et al., 2020). In this study, total antioxidant, total
oxidant status and antimicrobial activity of Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan mushroom were
determined.
2. Material and Method
A. hygrometricus samples were collected from Trabzon (Turkey) in 2021. The collected mushroom samples
were extracted with ethanol (EtOH) at 50 °C for about 6 hours (Gerhardt EV 14). The obtained extracts were
concentrated with a rotary evaporator (Heidolph Laborota 4000 Rotary Evaporator).
Antioxidant and Oxidant Tests
TAS and TOS values of the ethanol extract of the mushroom were determined using Rel Assay kits (Rel Assay
Kit Diagnostics, Turkey). TAS value was shown as mmol Trolox equiv./L (Erel, 2004). TOS value was shown
as μmoL H2O2 equiv./L (Erel 2005). The following formula was used while calculating the OSI (Arbitrary
unit: AU) (Sevindik, 2018).
TOS, µmol H2O2equiv./L
OSI =
TAS, mmol Trolox equiv./L X 10
Antimicrobial Tests
Antimicrobial activity tests of EtOH extract of the mushroom were determined by agar dilution method.
Staphylococcus aureus ATCC 29213, S. aureus MRSA ATCC 43300, Enterococcus faecalis ATCC 29212,
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Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Acinetobacter baumannii ATCC
19606 were used as test bacteria. Candida albicans ATCC 10231, C. krusei ATCC 34135 and C. glabrata
ATCC 90030 were used as fungal strains. Bacterial strains were pre-cultured in Muller Hinton Broth medium
and fungal strains were pre-cultured in RPMI 1640 Broth medium. The lowest concentration that inhibits the
growth of bacteria and fungi was determined as the minimal inhibitory concentration (MIC). (Bauer et al.,
1966; Hindler et al., 1992; Matuschek et al., 2014).
Results and Discussion
Total Antioxidant and Oxidant Status
Mushrooms are natural products responsible for many biological activities. With these properties, it is one of
the natural products used in pharmacological studies (Krupodorova and Sevindik, 2020). In this study, TAS,
TOS and OSI values of A. hygrometricus were determined. As a result of our studies, TAS value of A.
hygrometricus was determined as 2.730±0.161, TOS value as 17.832±0.302 and OSI value as 0.657±0.030. In
studies on different mushrooms species in the literature, TAS, TOS and OSI values of Cerioporus varius
(TAS:2.312, TOS:14.358, OSI:0.627), Laetiporus sulphureus (TAS:2.195, TOS:1.303, OSI:0.059), Suillus
granulatus (TAS:3.143, TOS: 18.933, OSI:0.603) and Helvella leucopus (TAS:2.181, TOS:14.389, OSI:0.661)
have been reported (Sevindik et al., 2018; Sevindik, 2019; Sevindik and Akata, 2019; Mushtaq et al., 2020). In
this context, TAS and TOS values of A. hygrometricus were determined to be higher than C. varius, L.
sulphureus and H. leucopus, but lower than S. granulatus. The OSI value of A. hygrometricus was determined
to be higher than C. varius, L. sulphureus, S. granulatus and lower than H. leucopus. In this context, in our
study, it was determined that A. hygrometricus has antioxidant potential.
Antimicrobial Activity
Many natural products are used in the fight against diseases caused by microorganisms. Mushrooms are
important natural products in this context (Baba et al., 2020). In our study, antimicrobial activities of A.
hygrometricus against standard bacterial and fungal strains were determined. The obtained results are shown in
Table 1.
Table 1. Antimicrobial activitiy of A. hygrometricus
S.
E.
aureus
E. coli
faecalis
MRSA
EtOH
400
400
400
400
The MIC values are presented in units of µg/mL.
S. aureus

P.
A.
C.
C.
C.
aeruginosa baumannii albicans glabrata krusei
200

400

200

200

200

It was determined that the ethanol extract of the A. hygrometricus used in our study was effective against P.
aeruginosa, C. albicans, C. glabrata and C. krusei at 200 µg/mL concentration. In addition, it was determined
to be effective against S. aureus, S. aureus MRSA, E. faecalis, E. coli and A. baumannii at 400 µg/mL
concentration. As a result, it was determined that A. hygrometricus used in our study has antimicrobial
potential.
Conclusion
In this study, total antioxidant, total oxidant and antimicrobial potential of A. hygrometricus were determined.
As a result of the studies, it was determined that the mushroom has antioxidant and antimicrobial potential.
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Abstract

Mushrooms are living organisms that have an important place among many natural products. They spread in
almost every part of the world. In different cultures, mushrooms are used in food, medicine, spice and religious
rituals. In recent years, many studies on fungi have shown that fungi have important biological activities. In this
study, total antioxidant (TAS), total oxidant (TOS) and oxidative stress index (OSI) of Coprinopsis
atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo mushrooms were determined. In addition, antimicrobial
activity of the mushroom extract against standard bacterial and fungal strains was determined. In this context,
the fruiting bodies of the fungus were extracted with ethanol in a soxhlet device. TAS, TOS and OSI values
were determined using Rel Assay kits. Antimicrobial activity was determined using the agar dilution method.
As a result of the studies, the TAS value (3.515±0.184), TOS value (12.861±0.215) and OSI value
(0.367±0.014) of the mushroom were determined. The mushroom extract was effective against standard
bacteria at 50-400 µg/mL concentration, and against fungal strains at 200 µg/mL concentration. According to
these results, it was determined that the mushroom had antioxidant and antimicrobial potentials. As a result, it is
thought that C. atramentaria mushroom can be used as a natural antioxidant and antimicrobial material in
pharmacological designs.
Keywords: Antimicrobial, Antioxidant, oxidant, medicinal mushrooms
1. Introduction
In many parts of the world, mushrooms are used as an important supportive source against oxidative stress and
various diseases caused by microorganisms (Mau et al., 2002; Akgül et al., 2016a). In addition to their edible
properties, mushrooms also come to the fore with their medicinal properties. Many mushrooms produce
biologically active compounds within their body. Mushrooms are very important natural materials, especially in
terms of antioxidant activity (Manzi et al., 1999; Akgül et al., 2016b; Ellan et al., 2019). In addition to
antioxidant properties, fungi have also drawn attention to their biological activities such as antitumor, antiviral,
antidiabetic, hypolipidemic, hepatoprotective and DNA protective (Yang et al., 2002; Sevindik et al., 2016;
Sevindik et al., 2017; Rathore et al., 2019; Gürgen et al., 2020; Selamoglu et al., 2020; Usman et al., 2021). In
this study, total antioxidant, total oxidant, oxidative stress index and antimicrobial activity of C. atramentaria
were determined.
2. Material and Method
C. atramentaria samples were collected from Bilyayivka, Odessa region (Ukraine) 2020. The collected
mushroom samples were extracted with ethanol (EtOH) at 50 °C for about 6 hours (Gerhardt EV 14). The
obtained extracts were concentrated with a rotary evaporator (Heidolph Laborota 4000 Rotary Evaporator).
Antioxidant and Oxidant Tests
TAS and TOS values of the ethanol extract of the mushroom were determined using Rel Assay kits (Rel Assay
Kit Diagnostics, Turkey). TAS value was shown as mmol Trolox equiv./L (Erel, 2004). TOS value was shown
as μmoL H2O2 equiv./L (Erel 2005). The following formula was used while calculating the OSI (Arbitrary
unit: AU) (Sevindik, 2018).
TOS, µmol H2O2equiv./L
OSI =
TAS, mmol Trolox equiv./L X 10
Antimicrobial Tests
Antimicrobial activity tests of EtOH extract of the mushroom were determined by agar dilution method.
Staphylococcus aureus ATCC 29213, S. aureus MRSA ATCC 43300, Enterococcus faecalis ATCC 29212,
Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Acinetobacter baumannii ATCC
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19606 were used as test bacteria. Candida albicans ATCC 10231, C. krusei ATCC 34135 and C. glabrata
ATCC 90030 were used as fungal strains. Bacterial strains were pre-cultured in Muller Hinton Broth medium
and fungal strains were pre-cultured in RPMI 1640 Broth medium. The lowest concentration that inhibits the
growth of bacteria and fungi was determined as the minimal inhibitory concentration (MIC). (Bauer et al.,
1966; Hindler et al., 1992; Matuschek et al., 2014).
Results and Discussion
Antioxidant Status
Antioxidant compounds play a role in reducing the harmful effects of oxidant compounds. In cases where
endogenous antioxidant compounds are not sufficient, supplemental antioxidant sources are very useful. In this
context, it is important to research mushrooms for the discovery of new antioxidant natural sources (Banerjee et
al., 2003; Evans and Halliwell, 2001; Krupodorova and Sevindik, 2020). In this study, TAS, TOS and OSI
values of C. atramentaria were determined for the first time. According to the results obtained, TAS value
(3.515±0.184), TOS value (12.861±0.215) and OSI value (0.367±0.014) of C. atramentaria were determined.
In studies on different mushrooms, TAS, TOS and OSI values Cerioporus varius (TAS:2.312, TOS:14.358,
OSI:0.627), Laetiporus sulphureus (TAS:2.195, TOS:1.303, OSI:0.059), Suillus granulatus (TAS:3.143, TOS:
18.933, OSI: 0.603) and Helvella leucopus (TAS:2.181, TOS:14.389, OSI:0.661) have been reported (Sevindik
et al., 2018; Sevindik, 2019; Sevindik and Akata, 2019; Mushtaq et al., 2020). TAS value of C. atramentaria
was determined higher than C. varius, L. sulphureus, S. granulatus and H. leucopus. The TOS value of C.
atramentaria was lower than C. varius, H. leucopus, S. granulatus and higher than L. sulphureus. The OSI
value of C. atramentaria was determined to be lower than C. varius, S. granulatus, H. leucopus and higher than
L. sulphureus. As a result, in our study, it was determined that C. atramentaria has antioxidant potential.
Antimicrobial Activity
The interest in the discovery of new antimicrobial drugs is increasing due to the increasing number of
microorganisms-borne diseases and the resistance of microorganisms (Wise et al., 1998; Baba et al., 2020). In
this study, the effects of C. atramentaria against bacterial and fungal strains were investigated. The obtained
results are shown in Table 1.
Table 1. Antimicrobial activitiy of C. atramentaria
S.
E.
aureus
E. coli
faecalis
MRSA
EtOH
50
50
200
200
The MIC values are presented in units of µg/mL.
S. aureus

P.
A.
C.
C.
C.
aeruginosa baumannii albicans glabrata krusei
100

400

200

200

200

As a result of the study, it was determined that the ethanol extract of C. atramentaria was effective against S.
aureus and S. aureus MRSA at 50 µg/mL concentration. Ethanol extract of C. atramentaria has been found to
be effective against P. aeruginosa at 100 µg/mL concentration, against E. faecalis, E. coli, C. albicans, C.
glabrata and C. krusei at 200 µg/mL concentration, against A. baumannii at 400 µg/mL concentration. In this
context, it was determined that the mushrooms has antimicrobial potential.
Conclusion
In this study, antioxidant, oxidant and oxidative stress index of C. atramentaria were determined. In addition,
its antimicrobial activity was determined. As a result of the studies, it was determined that C. atramentaria
could be a natural antioxidant and antimicrobial source.
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Abstract:
Molecular – genetic analysis has been used in science widely to assess the environment. Those
assessments have been conducted through modern methods to detect many species and populations' genetic
variations. Those assessments have helped to find out adaptation systems by the species in the various
environmental situation. Unfortunately, many this variability does not have a clear phenotypical manifestation.
Thus, it creates a complex problem in studying the vast genetic potential of many species and populations. Seed
proteins and DNA are this paper's main areas of study, described by intraspecific polymorphism and
independence from the outside situation of plant development. The most appropriate approaches are the
electrophoresis of seed storage proteins and methods for the PCR elaboration of genomic DNA. The paper
demonstrates the role of molecular genetic techniques in solving customary environmental issues related to the
taxonomy, phylogeny, genetic flexibility, and the recognition of inbreeding unhappiness in an innate and fake
creation of many diseases. Documentary analysis along with a qualitative approach is the methodology of the
paper. The paper's outcome is an explicit knowledge of molecular genetic methods in ecology. The research
question is why molecular genetics is essential in analyzing plant ecology?
Keywords: Phylogeny, Taxonomy, Evolution, The conversation, DNA Markers, Plant Genetic,
Polymorphism, Plantation, Population, Species(classification), Seeds, Modern Eco-system, Interspecies Genetic
Variety, Species Identification, Wild Plant Species and Genetic Identification, Decoded Genomes vs.
Undecided Genomes, Identification of Species, Plant, and its Population.
Introduction: A molecular ecological system is an interdisciplinary approach in organismal biologyi.
Many scientists believe it is an approach rather than an independent discipline. It answers specific questions.
ii
However, most scientists also agree that molecular ecology differs from other studies in organismal biology.
iii
Therefore, it has been said that it is an approach or molecular technique for answering environmental
questions. The tool of the molecular ecology is its molecular marker, a part of the organismal genome. iv. vDNA
markers are essential genetics of molecular ecology and have various shapes, such as microsatellites and
minisatellitesvi. The development of molecular markers has exploded studies on who can answer about species,
population etc. An example of genetic differences has been shown through tigers like cheetahs.vii. It has been
said that the genetic variation among cheetahs in South Africa is very low. Soil, as a property of molecular
ecology affected by the fire. Professor of Marine biology professor Enright and her team described the effects
of mega-fire. Fire in the forest is a common thing because of climate changes and therefore affects ecology.
Because of fire and its impact on soil richness of species reduces. A particular microbe viii (Enright et al., 2022)
increases or decreases abundance after the fire. The professor and her research group have therefore examined
that after the fire, microbial communities might exist. The professor and her teams expressed that many
hygrophilous fire-loving microbes exist even after the fire in the pine forests. Therefore, it has been found that
soil microbes are different in tackling
fire pressure than plants. It has been
found throughout an action by fire,
which has been reacted by bacteria and
fungi positively and negatively and
survived from fire. Therefore, fire
adaptation has been created in those
plants' microbiomes. Based on various
experiments, it has been proved globally
that how molecular ecology is essential
for wildlife preservation. It is a balance between the human and animal world, which can balance the world as
well. ixThe ecology is essential for wildlife disease management (Krishnan, 2021). Because of wildlife safety
and preservation through rapid detection of low intensities of viral, bacterial, and parasitic infections based on
many tests such as 'PCR.'x (Krishnan, 2021). With polymerase Chain reaction, reducing spillover events in the
wildlife area is now possible. Host-pathogenxi Interaction of molecular studies will help to understand scientists
and how species or individuals are more tolerant and resistant to illness. Therefore, it is a combination of
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molecular ecology and biology that has been able to analyze the processes of wildlife protection from disasters
and human negligence. It has been analyzing natural processes such as growth and declination of populations,
creation of new species etc. Genetic data is an essential factor in the molecular subjects that have been
predicted ecological problems. It estimates population geneticxii , diversities to aid wildlife breeding and its
preservation efforts. It defines species, tracks many illnesses of plants and species and combats poaching.
Genetic variability is vital for the fuel of ecological diversity, especially during its natural selection. It helps to
create sources of inheritable variations which allow species populations to survive due to environmental
changes. Therefore, genetic diversifications depend on the size of the people. Population and diversification
will also be significant if it is a large species. Animals inbreed a vast area to research under molecular genetics.
Cheetahs xiii (Krishnan, 2021) are a classic example in the animal world of how inbreeding vulnerability can
bring a species to the brink of extinction? Generic rescue (Krishnan, 2021) has been introduced to preserve the
animal world from human hunting and many species' diseases. The genetic rescue has been introduced
throughout the new creation of individuals into inbred populations due to the increased genetic diversity.
Literature Review: Ecological progress has many barriers. It is slow in its mission to understand the
earth's population, communities, and the balance of the environmental system. The shortage of ecologists and
funding from the government are a few barriers to promising discoveries of species from the forests and various
plants. Conclusion: there are deficiencies in taxonomic expertise for analyzing species on the planet (Krebs,
2013). The lack of sound, natural, historical data is another barrier to an adequate taxonomy—many questions
on taxonomy, plants, species, genetic experiments, etc. But failure to discover critical questions to explore the
secret world is still a dream. Ecologists are failed to map out questions about natural populations (Krebs,2013),
communities and ecosystems. The topic of ecology has many problems on mathematical models' confusion
with its reality. There is a lack of connection between data and models. Data search has errors as well. Many
ecologists do not explain scientifically; definitions have vague, and methods of investigation are not proper
even; they have been mentioned how to experiments. xivThe narrow time frame of observation is another barrier
to the traditional molecular system of ecology.
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, summarising, and interpreting, mainly
expressed in words (documentary analysis through qualitative approach). The paper has focused on various
genetical terms and experiments such as DNA markers, polymorphism, etc., to understand biodiversity and
specific plantation, species of population and seeds. It has discussed the genetic importance for the
certifications and clarification of the modern environmental population.
Result and Discussion: Genetics and ecology jointly explain the instrument of evolutionary flexibility
and biodiversity. The natural collection's essence is an ecologically linked creature with biotic and abiotic
settings. Those environmental connections control individual adaptation to the natural environment, which both
phenotypic features can direct, and molecular establishment. Molecularxv (Dorogina & Zhmud, 2020) biology
and molecular ecology are two parts of the coin from where the term 'molecular ecology' came from as the
branch of pieces of knowledge. It focuses on the impact of the environment on the molecular arrangement,
especially on DNA and RNA (Dorogina & Zhmud, 2020). The interaction of ecology and molecular biology
seems. Environmental genomics xvi It is a learning object through which command over ecological studies can
be created, and molecular methods can be used. The characteristics of molecular systems, such as the
biodiversity xvii the biosphere can be read. Environmental ancestries are also necessary knowledge through
which evolutionary processes and genetic methods can be gained to understand the environment better. It can
show a deep relationship with the environment. molecular ecology is a new part of evolutionary biology based
on molecular population genetics and phylogenetics for the solution of various traditional Environmental
problems such as xviiiSpecies, diagnostics, eco-friendly and validation of biodiversity, the environmental base of
the home, interspecific relations, and behavioural ecosystem. xixDNA, the cataphoretic range of varied and
multicomponent proteins, is a mixture of monomorphic and polymorphic combined mechanisms. xxAnalyzed
samples explained by the market are called polymorphic and studied selections explained by the market are
monomorphic. The model of molecular ecologyxxi It is fixed in the model of evolutionary and population
genetics. Therefore, a question will arise regarding how populations and species can be differentiated? The
answer is research through cataphoretic ranges of xxiiSeeds store proteins and DNA as markets. xxiiiSeed storage
proteins (Dordogina & Zhmud, 2020) are a familiar and reliable class of molecular signs that solve evolution
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and distinguish population and species. xxivComparative studies on protein markers components of external
power should be excluded along with subjects of ontogenetical flexibility. A comparative analysis of many
species, populations and genera families of cultivated plants and their wild relatives by their approaches has
shown that the specificity of flexible protein groups is not similar. They have dissimilarities in biotypes, genetic
groups, and populations. Scholars have mentioned endosperm storage protein as the most suitable marker. The
study of intra and inter-population has noted that (Dordogina & Zhmud, 2020) each species and population has
been typified by different inconsistencies and specific distributive design of the mechanisms of seeds storage
proteins. During the experiments, limitations in using seed storage proteins were exposed. DNA markers are
another critical component for analyzing population, species, and seeds, which allows testing genetic
polymorphism directly at the gene level. xxvDNA markers help solve the genome diffusion with tags (sings) and
score any part of DNA, including non-coding subjects; DNA markers allow the analysis of seeds and research
on any organs; DNA samples can be stored for a long time. Therefore, it has been realized that the marker like
DNA used to familiarize variability meet like; they should be involved openly in the genetic control of
adaptative characters with some activities along with DNA order and position in the genome. As per current
data, a fifth of species of the world flora.xxvi
The natural condition is endangered by death. An initiative has begun to restore and balance ecology in
natural plant populations, which is essential to explore various ecosystems. xxviiAccording to population
genetics, plants in the natural population accept the environment for a long time. Therefore, it is a fact that the
balance of natural ecology depends on the stabilities of species in particular people. A vital issue in molecular
ecology is the genetic stability of the population.xxviii That relates to the study of biodiversity, its management,
and its rational distribution (Dordogina & Zhmud, 2020). It is a topic and a study that is possible for further
investigations through methods, including scientific and socio-economic analysis. It has been observed that
only the morphological analysis of the species, seeds and population has been directed by the scholars, which
explains its shortcomings in studying. xxixHowever, molecular genetics has been used for the environmental
solution of phylogeny, taxonomy, evolution, conversation etc. It has been said that. xxxSpecies identification
(Dordogina & Zhmud, 2020) and assessment of genetic polymorphism are the most important discoveries in
modern ecology, botany, and plant genetics. DNA markers have been developed to solve plant genetic
problems and various areas. DNA markers are the most popular method to study species and populations,
recognized as the 'polymerase chain reaction xxxi (PCR). There are many other methods under xxxiiPCR, like
ISSR, SSR, AFLP, IRAP, REMAP etc., also describes the interspecies genetic variety and species recognition.
xxxiii
Genetic identification of the wild plant species and population is important for its initial stage of
development. Fully decoded genomes and their numbers are small because of less extent of species
identification and its full recognized certification. For a sustainable ecosystem, it is necessary to certify
genotypes, populations, and species using proteins and molecular genetics. Environmental restoration is
possible when stable and sustainable reproduction of the people of plants continues. xxxivTherefore, observing
natural and artificial populations to control their genetic consistency is essential in ecological analysis. The best
strategy for biodiversity is to preserve the preservation of xxxvNatural community. Proper allowances of
population and species are also crucial for environmental balance. Banks of DNA and individual twins allow to
control of molecular genetic devices of an individual–environment communication and its genes and protect
them in an unfavourable environmental context. Therefore, genetics research is an integral part of modern
ecology because of its various contribution to
the contemporary branch of ecological
knowledge.
Conclusion: The research question is
why molecular genetics is essential in
analyzing plant ecology? xxxviRapid loss of
biodiversity because of human activities is a
concern for the development of the human
community.
The
human
development
community needs a balance in the world of the
environment throughout the restoration of
species of population and various plants.
Intraspecific genetics can be manipulated (Koricheva & Hayes, 2018). Genetics is essential to understanding
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plant diversity that influences higher trophic levels, which relates to predicting the consequences of global
diversity. Genetical studies have many experiments throughout many areas, such as DNA markers, which are
most important to discover differences between a plantation and its certification after complete identification.
Plant genotypic richness (Koricheva & Hayes, 2018) on arthropods, one of the most diverse taxa, plays an
essential role in many ecosystem processes. Researchers have realized that molecular systems can obtain
ecological terms and questions. One of the earliest research projects through molecular methods was by the
xxxvii
Church in the 1860s decades. The study was a specific relation among the birds, and it was for Using
Molecular Techniques to Answer Ecological Questions. Tools of the Trade. Paragraph und that pigment
turacinxxxviii It was only the birds that belonged to the Musophagidae family. The discoveries analyzed those
evolutionary relationships could be incidental according to whether species shared specific molecules.
Therefore, Molecular systems in the ecological discussion are critical through various tools like PCR, which
helps increase billions of copies of pieces of DNA from the genome.
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ETHNICS, LAWS AND POLICIES FOR ACADEMIC DATA PRIVACY AND SECURITY:
IMPLICATION FOR SCHOOL MANAGERS.
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Abstract
The advent of information Technology and its implementation in educational management have played significant roles in
data management and invariably helped school managers in the processes involved in the collection and analysis of big
data but there is a need to critically look at the issues of privacy and ethics in regards to the use of computerized
technology. This article is a descriptive survey of issues on academic data security. The paper seeks to review the
concept of privacy and ethics as the concern of school managers and at the same time propound solutions for existing
challenges. To gather relevant information, questionnaire instrument was administered using online Google form. The
data collected were collated and subjected to reliability analysis. Conclusively, establishing and adopting more
comprehensive digitalized ethical systems can improve academic data security. Workshops and training on Data science
can be introduced to help curtail ignorance in school management in regards to academic data security.
Keyword: Ethics, Law, Policies, Data Security, School Managers.
INTRODUCTION
Ethics, laws and policies are essentially important for the smooth running and successful achievements of any educational
establishment as they serve as overall guidelines for school managers and as special documentation for protecting
academic data. As applicable to every organization, it is vital to understand ethical responsibilities as ethics defines the
socially acceptable behaviors which may not necessarily be enforced like laws. Laws are rules that mandate or prohibit
behaviors which carry sanctions of governing authority. Policies are guidelines, standards or set of procedures. These are
expectations that define the acceptable workplace behaviors.
ETHICS AND EDUCATION
Education levels the ethical perception within a group of people. It therefore suffice for school managers to train their
employees as this will help them to build their self-consciousness on how to adhere to the work place rules and
regulations. More so, the employees need to be trained in the aspect of data security by regulatory bodies such as
Association of Computing Machinery (ACM). ACM was established in 1947 as the ―world‘s first educational and
Scientific Computing Society‖. Their codes of ethics contain references to protecting information confidentiality, causing
no harm, respecting the intellectual property of others and protecting the privacy of others. Computer Security Institute
(CSI) is another regulatory body that provide training to support computer, networking and data security personnel.
School managers are expected to play counselling and advisory roles apart from their academic and administrative roles
within the educational settings.
DATA SECURITY POLICY
Data security involves classifying data in order to determine how the data should be disposed or protected. According to
Ian Allison and Craig Strangwick (2008), Data security policy is the policy used by an organization to state how the organization
plans to protect its assets. The data security policy explains the responsibility of all individuals who access the technology
systems. This policy includes the following items:
1.
2.
3.
4.
5.

How access to computer systems will be given and maintained.
How critical information must be used, distributed and disposed.
How to properly use computer systems.
How to respond to a security incident.
What are the regulatory and legal obligations involved.

THE SCHOOL MANAGER
Regardless of the size of the school, the responsibility of the school manager is vital. Policy implementation will fail
without the adequate support of school managers, it is therefore important to lay emphases on the responsibilities of
school managers as a crucial part of school policy in order to ensure accountability.
MATERIALS AND METHODS
The paper adopted a descriptive survey approach. Questionnaires instrument was administered and collected from 100
respondents via online Google form questions so as to gather relevant information for analysis purpose. To ensure
accurate reliability index, the instrument was subjected to Cronbach‘s alpha reliability analysis. The result of 0.75 gave a
good reliability index. The whole exercise took place within the space of two weeks.
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RESULTS AND DISCUSSION
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Rules and regulations are essential important for the
smooth running and successful achievements of any
educational establishment.
Fig 1: Analysis table 1

From the table in Fig.1, it can be infers that a very high percentage of the respondents are in favor of the statement that
there should be a set of rule and regulation guiding any establishment. Rules and Regulations are very essential for the
smooth running of any establishment as it aids orderliness. The same is very important as it serves as guide towards the
achievement of organizational goals and overall success.
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To minimize risk and liability, the school manager must be updated with
educational laws and regulations.
Fig 2: Analysis table 2

The analysis table in Fig.2 depicts that it is significantly important for the school manager to be fully aware of recent
developments on propound laws and regulations in education system. Risk is inevitable but liability should be minimized
as much as possible. The School Manager is subtle with the role of ensuring that students as well as staff are enlightened
and guided on delicate issues within the school setting with the intervention of regulatory bodies that will help instill
educational laws.
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To remain viable, security policies must periodically reviewed.
Fig 3: Analysis table 3

The Analysis table in Fig.3 shows that a higher number of the correspondents agree that security policies must be
periodically reviewed so as to remain viable. No organization can grow and be sustained without adequate knowledge of
current development in its immediate environment, hence it is very important for the school manager to make regular
findings on matters as related to security policies.
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Collecting data without informed consent of school managers has
significantly jeopardized school mangement.
Fig 4: Analysis table 4

It can be drawn from the analysis table in Fig.4 that a larger number of the correspondents‘ support that the school
manager should be informed before any data can be collected as some delicate information should not be linked. The
school manager must ensure that he limits users accessibility to delicate information. Users should restricted to what and
what data they are required to use as a linkage of confidential information can jeopardize the entire organization.
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Proper ethical training of school managers and management staff is vital for
low risk school administration.

The analysis table in Fig. 5 shows that majority of the correspondents agree that the school manager and other
management staff need to be trained on ethics of school administration as this will help them in the area of risk
management. Skill development workshop and in-house training should be organized for staff as this help to expose the
employees to recurrent issues on ethics, laws and policies on academic security. More so, there will be overall increase in
work efficiency and risk management skill.
CONCLUSION
Data Security is significantly important to any educational establishment, the size does not matter. Although, the
components of ethics, laws and policies that different schools need may be unique as well as the funds to run the school.
It should be noted that school policies are explicitly essential for competitive advantages and protection of school assets.
However, the adoption of comprehensive digitalized ethical systems can help improve academic data security.
RECOMMENDATION
In line with the collated responses and findings of this study, the paper recommends that school managers should:
1. Be updated with current privacy breaches and security.
2. Restrict users‘ access to required files by ensuring that users only see what they are to use.
3. Introduce precise policies on users‘ utility.
4. Not give access to users without initiating security procedures that must be utilized.
5. Be a role model in professional and ethical use of educational technology.
6. Integrate productive use of the Internet and establish rules on usage.
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CU-H2O NANOAKIġKANI KULLANILAN BĠR SOĞUTMA SĠSTEMĠNDE FARKLI
PARAMETRELERĠN ISI TRANSFERĠNE ETKĠSĠ
Assoc. Prof.Dr. Mustafa Kilic, Mahir Sahin
Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

ÖZET
Bu çalıĢmada, Cu-su nanoakıĢkanı ve çarpan jet tekniği birlikte kullanılarak, yüksek ısı akısı ihtiva eden bir sistemin ısı
transferi performansının arttırılması nümerik olarak incelenmiĢtir. ÇalıĢmada, ısı akısı düz bakır bir plakadan
gerçekleĢirken, akıĢkanın farklı Reynolds sayılarında (Re=12000, 14000, 16000, 18000) ve farklı nano partikül çaplarında
(Dp=10nm, 20nm, 40nm, 80nm) ısı transferine etkisi incelenmiĢtir. Bu sayısal çalıĢma için Phoenics Hesaplamalı
AkıĢkanlar Dinamiği yazılımının düĢük Re sayılı k-ε türbülans modeli kullanılmıĢtır. Analiz sonucuna göre, Reynolds
değerinin 12000‘den 18000‘e artırılmasıyla ortalama Nusselt değeri %28 oranında artıĢ göstermiĢtir. Nano partiküllerin
çapı 80 nm‘den 10 nm‘ye azaltılması ile ortalama Nusselt değerinde %13,2 oranında artıĢ sağlamıĢtır. Ġlaveten,
modellemede kullanılan türbülans modelinin diğer türbülans modellerine göre deneysel verileri en iyi temsil eden model
olduğu değerlendirilmiĢtir.
Anahtar Kelimeler: Isı transferi, çarpan akıĢkan jetler; nanoakıĢkan;; HAD.
EFFECTS OF DIFFERENT PARAMETERS ON HEAT TRANSFER FOR A COOLING SYSTEM WITH CUH2O NANOFLUID
ABSTRACT
In this study; enhancement of heat transfer on a high heat-flux surface is investigated numerically by using Cu-H2O
nanofluid with impinging jet technique. Heat transfer from flat copper surface was studied for different Reynolds number
(Re=12000, 14000, 16000, 18000) and different particle diameters of nanofluid (Dp=10nm, 20nm, 40nm, 80nm). The low
Reynolds number k-ε turbulence model of the PHOENICS CFD program was used in the study. As a result; increasing Re
number from 12000 to 18000 resulted in an increase of 28 % on average Nusselt number. It has been obtained that
decreasing particle diameter from 80nm to 10nm causes an increase of 13.20% on average Nusselt number. Moreover; it
has been shown that the low Reynolds number k-ε turbulence model can well represent the temperature distribution and
flow properties.
Keywords: Impinging jet; nanofluid; heat transfer; computational fluid dynamics.

1. GĠRĠġ
Isı transferinin iyileĢtirilmesi için yapılan çalıĢmalar nanoakıĢkanların geliĢmesini sağlamıĢtır. Choi [1] tarafından öne
sürülen nanoakıĢkan fikriyle bu alanda çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Bunu Sarkar vd. [2], Kasaeian vd. [3], Suresh vd. [4] ve
Assef vd. [5] yaptığı nanoakıĢkanların termofiziksel özelliklerinin incelendiği çalıĢmalar takip etmiĢtir. Nanopartiküllerin
bir akıĢkana eklenmesiyle oluĢturulan nanoakıĢkanlar ısı transfer mekanizmalarında sıkça kullanılmaktadır. 1-100nm
boyutlardaki nanopartiküllerden metal olan partiküller: Au, Fe, Cu, Al, Ag; metal olmayan partiküller: Al 2O3, CuO,
Fe3O4, TiO2, karbonnanotüpler vb. bir akıĢkan içerisinde karıĢtırılması ile nanoakıĢkanlar elde edilir. Elde edilen bu
nanoakıĢkanların ısı transfer katsayıları geleneksel soğutucu akıĢkanlara kıyasla oldukça yüksektir. Geleneksel ısı transfer
akıĢkanlarının yüksek ısı transferi gerektiren uygulamalarda kullanılması boyut ve maliyet bakımından güçlük
oluĢturmaktadır. Bundan dolayı nanoakıĢkanlar ileride ısı transferi mekanizmalarında geleneksel soğutucu akıĢkanların
yerini alabileceği belirtilebilir.
Çarpan jetler, ısı transferi mekanizmalarında kullanılan ve ısı transferini artıran bir uygulamadır. Bu yöntemde akıĢkan
hedef bölgede yoğunlaĢtırılır ve ısıl sınır tabaka en aza indirilir. Çarpan jet tekniği, sağladığı yüksek ısı transfer
performansıyla mühendislik alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Daha önce yapılan çalıĢmalar incelendiğinde nanoakıĢkanlar ve çarpan jet tekniği ile ilgili ayrı ayrı çalıĢmalar vardır.
Ancak bu iki uygulamanın birlikte oluĢturduğu etkinin incelendiği çalıĢmalar sınırlı sayıdadır.
Bu kapsamda; Teamah vd. [6] yaptığı çalıĢmada; Al2O3-su nanoakıĢkanını düz bir plakaya çarptırarak ısı transfer etkisini
ve akıĢ yapısını farklı Reynolds sayıları ve farklı hacim konsantrasyonlarında çalıĢmıĢtır. NanoakıĢkan kullanıldığında,
kullanılmadığı duruma göre ısı transfer katsayısında %62 oranında artıĢ göstermiĢtir. NanoakıĢkan olarak CuO
kullanılması, Al2O3 kullanılması durumuna göre %8,9; TiO2 kullanıldığı duruma göre ise %12 oranında artıĢ göstermiĢtir.
Manca vd. [7] Al2O3-su nanoakıĢkanı kullanarak ısı akılı bir plakadaki ısı transferini çarpan jet tekniğiyle çalıĢmıĢtır.
Reynolds sayısı ve nanoakıĢkan hacimsel oranının artması yerel ısı transfer katsayısını ve Nusselt sayısını artırmıĢtır. En
yüksek artıĢ %36 oranında gerçekleĢmiĢtir ve bu artıĢ kanal yükseklik oranının 10 ve hacim konsantrasyonunun %5
olduğu durumda gerçekleĢmiĢtir.
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Wang vd. [8] sayısal çalıĢmasında; Cu-su nanoakıĢkanın tek fazlı ve çok fazlı davranıĢını farklı Re sayılarında (200012000) incelemiĢtir. Soğutucu akıĢkana nanopartikül eklenmesinin, akıĢ karaktersitiğini etkilediğinden tek fazlı akıĢ
modellerine (RNG, k-ω, k-ε, vb.) göre, çok fazlı modellerin (Eulerian-Eulerian türbülans modeli ve SST k-ɷ türbülans
modeli vb.) tercih edilmesi gerektiği belirtilmiĢtir.
Lv vd. [9] yaptığı deneysel çalıĢmasında SiO2 nanoakıĢkanının farklı Re sayısı (8000-13000), farklı hacimsel oranlarda
(%1-3) incelemiĢtir. ÇalıĢmada nanoakıĢkanın Re=13000 ve hacimsel konsantrasyonun %3 olduğu durumda saf suya göre
ısı transfer katsayısının %40 arttığı kaydedilmiĢtir.
Kılıç ve Özcan [10] farklı türde nanoakıĢkanlar ve çoklu jetler kullanarak yüksek ısı akılı bir yüzeydeki ısı transferini
incelemiĢlerdir. Re sayısının artması ısı transferinde artıĢa, parçacık çapının artması ise ısı transferinde azalmaya sebep
olmuĢtur. Ayrıca Cu-su nanoakıĢkanı, Al2O3-su nanoakıĢkanına göre %9,3 ve TiO-su nanoakıĢkanına göre ise %8,4 artıĢ
sağladığı tespit edilmiĢtir.
Çarpan jetlere iliĢkin literatürdeki deneysel çalıĢmalar incelendiğinde; Yan vd. [11] jet akıĢı ve kanal akıĢının birlikte
uygulandığı ısı transferi etkisini incelemiĢlerdir. Bu deneysel çalıĢmada, kanal için Re sayısı (10000-40000) aralığında, jet
akıĢ için ise Re sayısı (5000-20000) aralığındadır. ÇalıĢmada elde edilen verilere göre, çarpmalı jet tekniği, ısı transferini
kanal akıĢına göre artırdığı görülmüĢtür.
Kilic vd. [12] ısı akısı sabit tutulan bir plakada, hava jeti ile soğutma tekniği kullanılarak, farklı Re sayıları ve farklı kanal
yükseklikleri için ısı transferi etkisini incelemiĢlerdir. Elde edilen verilere göre, Re sayısı 4000 ile 10000 arasında
artarken ortalama Nusselt sayısı %49,5 oranında, boyutsuz kanal yüksekliği H/Dh=4-10 arasında artarken ortalama
Nusselt sayısı %17,9 oranında artıĢ göstermiĢtir.

2. SAYISAL MODEL VE MATEMATĠKSEL FORMÜLASYON
Bu sayısal çalıĢma, çarpan jet tekniği nanoakıĢkanlarla birlikte kullanıldığında oluĢan etkiyi incelemiĢtir. Nümerik olarak
incelenen problem, kartezyen koordinatlarda zamandan bağımsız olarak çözülmüĢtür. KaydırılmıĢ hücre yapısı ve eliptik
denklem tipi, denklem formülasyonlarında kullanılmıĢtır. AyrıklaĢtırma algoritması için hibrid Ģeması kullanılmıĢtır.
Basınca iliĢkin direkt olarak bir korelasyon olmadığından dolayı SIMPLE iĢlemleyicisinin bir çeĢidi olan SIMPLEST
iĢlemleyicisi kullanılmıĢtır. Isı akısı 222000 W/m2 değerinde x-y düzlemine yerleĢtirilmiĢtir. Literatürde Hremya vd. [13]
Reynolds 50000 değerine kadar düĢük Re sayılı k-ε modelin kullanılabileceği görülmüĢtür. Reynolds 15000 değerinde ise
en hassas sonucu vermiĢtir. Bundan dolayı Re sayısı fiziki Ģartları karĢılayacak Ģekilde en yakın değerlerde belirlenmiĢtir.
Nümerik modelin test kısmı geometrisi ve hücre yapısı sırasıyla ġekil 1 ve ġekil 2‘de gösterilmiĢtir. Sürekli Ģartlardaki
modelden çevreye ıĢıma ile ısı transferi yok sayılmıĢtır. Sadece türbülanslı akıĢ Ģartında zorlanmıĢ taĢınım ısı transferi
hesaba katılmıĢtır. GiriĢ sıcaklığı Tj=20°C olarak alınmıĢtır.

ġekil 1. Test kısmı Geometrisi

ġekil 2. Hücre Yapısı

Korunum denklemleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
Süreklilik denklemi EĢ. 1‘de:
U i
0
xi
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Momentum denklemi EĢ. 2‘de:
U i

U j



xi

  U
U j
  i 
xi
  x j

P


x j xi



   uiu j 




(2)

Enerji denklemi EĢ. 3‘te:
c pU i


T
  T

 c p u iT 
k
xi
xi  xi


(3)

Sınır Ģartları Tablo 1.‘de sunulmuĢtur.
Tablo 1. Sınır ġartları
ε

U(m/s)

V(m/s)

W(m/s)

T (K)

Jet

U=0

V=0

W= WgiriĢ

T=TgiriĢ

Plaka

U=0

V=0

W=0

q"=q"giriĢ

𝑥

𝑥

𝑥

U=0

V=0

W=0

--

--

U=0

V=0

W=0

--

--

ÇıkıĢ
Ön ve
Arka
Duvar
Üst
Duvar

T=TçıkıĢ

k
(

)

(

)

𝑥

𝑥

Yüzeyden olan ısı transferinde radyasyonla olan ısı kayıpları (sıcaklık değerleri 300°C atında olduğundan) ihmal
edilmiĢtir.
Isı taĢınım denklemi EĢ. 4‘te verilmiĢtir;
(4)
Bu eĢitlikte QtaĢınım ısı transferi miktarı, h ısı taĢınım katsayısı, A ısı geçiĢ yüzey alanı, ΔT (ΔT=Tyüzey-Tyığın) yüzeydeki
sıcaklık ile akıĢkanın ortalama sıcaklığı arasındaki farktır.
Nusselt sayısı EĢ. 5‘te verilmiĢtir;
(

)

(5)

Burada knf nanoakıĢkan ısı iletim katsayısı ve Dh hidrolik çaptır. EĢ. 6‘da Nusselt sayısı (ortalama) verilmiĢtir;
(6)
Reynolds sayısı EĢ. 7‘de verilmiĢtir;
Re 

( nf .V jet .Dh )
( nf )

(7)

Burada Vjet jet çıkıĢ hızı, μnf nanoakıĢkanın dinamik vizkozitesi ve ρnf nanoakıĢkanın yoğunluğudur. EĢ. 8‘de NanoakıĢkan
yoğunluğu verilmiĢtir (Pak ve Cho [14]);

nf  (1   ).bf  . p

(8)

Burada φ nanoakıĢkan hacimsel oranı, ρbf temel akıĢkan yoğunluğu, ρp ise nanoakıĢkan yoğunluğudur. Hacimsel oranı ise
EĢ. 9‘da verilmiĢtir;
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1

(9)

(1 /  ).( p   bf )

EĢ. 10‘da NanoakıĢkan özgül ısısı verilmiĢtir (Wang vd. [8]);
C pnf 

.(  .C p ) p  (1   ).( .C p ) f
(  nf )

(10)

Burada Cp(f) temel akıĢkanın özgül ısısı, Cp(p) parçacığın özgül ısısıdır. EĢ. 11‘de nanoakıĢkanın ısı iletim katsayısı
verilmiĢtir (Corcione [15]) ;
[

] [

]

(11)

Burada Prbf temel akıĢkanın Prandtl sayısı ve Rep parçacık Reynolds sayısı

(

) dır. Bu

eĢitliğin kullanılmasıyla nanoakıĢkanın efektif ısı iletim katsayısı hesaplanırken, partikül boyutu, yoğunluk, viskozite,
hacimsel oran parametreleri kullanılmıĢtır. EĢ. 12‘de NanoakıĢkanın dinamik vizkozitesi verilmiĢtir (Batchelor [16]).
µnf = µbf (1 + 2,5 + 4,698 2 )

(12)

2.1.Sayısal Sonuçların Doğrulanması
Modelin hücre yapısı incelendiğinde hücreler, analizin hassasiyeti için jet akıĢı ve plaka yüzeyinde artırılmıĢtır. Model;
hücre sayısı 21 ve 60 aralığında ve iterasyon sayısı 450 ve 3500 arasında çalıĢılmıĢ ve modelin 152x20x50 hücre ve 2500
iterasyon sayısında hücre sayısından ve iterasyon sayısından bağımsız olduğu belirlenmiĢtir. Mevcut çalıĢmada Reynolds
sayısı 12000-18000 arasındadır.
Sayısal sonuçlar, Li vd. [17] yapmıĢ olduğu deney sonuçları ile farklı türbülans modelleri için karĢılaĢtırılmıĢtır. Nümerik
sonuçlar ve deneysel sonuçlar arasındaki fark, Re sayısı 12000 değerine ulaĢtığında %5‘in altında olduğu sonucuna
varılmıĢtır. ġekil 3‘te düĢük Re sayılı k-ε türbülans modelinin, diğer türbülans modellerine göre deney sonuçlarına daha
yakın sonuç verdiği gözlemlenmektedir.
140

120

Nuort

100

80

Deney sonuçları (Li vd.[34])
Düşük Re sayılı k- model
Standart k- model
Standart k- model

60

40
6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

Reynolds sayısı

ġekil 3. Deney sonuçları ile (Li vd. [17]) sayısal sonuçların karĢılaĢtırılması

3. BULGULAR VE TARTIġMALAR
Bu bölümde; farklı Reynolds sayılarının ve farklı parçacık çaplarının ısı transferine etkisi incelenmiĢtir.

3.1. Re sayılarının ısı transferine etkisi
Çarpan jet uygulamasında, %4 hacimsel oranda, 20 nm parçacık çapında, farklı Re sayılarının
(12000,14000,16000,18000) ısı transferi etkisi incelenmiĢtir. ġekil 4‘te Nusselt sayısına, farklı Reynolds sayılarının
etkileri görülmektedir.
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140
Re=18000
Re=16000
Re=14000
Re=12000

120

Nux

100

80

60

14

16

18

20

22

24

x / Dh

ġekil 4. Reynolds sayılarında elde edilen yerel Nusselt sayıları
Reynolds sayısı arttıkça ortalama Nusselt sayısının da artıĢ gösterdiği görülmüĢtür. Çarpma bölgesinde hız azalmasından
ötürü, duvar jeti bölgesinde yüzey sürtünmelerinden ötürü yerel Nusselt sayısı azalmıĢtır. Re=12000-14000 aralığında
Nuort artıĢ %14 değerinde; Re= 14000-16000 aralığında %8,9 değerinde, Re=16000-18000 aralığında ise %2,9 olarak
belirlenmiĢtir. Re=12000- 8000 aralığında Nuort artıĢı %28 olarak belirlenmiĢtir. Re=12000 ve 18000 değerlerinde oluĢan
sıcaklık konturları ġekil 5‘de, hız vektörleri ġekil 6‘da sunulmuĢtur.

ġekil 5. Farklı Reynolds sayıları için sıcaklık konturları

ġekil 6. Farklı Reynolds sayılarında hız vektörleri
Jetin çarpma bölgesinde, sıcaklık düĢüĢü daha çok meydana gelmiĢ, fakat Reynolds sayısının artmasıyla daha sınırlı bir
alanda oluĢmuĢtur. Çarpma etkisi, akıĢkanın yönünü değiĢtirerek momentum transferi sağlamıĢtır. Bu etki, akıĢkan hızının
çarpma noktasından daha uzak mesafelere kadar korunabilmesini sağlamıĢtır. Bu sayede sıcaklık düĢüĢü de daha uzak
mesafelere kadar gerçekleĢebilmiĢtir.
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3.2. Farklı Nanoparçacık Çaplarının Isı Transferine Etkisi
Bakır nanopartiküllerin farklı çaplardaki etkisi (Dp=10nm, 20nm, 40nm, 80nm), %4 hacimsel oranda, Re=16000 için
incelenmiĢtir. ġekil 7‘de yerel Nusselt değerleri, farklı nanopartikül boyutlarındaki etkisi gösterilmektedir.
140
dp=10nm
dp=20nm
dp=40nm
dp=80nm

120

Nux

100

80

60

14

16

18

20

22

24

x / Dh

ġekil 7. Farklı nanoparçacık çaplarında yerel Nusselt sayısıları
NanoakıĢkan içerisinde kullanılan nanopartikülün çapının küçülmesi, partikülün yüzey alan/hacim değerinin artmasına ve
dolayısıyla akıĢkana temas eden alanın artmasına sebep olacaktır. Bu etki ısı transferinde artıĢ sağlayacaktır. Diğer
yandan çapları küçük nano partiküllerde; öteleme, çarpma etkilerinden kaynaklanan nano girdapların sayısı artmakta ve
bu durum hidrodinamik sınır tabakayı artırıp ısıl sınır tabakayı azaltmaktadır. Sonuç olarak; parçacık çapı 80nm‘den
10nm‘ye düĢtüğünde ortalama Nusselt sayısında %13,2 oranında bir artıĢ olduğu, partikül çapı 40 ile 80 arasında iken
yerel Nusselt değerinde duvar jeti bölgesinde açık bir değiĢim oluĢmadığı, en yüksek ısı transfer performansının partikül
çapı 10 nm olduğunda gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. Farklı parçacık çaplarında sıcaklık konturları ġekil 8‘de, hız vektörleri
ġekil 9‘da verilmiĢtir.

ġekil 8. Farklı nanoparçacık çaplarında sıcaklık konturları

ġekil 9. Farklı nanoparçacık çaplarında hız vektörleri
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Nanopartikül çapının azalması ortalama Nusselt sayısında kademeli bir artıĢ sağlamıĢtır. Partikül çapı 80 nm‘den 40
nm‘ye indirildiğinde ortalama Nusselt değerinde %2‘lik bir artıĢ; partikül çapı 40 nm‘den 20 nm‘ye düĢürüldüğünde
ortalama Nusselt sayısında %6 oranında artıĢ; partikül çapı 20 nm‘den 10 nm‘ye düĢürüldüğünde ise %8 artıĢ
gerçekleĢmiĢtir. Ortalama Nusselt değerindeki bu artıĢın, nanopartiküllerin çapının azaltılması ile; ısı iletim katsayısının
artmasına ve nano vorteks oluĢumunun artmasına bağlı olarak gerçekleĢtiği değerlendirilmiĢtir.

4. SONUÇ
Bu çalıĢmada; yüksek ısı transferi gerektiren bir sistemde Cu-su nanoakıĢkanı çarpan akıĢkan jet tekniği ile birlikte, farklı
Reynolds sayıları ve farklı nanopartikül çaplarına göre ısı transfer etkisi nümerik olarak çalıĢılmıĢtır. Sonuç olarak;
a. 20 nm partikül çapı ve %4 hacimsel oranda Re sayısının 12000-18000 aralığında artması Nusselt sayısında %28
oranında artıĢa sebep olmuĢtur.
b. Parçacık çapının küçülmesi, parçacığın yüzey alanının akıĢkanla daha fazla temas etmesi neticesinde ısı transferinde
artıĢ sağlamıĢtır. Bu artıĢ Nusselt sayısında %13,2 oranında artıĢ olarak sonuçlanmıĢtır.
ç. Gelecekte bu alanda yapılacak çalıĢmalarda hibrit nanoakıĢkanların, çarpan jetlerle ve farklı yüzey geometrilerle
birlikte müĢterek etkisi farklı parametrelere göre incelenmesi fayda göstereceği değerlendirilmiĢtir.
KAYNAKLAR
[1]. Choi, S.U.S., Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles, ASME FED, 231, 99-105, 1995.
[2]. Sarkar, J., Ghosh, P., Adil, A., A review on hybrid nanofluids; resent research, development and applications, Renew. Sust.
Energ. Rev., 43, 164-177, 2015.
[3]. Kasaeian, A., Eshghi, A.T., Sameti, M., A review on the applications of nanofluids in solar energy systems, Renew. Sust.
Energ. Rev., 43, 584-598, 2015.
[4]. Suresh, S., Chandrasekar, S., Sekhar, C., Experimental studies on heat transfer and friction factor characteristics of
CuO/water nanofluid under turbulent flow in a helically dimpled tube, Exp.Thermal Fluid Sci., 35, 542-549, 2011.
[5]. Assef, Y., Arab, D., Pourafshary, P., Application of nanofluid to control the fines migration to improve the performance of
low salinity water flooding and alkaline flooding, J. Pet. Sci. Eng., 124, 331-340, 2014.
[6]. Teamah, M.A., Dawood, M.M., Shehata, A., Numerical and experimental investigation of flow structure and behavior of
Nanofluids flow impingement on horizontal flat plate, Experimental Thermal and Fluid Science, 74, 235-246, 2015.
[7]. Manca O., Ricci D., Nardini S., Lorenzo G., Thermal and fluid dynamics behaviours of confined laminar impinging slot jets
with nanofluids, International Communications in Heat and Mass Transfer, 70, 15-26, 2016.
[8]. Wang B.X., Zhou L.P., Peng X.F. Surface and size effects on the specific heat capacity of nanoparticles, International Journal
of Thermophysics, 27(1), 139–151, 2006.
[9]. Lv, J., Hu, C.,Bai, M., Zeng, K.,Chang, S., Gao, D., Experimental investigation of free single impingement using SiO 2-water
nanofluid, Experimental Thermal and Fluid Science,84, 39-46, 2017.
[10]. Kilic, M. ve Ozcan, O., Numerical investigation of heat transfer and fluid flow of nanofluids with impinging jets,
International Conference On Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), 434-440, 2017.
[11]. Yan, W.M., Liu, H.C., Soong, C.Y. ve Yang, W.J., Experimental study of impinging heat transfer along rib-roughened walls
by using transient liquid crystal technique, Heat and Mass Transfer, 48, 2420-2428, 2005.
[12]. Kilic, M., ÇalıĢır, T. ve BaĢkaya, ġ., Experimental and numerical study of heat transfer from a heated flat plate in a
rectangular channel with an impinging Jet, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 39(1), 329344, 2017.
[13]. Hremya C., Miller S., Mallo T., Sinclai, J., Comparison of low Reynolds number k-ε turbulence models in predicting heat
transfer rates for pipe flow, Int. J. Heat Mass Transfer. Vol 41 (11), 1543-1547, 1998.
[14]. Pak, B. C., Cho, Y. I. Hydrodynamic and heat transfer study of dispersed fluids with submicron metallic oxide particles,
Experimental Heat Transfer an International Journal, 11(2), 151–170, 1998.
[15]. Corcione M., Empirical correlating equations for predicting the effective thermal conductivity and dynamic viscosity of
nanofluids. Energy Conversion and Management, 52(1), 789–793, 2011.
[16]. Batchelor G. K., Effect of Brownian-Motion on bulk ttress in a suspension of spherical-particles. Journal of Fluid
Mechanics, 83(1), 97–117, 1977.
[17]. Li Q., Xuan Y., Yu F., Experimental investigation of submerged single jet impingement using Cu-Water Nanofluid. Applied
Thermal Engineering, 36(1), 426–433, 2012.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 631 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

ENDÜSTRĠYEL BĠR MERDANENĠN SOĞUTULMASINDA FARKLI PARAMETRELERĠN
ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Assoc. Prof.Dr. Mustafa Kilic, Mahir Sahin
Adana Alparslan TürkeĢ Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Özet
Günümüzde, endüstriyel merdanelerin etkili soğutulması sistemin korunması ve ürün kalite kaybının
engellenmesi bakımından büyük önem taĢımaktadır. Bu çalıĢmada, endüstriyel bir merdanenin soğutulmasında dönen
jetlerin etkisi farklı parametreler için sayısal olarak incelenmiĢtir. Sayısal çalıĢmada ANSYS Fluent Hesaplamalı
AkıĢkanlar Dinamiği (HAD) programı kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada; akıĢkan hızının ve yüzey ısı akısının endüstriyel bir
merdanenin soğutma performansına olan etkisi yüzey boyunca oluĢan sıcaklık farkı açısından incelenmiĢtir. Sonuç olarak;
Re sayısı 1000-1700 aralığında arttırıldığında merdane yüzeyinde meydana gelen sıcaklık farkının % 45,4 azaldığı, Re
sayısı arttıkça merdane yüzeyinde daha homojen bir sıcaklık dağılımının meydana geldiği belirlenmiĢtir. Yüzey ısı akısını
q"= 5000-12500 W/m2 aralığında arttırıldığında merdane yüzeyinin giriĢ bölgesinden çıkıĢ bölgesine termal gerilmeye
neden olan sıcaklık farkında %149,4'lük bir artıĢ meydana geldiği tespit edilmiĢtir. Bu çalıĢma sonuçlarının farklı
parametrelerin endüstriyel merdanelerin daha etkin Ģekilde soğutulmasına olan etkisinin anlaĢılmasını sağlayacağı ve
enerji verimliliği yüksek ve daha ergonomik sistemlerin tasarlanmasında kullanılabileceği değerlendirilmiĢtir.
Anahtar kelimeler: Dönen jetler; Endüstriyel merdaneler; Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği; Isı Transferi.
INVESTIGATION OF EFFECT OF DIFFERENT PARAMETERS ON COOLING AN INDUSTRIAL
ROLLER
Abstract
Today, effective cooling of industrial rollers have a great importance in order to protect the system and to prevent
product quality loss. In this study, the effect of swirling jets on the cooling of an industrial roller was numerically
investigated for different parameters. ANSYS Fluent Computational Fluid Dynamics (CFD) program was used in the
numerical study. In the study; the effects of fluid velocity and surface heat flux on the cooling performance of an
industrial roller were investigated in terms of the temperature difference through the surface. As a result; it has been
determined that when the Re number is increases between 1000-1700, the temperature difference on the roller surface
decreases by 45.4%, and a more homogeneous temperature distribution occurs on the roller surface as the Re number
increases. When the surface heat flux is increased between q"= 5000-12500 W/m2, it has been determined that there is an
increase of 149.4% in the temperature difference that causes thermal stress from the inlet point to the outlet of the roller.
In this study, the effect of different parameters on cooling of industrial rollers more effectively and their use in designing
more ergonomic systems with high energy efficiency were evaluated.
Keywords: Swirling jets; Industrial Roller, Computational Fluid Dynamics, Heat Transfer
1. GiriĢ
Günümüzde endüstriyel merdaneler çoğunlukla, kaplama, kurutma, tavlama, ısıl iĢlem ve metal iĢlemede
kullanılmaktadır. Teknolojinin geliĢmesiyle birlikte endüstriyel cihazlar üzerindeki ısıl yükler her geçen gün artmaktadır.
Bu sebeple, ısıl yüklerin meydana getireceği tahribatı engellemek ve ısı transfer performansını iyileĢtirmek için birçok
araĢtırma yapılmaktadır. Bu çalıĢmanın amacı, ısıl gerilimi azaltmak ve ısı transfer performansını artırmak için spiral
kanallar aracılığıyla dönen jetler kullanarak endüstriyel merdanelerin yüzeylerinin etkin bir Ģekilde soğutulmasının sayısal
analizini yapmaktır.
Literatürde endüstriyel uygulamalarda ısı transferini artırmak için farklı metotlar kullanılmaktadır. Liu ve ark. [1],
su püskürtme yöntemini kullanarak dönen silindir üzerindeki ısı transferini; stabilizasyon süresi, nozul konumu, dönüĢ
hızı, eğim açısı ve gövde malzemesine göre incelemiĢtir. Nozulun optimum konumunun silindirin hemen üzerinde
olduğunu ve dönüĢ hızının artmasıyla yüzeydeki sıcaklık dağılımının homojen hale geldiği tespit edilmiĢtir. Lu ve ark.
[2], dönen çarpan jetleri kullanarak ısıl gerilmelerin silindir yüzeyine etkisini farklı Reynolds sayıları, dönme hızları ve
farklı tipteki akıĢkanlar (otomatik Ģanzıman sıvısı (ATF), izobütil-alkol, su, aseton) kullanılarak ısı transferini sayısal
olarak incelemiĢtir. ATF akıĢkanının kullanımı en uygun ısı transferini sağlamıĢ, dönme hızının ve Reynolds sayısının
artması nedeniyle yüzey sıcaklığı düĢmüĢtür.
Kilic [3], nanoakıĢkanlar ve dönen jetler kullanarak ısıtılmıĢ bir yüzeyden ısı transferini sayısal olarak
incelemiĢtir. Bu çalıĢmada farklı Reynolds sayısı ve farklı giriĢ sıcaklığının ısı transferi ve akıĢ üzerindeki etkileri sayısal
olarak incelenmiĢtir. Tüm parametrelerde temel soğutucu olarak Al2O3- H2O nanoakıĢkan kullanılmıĢtır. Sayısal analiz
için PHOENICS hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği yazılımının k-ω türbülans modeli kullanılmıĢtır. Reynolds sayısının
12000‘den 21000‘e yükselmesi ortalama Nusselt sayısında %51,3 artıĢa sebep olmuĢtur.
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Modak ve ark. [4] sıcak bir yüzeyin ısı transfer özelliklerini iki farklı nozul-plaka mesafesinde ve iki farklı
konsantrasyonlu CuO–H2O nanoakıĢkanın Reynolds sayısı 5000 ve 12000 arasında incelemiĢlerdir. NanoakıĢkan
konsantrasyonu % 0,15'ten %0,60'a yükseldiğinde Nusselt sayısı sırasıyla %14 ve % 62 olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca
nanoakıĢkanların saf sudan daha iyi ısı transfer etkisine sahip olduğu gösterilmiĢtir.
Granados ve ark. [5] yüksek Reynolds sayılı jet akıĢın soğutma etkisini Al 2O3 nanoparçacıklar kullanarak farklı
konfigürasyonlarda sayısal olarak incelemiĢlerdir. Soğutma etkisi altı farklı hacim oranlarında test edilmiĢtir. Jet akıĢı
Re=35000‘de sabit tutulmuĢtur. Sayısal çalıĢma, nanoparçacıkların kullanılmasının tüm durumlar için zorlanmıĢ taĢınımı
geliĢtirdiğini göstermektedir. Sonuç olarak; nozul-plaka mesafesinin etkisinin net olarak belirlenmediği, oluĢan
vortekslerin kısmen ısı transferini arttırdığını tespit etmiĢlerdir.
Selimefendigil ve ark. [6], adyabatik olarak dönen bir silindirin yüzeyine uygulanan nanoakıĢkan jet akıĢının
etkisini incelemiĢtir. Bu uygulamada; Reynolds sayısı=100-400 aralığında, silindirin açısal dönüĢ hızı= -0,1-+0,1
aralığında ve katı parçacık hacim oranı= 0-0,04 aralığında dönen silindir sayısal olarak incelenmiĢtir. Reynolds sayısının
artmasıyla ısı transferinin arttığı, en yüksek hacim oranınında Nusselt sayısını %8,1 değerinde arttığı sonucuna
varılmıĢtır.
Jahedi ve ark. [7], farklı Reynolds sayısını, jet aralığının, dönüĢ ve jetlerin çarpma açısını kullanarak dönen bir
silindirin soğutma hızını incelemiĢtir. Yüksek Reynolds sayılarında 400 derecenin üzerinde bir sıcaklık düĢüĢü
gözlemlenmiĢ ve düĢük dönüĢ hızlarında daha homojen bir ısı transfer etkisi tespit edilmiĢtir. Bagel ve ark. [8] serbest
yüzeye çarpan su jetinin, yarı silindirik kavisli bir yüzey üzerindeki ısı transferine etkisini incelemiĢtir. Reynolds
sayısındaki artıĢın Nusselt sayısını da arttırdığı gözlenmiĢtir.
Kilic ve ark. [9], Al2O3-H2O nanoakıĢkan ve çarpan jetleri kullanarak yüksek ısı akısına sahip hareketli bir
plakanın ısı transferini farklı Reynolds sayıları, farklı nanoakıĢkan hacim oranı, farklı nanoakıĢkan parçacık çapı ve farklı
plaka hızları için incelemiĢtir. Nanoparçacıkların çapı 40 nm'den 10 nm'ye düĢürüldüğünde, Nusselt sayısı %9,1 artmıĢtır.
Plaka hızındaki artıĢ ve ters yöndeki akıĢ Nusselt sayısını artırmıĢ, ancak akıĢ ve plaka hızı aynı yönde olduğunda Nusselt
sayısı buna bağlı olarak azalmıĢtır. Kilic ve ark. [10], farklı Reynolds sayıları, farklı giriĢ konfigürasyonu ve farklı
nanoakıĢkan türleri için ısı transferi ve akıĢ özelliklerinin etkisini incelemiĢtir. Cu-H2O nanoakıĢkan kullanımının TiO2H2O nanoakıĢkan, Al2O3-H2O nanoakıĢkan ve H2O'ya göre ortalama Nusselt sayısını %3,6, %7,6 ve %8,5 arttırdığı elde
edildi. Ayrıca, kanal akıĢı, 2 jetli akıĢ ve 4 jetli akıĢla karĢılaĢtırıldığında, 1 jetli akıĢ ortalama Nusselt sayısını sırasıyla
%91,6, %29,8 ve %57,1 oranında artırmıĢtır. Al-Zuhairy ve ark. [11], Al2O3 su nanoakıĢkanının yüzey üzerindeki termal
etkisini ikiz dairesel jet tekniğini kullanarak incelemiĢtir. Nanopartikül konsantrasyonunun oranı ve nozul yüksekliğinin
çapı (Z/D), bu deneysel çalıĢma için ana parametrelerdir. 0.25 kg/m3 nanopartikül konsantrasyonunda, Nusselt sayısının
saf suya göre %200'den fazla arttığı gözlemlenmiĢtir. Amjadian ve ark. [12], sabit ısıya maruz bırakılan bir alüminyum
diskin üzerinde oluĢan ısı transferini ve akıĢ özelliklerini incelemiĢtir. Bu amaçla farklı Reynolds sayıları ve farklı
nanopartikül konsantrasyonları parametre olarak kullanılmıĢtır. CuO nanoparçacık konsantrasyonu %0,03'ten %0,07'ye
yükseltildiğinde ısı transferinin %45 arttığı tespit edilmiĢtir. Lv ve ark. [13], SiO2-H2O nanoakıĢkanın %1, %2 ve %3
farklı hacim oranlarında ve tek çarpan jet kullanarak ısı incelemiĢtir. Temel olarak, farklı hacim oranları, farklı Reynolds
sayıları, farklı nozul-plaka mesafesi ve farklı çarpma açıları için ısı transferi etkileri incelenmiĢtir. SiO2-H2O'nun sadece
%3 nanoparçacık hacim konsantrasyonunda, ısı transferinde saf suya göre %40 artıĢ tespit etmiĢlerdir. Shafiq ve ark. [14],
bir yüzeyinde yüksek ısı akısı olan bir plakadan olan ısı transfer etkisini çarpan jet yöntemiyle analiz etti. Bu çalıĢmada
parametre olarak farklı Reynolds sayıları, farklı nanoakıĢkan parçacık çapları ve farklı hacim oranları kullanılmıĢtır.
Reynolds sayısının 12000'den 18000'e artmasıyla Nusselt sayısında %28'lik bir artıĢ olduğu, hacim oranının %2'den %8'e
yükseldiğinde Nusselt sayısının %7,1 oranında arttığı sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca, saf su ile karĢılaĢtırıldığında, Cu-H2O
nanoakıĢkan Nusselt sayısını %8,3 artırmıĢtır.
Bu çalıĢmanın literatürdeki çalıĢmalardan temel farklılığı; endüstriyel bir merdane sisteminin ısı transfer
performansını artırmak için, spiral kanallar boyunca dönen jetler kullanarak soğutulmasını sağlamak ve farklı
parametrelerin soğutma performansına etkisinin sayısal analizini yapmaktır. Silindir yüzeyinde homojen bir sıcaklık
dağılımı elde etmek için (minimum sıcaklık farkı), farklı Reynolds sayıları ve yüzeydeki farklı ısı akılarında yüzey
boyunca sıcaklık değiĢimi incelenmiĢtir.
2. Sayısal Model ve Matematiksel Formülasyon
Bu çalıĢma; endüstriyel bir merdanenin ısı transfer performansını artırmak için dönen jetler kullanılarak
soğutulması sayısal olarak incelenmiĢtir. ÇalıĢmada, endüstriyel uygulama için merdane yüzeyinin hedef sıcaklığı 24ºC
olarak seçilmiĢtir. Bu sıcaklık değeri, merdane yüzeyinde ısıl gerilmeyi ve yüksek sıcaklıkta üretilen ürüne zarar vermeyi
önlemesi için seçilmiĢtir. Bu modelde merdanenin toplam boyu 410 mm, dıĢ çapı ise 130 mm olarak seçilmiĢtir. Silindir
malzemesi olarak 6061 alüminyum alaĢımı seçilmiĢtir. Soğutucu giriĢ çapı 29 mm, spiral kanalların çapı ise 10 mm olarak
seçilmiĢtir.
Bu sayısal çalıĢmada, ANSYS Fluent Hesaplamalı AkıĢkanlar Dinamiği paket programının laminer modeli
kullanılmıĢtır. Sayısal olarak çalıĢılan modelin geometrisi ġekil 1'de gösterilmektedir.
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Şekil 1. Merdane modelinin geometrisi
Sayısal sonuçların ağ yaoısından bağımsızlaĢtırma iĢleminden sonra 843540 düğüm ve 4219278 eleman elde
edilmiĢtir. Çarpıklık 0'a yakınsar ve çoğunlukla 0.142 oranındadır. Ortogonal kalite 1'e yakınsar ve çoğunlukla 0.854
oranındadır. Merdane ağ yapısı ve su ağ yapısı ġekil 2 ve ġekil 3'te gösterilmiĢtir.

Şekil 2. Merdane ağ yapısı

Şekil 3. Dönen jetlerin ağ yapısı
Enerji, kütle ve momentum korunumu denklemleri, tek fazlı, Newtonion ve sıkıĢtırılamaz kararlı akıĢ kabulüyle
Ansys Fluent paket programı kullanılarak çözülmüĢtür.
Süreklilik denklemi:
(1)
Momentum denklemleri:
(2)
(3)
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(4)
Enerji denklemi:
(5)
Burada Si ve Φ sırasıyla kaynak ve viskoz yayılım terimini göstermektedir.
Viskoz yayılım Ģu Ģekilde hesaplanabilir:
[( )
{
(

( )

(

) ]
}

)

(

)

(

(6)

)

Türbülans kinetik enerji ve ısı yayınım oranı aĢağıdaki gibi hesaplanır:
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)
)

𝛽

+
+

(
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)

𝛽
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3. Sonuçlar ve TartıĢmalar
Bu bölümde, Reynolds sayısının ve yüzey ısı akısının ısı transferine ve akıĢ özelliklerine olan etkileri
sunulmuĢtur.
3.1 Reynolds Sayısının Isı Transferine Etkisi
Bu bölümde; farklı Reynolds sayılarının (Re=1000, 1300, 1500, 1700), ısı akısı (q''=10000 W/m2) ve suyun giriĢ
sıcaklığı (TgiriĢ=5°C) olduğu durumda ısı transferine etkisi sayısal olarak incelenmiĢtir. Farklı Re sayıları için merdane
yüzeyindeki sıcaklık değiĢimi ġekil 4'te gösterilmektedir. Reynolds sayısı Re=1000-1700 arttırıldığında merdanenin
yüzey sıcaklığının düĢtüğü belirlenmiĢtir. Ayrıca giriĢ ve çıkıĢ sıcaklıkları arasındaki sıcaklık farkı azalmıĢ ve yüzeydeki
sıcaklık dağılımı daha homojen hale gelmiĢtir.

Şekil 4. Farklı Re sayısı için merdane yüzeyindeki sıcaklık
Re sayısının 1000'den 1700'e çıkarılmasının, silindir yüzeyinde ısıl gerilmeye neden olan sıcaklık farkında %
45,4'lük bir azalmaya sebep olduğu belirlenmiĢtir. Ayrıca, Re=1700 değerinde en iyi soğutma performansını gösterdiği
ancak silindir yüzeyinin hedeflenen sıcaklığına göre (24ºC) en iyi performansın Re=1300 değerinde oluĢtuğu
belirlenmiĢtir. Re=1000 ve 1700'de su ve silindir için sıcaklık konturları sırasıyla ġekil 5 ve ġekil 6'da sunulmuĢtur.
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(a)

(b)
Şekil 5. Re=1000'deki sıcaklık konturları (a) dönen jetler (b) merdane yüzeyi

(a)

(b)
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Şekil 6. Re=1700'deki sıcaklık konturları (a) dönen jetler (b) merdane yüzeyi
ġekil 7'de Re=1000 ve Re=1700 için hız vektörleri gösterilmiĢtir.

(a)

(b)
Şekil 7. Hız vektörleri (a) Re=1000 (b) Re=1700
3.2 Farklı Yüzey Isı Akılarının Isı Transferine Etkisi
Bu bölümde; farklı yüzey ısı akılarının (q''=5000, 7500, 10000, 12500 W/m2) ısı transferine etkisi Re=1500 ve
TgiriĢ=5°C için sayısal olarak incelenmiĢtir. Isı akısı q''=5000-12500 W/m2 aralığında arttırıldığında, merdane yüzeyinin
giriĢ bölgesinden çıkıĢ bölgesine termal gerilmeye neden olan sıcaklık farkında %149,4 oranında bir artıĢa neden olduğu
anlaĢılmıĢtır. Farklı yüzey ısı akıları için merdane yüzeyindeki sıcaklık değiĢimi ġekil 8'de gösterilmiĢtir.

Şekil 8. Farklı yüzey ısı akısı değerleri için merdane yüzeyindeki sıcaklık değişimi
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Ancak merdanenin hedef yüzey sıcaklığına göre en yüksek ısı akısı olan q"=12500 W/m2 değeri için de
merdanenin etkili bir Ģekilde soğutulabildiği belirlenmiĢtir. Dönen jetler ve merdane yüzeyindeki farklı yüzey ısı akıları
için sıcaklık konturları ġekil 9 ve ġekil 10'da gösterilmiĢtir.

(a)

(b)
Şekil 9. q''=5000 W/m2‟de sıcaklık konturları (a) dönen jetler (b) merdane yüzeyi

(a)

(b)
Şekil 10. q''=12500 W/m2‟de sıcaklık konturları (a) dönen jetler (b) merdane yüzeyi
4. Sonuç
Bu çalıĢmada, endüstriyel bir merdane sisteminin etkin Ģekilde soğutularak, ısı transfer performansını artırmak
için dönen jetler kullanılması ve farklı parametrelerin yüzeyde ısıl gerilmeye sebep olan sıcaklık farkına etkisi sayısal
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olarak incelenmiĢtir. Farklı Reynolds sayılarının ve farklı ısı akılarının yüzeyde oluĢan sıcaklık farkına etkisi
belirlenmiĢtir. Sonuç olarak;
(a) Dönen jetlerin debisine bağlı olarak akıĢkan hızı arttıkça, artan Re sayısının (Re=1000-1700) yüzeyde oluĢan
sıcaklık farkında %45,4'lük bir azalmaya neden olur belirlenmiĢtir. Re=1700 değeri en iyi soğutma performansını
göstermiĢtir. Ancak hedeflenen yüzey sıcaklığına göre en iyi performans (daha az soğutucu akıĢkan gerektirmesi
sebebiyle) Re=1300 değerinde elde edilmiĢtir.
(b) Yüzeydeki ısı akısı q''=5000-12500 W/m2 aralığında arttırıldığında yüzeyde oluĢan sıcaklık farkında
%149,4'lük bir artıĢa neden olduğu belirlenmiĢtir. Ancak merdanenin hedef yüzey sıcaklığına göre en yüksek ısı akısı
olan q"=12500 W/m2 değeri için de merdanenin etkili bir Ģekilde soğutulabildiği belirlenmiĢtir.
(c) Endüstriyel merdanenin soğutulması ile ilgili gelecekteki çalıĢmalar için, farklı soğutma kanalı geometrisinin
etkisi, farklı nanoakıĢkanların soğutucu akıĢkan olarak etkisi ve merdanenin dönme hızının ısı transferi üzerindeki etkisi
araĢtırılabileceği değerlendirilmiĢtir.
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ABSTRACT
Gas springs have a wide area of use in machinery, furniture, and medical fields, especially in the automotive
sector. Gas springs work on the same principle as a mechanical coil spring. But instead of using tensioning
material that creates a coil spring, a gas spring stores energy by compressing the nitrogen gas inside. Gas
springs are closed systems that do not require further nitrogen gas supply for the system to operate after being
loaded and produced with nitrogen gas. These parts are used in various tasks such as obtaining force
distribution in blankets under a load or weight, providing speed control in the area affected by force or lifting
loads. Although there are some differences in the components according to the types of gas spring. Gas springs
consist of tube, rod, piston group, rod guide group, oil and gas. One of these components, a piston, is the speed
control element with holes on it that is moving inside a chamber of gas and oil. Damping and speed can be
controlled by changing the oil transfer holes, Also friction can be controlled by changing the diameter of the Oring channel on it. The gas is used to create a counter force with the effect of pressure against the force applied
to the gas spring. Nitrogen gas (N2) is preferred because it is generally cold, non-flammable and does not react
with the materials in the gas spring. As the pressure of the gas in gas springs decreases, the piston becomes
unable to fulfill its duty. The gas spring is opened and closed by the displacement of this gas through the holes
in the piston. And this displacement speed determines the opening and closing time of the gas spring. In this
memo, an experimental study was carried out on gas springs with different piston transfer hole diameters under
the same conditions to examine the effect of transfer hole diameters on the closing speed of the gas springs. In
addition, a 2-dimensional CFD (Computational Fluid Dynamics) model of the gas spring piston was created and
the effect of different piston transfer hole diameters on the piston velocity under similar conditions was
numerically investigated. The experimental and numerical study results were compared and they were in
harmony. In the 2D CFD simulation model created within the scope of this study, the piston hole diameters
required to obtain the desired gas spring closing times can be determined quickly.
Keywords: Gas springs, Orifice,Piston transfer hole diameter; CFD
Introduction
Gas springs are widely used in different areas such as machine, furniture, maritime, medical, and food,
especially in the automotive sector. When the studies on these parts are examined, it has been seen that there are
generally experimental and numerical studies in the available literature. In a study carried out with orifice
structures, which are one of the basic parts of gas springs, the effects of single and multiple orifice hole
numbers were investigated numerically by using the CFD method. In the study in which the k-ε turbulence
model was used, analyzes were performed under the same total orifice area and the pipe area ratio β parameters,
under the conditions of 16 different orifices and 4 different β values. As a result, it has been observed that
multi-hole orifice models exhibit more stable flow characteristics than single-hole models [1].
Barki and Ganesha similarly carried out a numerical study comparing single and multi-hole orifices. In this
study, the CFD method was used again, and water was preferred as the working fluid. The effects of multi-hole
orifice plate hole distribution on flow rate, pressure drop, velocity, and turbulence intensity of single and multihole orifices were examined and it was concluded that the multi-hole orifice model performed better [2].
Singh et al. performed experimental and numerical studies on the number of orifices and their diameters under
both laminar and turbulent flow conditions. When the results obtained are examined, it is stated that the orifice
model with large diameter holes provides better flow continuity than the small one [3]. Shah et al. investigated
the effects of sizing parameters such as chamfers and angles of orifices, hole areas, and hole positions on
velocity and pressure distributions using the CFD method [4].
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In another study, the valve performance curves were obtained by using numerical and analytical methods
together, and the valve deflection, component pressure distribution, and overall valve pressure differential
parameters were investigated. The changes in the pressure distribution in the valve structure were investigated.
It was also stated in the study that the combined technique allows rapid estimation of valve performance [5].
In another study about the orifice, the effects of flow characteristics, inlet velocity, orifice geometry, and
orifice spacing parameters on velocity and pressure distributions in multi-stage orifice systems were
investigated numerically. Single and multiple orifices configurations were investigated with a numerical model
created using the realizable k-ε turbulence model [6].
In addition, it can be seen that theoretical and experimental studies have also been carried out on the position
analysis of the on-closing mechanisms of gas springs [7-9].
In this study, unlike the studies mentioned above, the effect of the diameter of the transfer hole on the piston,
which is one of the main elements of gas springs, on the closing speed of the piston in the gas spring was
investigated experimentally and numerically.
2- Materials and Methods
When force is applied to the gas springs, the piston riveted shaft in the pipe starts to move and the nitrogen gas
is compressed and the pressure inside increases. In the opposite direction of the applied force, a friction force
occurs against the shaft and piston. Oil is used to minimize factors such as friction force. In addition, the oil
used provides damping of the gas spring in the opening direction. The bearing group in the gas shock absorber
ensures that the shaft moves in a fixed direction and the sealing is formed (Figure 1).

Figure 1. The components of the gas springs
It is known that the opening and closing times of the gas springs vary according to the diameters of the transfer
holes on the pistons. In this study, in order to examine the effect of these diameters on the speed of the piston,
two-dimensional modeling of the piston was performed, and a simulation model of the gas spring was
generated. This simulation model is modeled on a 1/3 scale in order to shorten the solution time and other
elements in the gas spring are neglected. The generated model was used in two-dimensional CFD analysis. In
addition, the results of the CFD analyzes were compared and validated with the results of the experiment using
a gas spring with the same transfer hole diameter. The images of the pistons used in the analyzes and
experiments are given in Figure 2.
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(a)

(b)
Figure 2. (a) The view and (a) the CAD model of piston

ANSYS-Fluent commercial software package was used in the numerical study. The analyzes were carried out
under transient conditions and the Standard k-ε turbulence model was preferred. As the solution method, the
SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) algorithm was preferred. In the analyzes,
Second Order analyzes were also performed for all parameters. As the convergence criterion in the analyzes,
10^-4 was chosen for all parameters, although the analyzes took longer in order to make more precise analyzes.
In the generated CFD model, N2 gas, which has larger oxygen molecules and therefore lower diffusion rates,
was used as the working fluid. The thermophysical properties of this gas were assumed to be constant since the
energy equations were not solved in the analyses, and the temperature parameter was not included (Table 1).
N2 gas was also used in both experimental and numerical studies.
Table 1. The thermophysical properties of N2
Density
1.138
kg/m3
Thermal conductivity
0.0.242
W/m.K
Viscosity
1.663e-05
kg/m.s
In addition, the Dynamic mesh model, which allows the piston to move within the gas spring simulation model,
was activated and 6 DOF was used. A deforming zone is defined outside the piston to allow for changes in the
mesh structure as the piston moves. The effect of the transfer hole diameters in the piston can be observed by
moving the piston in the model with the constant velocity N2 gas entering the simulation model seen in Figure
3.

(a)
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(b)
Figure 3. The CAD data views of the 0.5 mm model and the boundary conditions
The triangular mesh structure was used in the created model, and the total number of elements is approximately
110000 (Figure 4).

Figure 4. The generated mesh structure of the model
3- Results and Discussions
Pistons with four different transfer hole diameters were used in the experimental study. The bottom diameter of the
pistons was fixed at 1.2 mm. The upper diameters varied as 0.5, 0.8, 1 and 1.2 mm. In addition, in Figure 2(b), the bottom
and upper diameters are denoted by β and α, respectively. Double holes are drilled in both hole regions. In the
experiments, N2 gas was filled to the pistons with an internal pressure of 34 bar. The results of the experiments carried
out to determine the effects of the transfer hole diameters on the closing time can be seen in Figure 5. When the results
obtained were examined, it was observed that the closing times were shortened with the increase of the transfer hole
diameters. In the case of the smallest diameter value of 0.5 mm, the closing time was 0.63 seconds, while when the
diameter value increased to 0.8 mm, the closing time was shorter than half of the first case. When the diameter value was
increased to 1 mm, the closing time was measured as 0.17 seconds. It is observed that the rate of decrease in closing times
is noticeably reduced in hole diameters of 1 mm and above.

Figure 5. The piston closing times according to piston transfer hole diameter in the experimental study
When these results were compared with the CFD analysis results for 0.5 mm hole diameter, it was seen that the results
were compatible with each other. Closing time, which was 0.63 seconds in the experimental study for a 0.5 mm hole
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diameter, was measured as 0.58 seconds in the simulation model created for the same diameter value. It is thought that
this difference between the two values may be because parts of the gas spring other than the piston are not included in the
CFD model.
The velocity distribution obtained from the CFD analysis results is given in Figure 6. When the velocity changes were
examined, the highest velocity values were observed in the transfer hole region. At the bottom and top edges of the
simulation model, the velocity of the fluid in contact with the surface is very low due to the non-slip condition.

Figure 6. The velocity distribution in 0.58 seconds
4- Conclusions
In this study, the effect of the diameter of the transfer hole on the gas spring piston on the closing speed of the gas spring
was investigated experimentally and numerically. Pistons with 4 different transfer hole diameters were used in the
experimental study. The bottom diameter of the pistons was fixed at 1.2 mm. The upper diameters varied as 0.5, 0.8, 1
and 1.2 mm. In the case of the smallest diameter value of 0.5 mm, the closing time was 0.63 seconds, while when the
diameter value increased to 0.8 mm, the closing time was shorter than half of the first case. When the diameter value was
increased to 1 mm, the closing time was measured as 0.17 seconds. On the other hand, it is observed that the rate of
decrease in closing times is noticeably reduced in hole diameters of 1 mm and above. In addition, the effect of different
piston transfer hole diameters on the piston movement speed under similar conditions by establishing a 2-dimensional
CFD simulation model of the gas spring piston was examined numerically and it was seen that the results obtained were
in a good agreement. With the 2D CFD simulation model created within the scope of this study, the closing times of
larger, smaller, and intermediate non-standard transfer hole diameters that are not included in the product range can be
determined. In addition, it will be possible to determine the transfer hole diameter required for the desired closing time.
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Yoğunluk fonksiyonel teorisi içerisinde genelleĢtirilmiĢ eğim yaklaĢımı kullanılarak, Fm-3m (225) uzay
grubunda bulunan L21 (Cu2MnAl) kristal yapısındaki Ir2ScIn alaĢımı için hesaplamalar yapıldı. Bu alaĢım için
yapısal özellikler kapsamında denge durumu örgü sabiti 6,468 Å olarak elde edildi. Elastik özellikler
kapsamında ikinci dereceden elastik sabitleri (C11, C12 ve C44) enerji-strain yöntemine göre hesaplandı ve daha
sonrasında elastik sabitleri kullanılarak bu alaĢım için Bulk, Kayma, Young, modülleri, poisson oranı, B/G
oranı ve anizotropi faktörü elde edildi. Ir2ScIn tam Heusler alaĢımının elde edilen B/G oranı 2,27 dir. Bu değer
incelendiğinde bu alaĢımın sünek bir doğaya sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Ayrıca, bu alaĢım için anizotropi
özellikleri incelendi. Young ve Kayma modülü değerlerinin maksimum ve minimum değerleri verildi. Elastik
sabitlerinden yararlanarak termodinamik özellikler elde edildi ve bu değerlerin sıcaklığa bağlı değiĢimleri
verildi. Bunların yanı sıra, Ir2ScIn tam Heusler alaĢımının elektronik özellikleri kapsamında elektronik bant
yapı eğrileri, toplam ve kısmi durum yoğunlukları elde edildi.
Anahtar Kelimeler: Heusler alaĢımı, Elastik özellikler, Yoğunluk fonksiyonel teorisi
ABSTRACT
Calculations were made for the Ir2ScIn alloy in the crystal structure of L21 (Cu2MnAl) in the space group Fm3m (225) using the generalized slope approach within the density functional theory.For this alloy, the
equilibrium state lattice constant was obtained as 6.468 Å within the scope of the structural properties.Within
the scope of elastic properties, the second order elastic constants (C11, C12 and C44) were calculated according to
the energy-strain method, and then by using the elastic constants, Bulk, Shear, Young, modulus, poisson ratio,
B/G ratio and anisotropy factor were obtained for this alloy.The obtained B/G ratio of Ir2ScIn full Heusler alloy
is 2.27.When this value is examined, it is understood that this alloy has a ductile nature.Also, anisotropy
properties for this alloy were investigated. The maximum and minimum values of Young and Shear modulus
values are given.Thermodynamic properties were obtained by using elastic constants and the changes of these
values depending on temperature were given.In addition, electronic band structure curves, total and partial state
densities were obtained within the scope of electronic properties of Ir2ScIn full Heusler alloy.
Keywords: Heusler alloy, Elastic properties, Density functional theory

1. GİRİŞ
Friedrich Heusler tarafından keĢfedilen ilk Heusler tipi alaĢım CuMn alaĢımına, 3. grup elementlerden olan
alüminyum (Al) ilave edilerek Cu2MnAl alaĢımı olarak elde edilmiĢtir. Heusler alaĢımları ferromanyetizma,
Ģekil hafızası, yarı-metallik davranıĢı ve termoelektrik özellikler gibi zengin fiziksel özelliklerinden dolayı
oldukça büyük ilgi görmektedir [1]. Bu özellikler, malzemenin bileĢenleri veya bileĢenlerin oranları
değiĢtirilerek düzenlenebilir [2]. Cu2MnAl tipi Heusler alaĢımları tam Heusler alaĢımları olarak adlandırılır.
X2YZ kimyasal formülüne sahip tam Heusler alaĢımlarının stokiyometrik kompozisyonu 2:1:1 Ģeklinde ve Fm3m uzay grubundadır [1]. X ve Y elementleri periyodik tablonun geçiĢ metali grubundan olup Z elementleri
periyodik tablonun III-V grubunun elementidir. Spintronik alanındaki potansiyel uygulamalarından dolayı yarımetalik ferromagnetler bir çok araĢtırmacının ilgisini çekmektedir. Bu malzemelerin ana karakteristiği iki spin
bandının birbirinden farklı davranıĢ göstermesidir. Çoğunluk spin bandı tipik metalik davranıĢ gösterirken
azınlık spin bandı ise yarıiletkendir. Bu yüzden Fermi seviyesinde spin polarizasyonu %100 dür ve spintronik
cihazların verimliliğini maksimum yapar. AraĢtırmacılar, Ģimdiye kadar 800‘den fazla X2YZ Heusler yapıdaki
potansiyel malzemenin sadece %12‘si kadarının deneysel olarak tanımlandığını ve bu sebeple kristalografik
veri tabanında bulunabileceğini bildirdi. Ir2ScAl ve Pt2ScAl malzemelerin elastik sabitlerinin değerleri VASPGGA hesaplamaları kullanılarak elde edilmiĢtir [3]. Literatürde Heusler malzemelerin faz geçiĢleri,
termodinamik kararlılık ve iletim gibi tanımlayıcı özelliklerini belirleyen çalıĢmalar hala yetersizdir. Os2ScAl
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ve Pt2ScAl malzemelerinin örgü parametreleri ve oluĢum entalpileri teorik olarak incelenmiĢtir [4]. Gillessen

[5], X2ScAl (X = Ir, Os ve Pt) malzemeleri için bazı teorik parametreleri hesaplamıĢtır. Ayrıca, Arıkan ve ark.
[2] X2ScAl (X = Ir, Os, and Pt) malzemelerinin mekanik, elektronik ve fonon özelliklerini rapor etmiĢlerdir. Bu

çalıĢmada, Ir2ScIn tam Heusler yapıdaki alaĢımın yapısal, elektronik, elastik ve termodinamik özelliklerini

belirlemek için yoğunluk fonksiyonel teorisini kullanması amaçlanmıĢtır. Özellikle, Ir2ScIn tam Heusler
alaĢımının elastik, anizotropik ve termodinamik özellikleri incelenerek literatüre katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
2. YÖNTEM
Bu çalıĢma, yoğunluk fonksiyonel teorisini kullanan quantum-ESPRESSO bilgisayar programı ile yapıldı
[6].Tüm hesaplamalarda genelleĢtirilmiĢ gradiyent yaklaĢımı yöntemine göre oluĢturulan değiĢ-tokuĢ
korelasyon fonksiyoneli kullanıldı [7].L21 fazında elektronik dalga fonksiyonları 40 Ry‗lik kinetik kesme
enerjisiyle, bir düzlem dalga seti kullanarak geniĢletildi. Brillouin bölgesinin entegrasyonu için 12x12x12 knoktaları kullanıldı. Fermi yüzeyine kadar entegrasyon, smearing parametresi r = 0.02 Ry olan smearing tekniği
kullanılarak yapıldı [8].Elastik sabiti hesaplamaları için Thermo_pw [9] programı kullanılarak enerji-strain
tekniği ile elde edildi.
3. SONUÇLAR
3.a Yapısal Özellikler

ġekil 1. Ir2ScIn tam Heusler alaĢımının Fm-3m uzay grubundaki L21 kristal yapısı.

Ir ScIn alaĢımı X2YZ kimyasal formülüne sahip 2:1:1 stokiyometrik kompozisyonunda Fm-3m uzay grubunda
2

iç içe geçmiĢ dört yüzey merkezli kübik bir yapıdan oluĢmaktadır. Ir ScIn alaĢımını oluĢturan atomların
2

koordinatları In, Sc ve Ir için sırasıyla, 4a (0,0,0), 4b (1/2, 1/2, 1/2) ve 8c (1/4,1/4,1/4) olacak Ģekilde ġekil
1‘deki konumlara yerleĢmiĢtir. % 0,06‘lık bir farkla örgü sabiti değeri elde edildi.
Tablo 1. Hesaplanan Örgü Sabiti a (Å).

AlaĢım

Ref.

a (Å).

Ir2ScIn

Bu çalıĢma

6.468

VASP [10]

6.472

3.b Elektronik Özellikler
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Ir ScIn alaĢımı için Brillouin bölgesindeki yüksek simetri yönleri boyunca hesaplanan elektronik bant eğrileri
2

ve toplam ve kısmi durum yoğunlukları ġekil 2‘de verildi. Fermi enerjisi, bütün enerji değerlerinden çıkartıldı
ve Fermi enerji seviyesi 0 eV olarak alındı. Bu alaĢımın elektronik bant yapısı incelendiğinde, Fermi seviyesi
üzerinde her hangi bir yasak enerji aralığının bulunmadığı, valans ve iletkenlik bantlarının içiçe geçtiği açık bir
Ģekilde görülmektedir. Dolayısıyla bu malzemenin metalik karakterde olduğu söylenebilir. Ġletkenliğe katkının
daha iyi anlaĢılabilmesi için durum yoğunluğu eğrilerine bakıldığında, Ir-5d ve Sc-3d orbitalindeki
elektronların daha baskın olduğu anlaĢılmaktadır.

ġekil 2. Ir ScIn alaĢımının elektronik bant yapı eğrileri, toplam ve kısmi durum yoğunlukları.
2

3.c Elastik Özellikler
Katıların elastik özellikleri Debye sıcaklığı, erime noktası, özgül ısı, ısıl genleĢme katsayısı vb. birçok fiziksel
özellik ile yakından ilgilidir. Kübik yapıdaki kristallerin bir birinden bağımsız üç tane ikinci mertebeden elastik
sabiti vardır.
Tablo 2. Elastik sabitler (C , C ve C (GPa)).
11
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44

AlaĢım

C11

C12

C44

Ir2ScIn

242,10

146,41

109,31
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Kübik kristal yapılar için mekanik kararlılık Ģartları Born kararlılık kriterleriyle belirlenir [11]. Ir ScIn tam
2

Heusler alaĢımı için Tablo 2‘de yer alan elastik sabiti değerleri incelendiğinde, bu alaĢımın mekanik olarak
kararlı bir yapıda olduğu anlaĢılmaktadır. Bu alaĢım için hesaplanan bulk modülü değerine bakıldığında, 100
GPa‘ın üzerinde olduğundan az sıkıĢabilir olduğu söylenebilir. Kayma modülünden ise makaslama kuvvetler
arası sıkıĢabilir olduğu anlaĢılmaktadır. Aynı zamanda B/G oranının 1,75‘ten büyük olması göz önüne
alındığında Pugh kriterine [12] göre bu alaĢım sünek bir doğaya sahiptir. Sertliğin bir derecesi olan Young
modülü bu alaĢım için 205,14 GPa olarak elde edilmiĢtir. Bu yapıdaki malzemeler göz önüne alındığında ise bu
alaĢım için ortalama bir değerde olduğu söylenebilir. Kovalentliğin bir ölçüsü olan Poisson oranının hesaplanan
değerinden bu alaĢımın iyonik kristaller için 0,25 sınır değerine yakın bir değerde olduğu dolayısıyla bu
alaĢımın iyonik karakterinin daha baskın olduğu anlaĢılmaktadır. Ġzotropik malzemeler için anizotropi faktörü 1
değerindeyken, izotropik olmayan (anizotropik) malzemeler için ise 1‘den farklıdır. Anizotropi değeri 2,285
olarak elde edilen bu malzemenin anizotropik olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Bulk modülü ‗B‘, Kayma modülü ‗G‘, Young modülü ‗E‘ (GPa), B/G oranı, Poisson oranı ‗ζ‘ ve Anizotropi faktörü ‗(A‘).

AlaĢım

B

G

B/G

E

σ

A

Ir2ScIn

178,31

78,47

2,27

205,14

0,31

2,285

Bu alaĢım bir anizotropiye sahip olduğundan dolayı yönelimlere göre Young modülü ve Poisson oranı elate [13]
kodları kullanılarak elde edildi.

ġekil 3. Ir ScIn alaĢımının yönlere göre 2D Young modülü ve Poisson oranı.
2

3.d Termodinamik Özellikler
ġekil 4a.‗da görüldüğü üzere sıcaklık arttıkça bu alaĢımdaki titreĢim enerji artmaktadır. Sıcaklık arttıkça
beklenildiği gibi titreĢim enerjisi artarken, toplam enerjinin korunumu gereği serbest titreĢim enerjisi
azalmaktadır. (ġekil 4b.) Isı sığası düĢük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara doğru gidildikçe ~200 K kadar hızla
artmaktayken 200 K‘den sonra yavaĢça artmakta olduğu görülmektedir. (ġekil 4c.) Aynı zamanda ısı sığasının
yüksek sıcaklıklarda (ƟD=310.741 K) Dulong-Petit limiti [14] olarak bilinen 3NR değerine gittiği
görülmektedir. Düzensizliğin bir ifadesi olan entropinin sıcaklık arttıkça arttığı görülmektedir. (ġekil 4d.) Bu
sonuç titreĢim enerjinin sonucu ile uyuĢmaktadır.
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a)

c)

b)

d)

ġekil 4. Ir ScIn alaĢımının sıcaklığa bağlı a) titreĢim enerjisi, b) serbest titreĢim enerjisi, c) sabit hacimde ısı sığası ve d) entropisi
2

4. KAYNAKLAR
[1]. Heusler, F. (1903). Über magnetische Manganlegierungen. Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 5, 217219.
[2]. Arikan, N., Ocak, H.Y., Dikici Yıldız, G. et al. Investigation of the Mechanical, Electronic and Phonon Properties of X2ScAl (X
= Ir, Os, and Pt) Heusler Compounds. J. Korean Phys. Soc. 76, 916–922 (2020).
[3]. M. De Jong et al., Sci. Data 2, 150009 (2015).
[4]. J. E. Saal et al., JOM 65, 1501 (2013).
[5]. M. Gillessen, Massgeschneidertes und Analytik-Ersatz über die quantenchemischen Untersuchungen einiger ternarer intermetallisher Verbindungen, Dissertation, Aachen (2009).
[6]. S. Baroni et al., Quantum-ESPRESSO: open-source package for research in electronic structure, simulation, and optimization,
code available from: https://www.quantum-espresso.org/, April 2019.
[7]. J. P. Perdew, K. Burke and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
[8]. M. Methfessel and A. T. Paxton, Phys. Rev. B 40, 3616 (1989).
[9]. P. Giannozzi et al., Advanced capabilities for materials modelling with Quantum ESPRESSO. J. Phys.: Condens. Matter 29(46),
465901 (2017).
[10].K. Persson,Materials Data on ScInIr2 (SG:225) by Materials Project, code available from:
https://materialsproject.org/materials/mp-867187/ , August 2016.
[11]. M. Born and K. Huang, Dynamical Theory of Crystal Lattices (Clarendon, Oxford, 1954).
[12]. S.F. Pugh, XCII. Relations between the elastic moduli and the plastic properties of polycrystalline pure metals. Philos. Mag. J.
Sci. 45(367), 823–843 (1954).
[13]. R. Gaillac, P. Pullumbi, F.X. Coudert, ELATE: an open-source online application for analysis and visualization of elastic
tensors. J. Phys.: Condens. Matter 28(27), 275201 (2016).
[14] .Petit, A. T. and Dulong, P. L. (1819). Recherches sur quelques points importants de la Théorie de la Chaleur. Annales de Chimie
et de Physique, 10, 395-413.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 649 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Electronic structure, elastic and structural properties of the cubic Laves phase compound EuIr2
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Abstract:
The structural, electronic, and elastic properties of the Laves phase compound EuIr 2 were investigated using the VASP
package program within the framework of density functional theory. The generalized gradient approach (GGA) with the
Perdew-Burke-Ernzerhof functional was used as the exchange-correlation energy. After the structural optimization, some
lattice parameters such as volume (V), density ( ), and enthalpy of formation ( Hf) were calculated for this material. The
obtained results were compared with experimental studies. The results were found to be in good agreement with the
literature. However, to obtain a more detailed information about the physical properties of the Laves phase compound
EuIr2, electronic band structure and electronic partial density of states calculations were also performed. No band gap was
observed around the Fermi energy level. It was seen that the bands cut the Fermi energy level. This result indicates that
the EuIr2 compound has a metallic character. In addition, elastic constant calculations were performed to obtain
information about the hardness of the material. Since the obtained elastic constant values satisfy the Born stability criteria,
which are well known in the literature, it was seen that this phase of the studied material was mechanically stable. Some
hardness data such as Bulk Modulus (B) and Shear Modulus (G) were also calculated to measure the resistance shown
against the change in volume and shape of the material, respectively. In addition, Young's modulus (E) was calculated
from elastic constant values. Finally, the Debye temperature ( ), a key physical property used to distinguish high and
low-temperature regions of solids, was also calculated.
This study has been supported by the KırĢehir Ahi Evran University Scientific Research Projects Coordination Unit.
Project Number: TBY.A4.22.004.
Keywords: Laves phase compound, structural properties, elastic, electronic properties.
1. Introduction
Laves phases are one of the oldest crystal families that exhibits a wide variety of physical, chemical, and magnetic
properties. Laves phase intermetallic compounds have corrosion and creep resistance that acts as magnetic materials,
magneto-optical materials, and hydrogen storage materials [1-4]. Ir-based Laves phases, in particular, attracted extensive
attention in recent years owing to their excellent physical and mechanical properties that are superior to ordinary metals,
such as good ductility, high strength, and thermal stability. There are three major types of Laves phases [5], the cubic
MgCu2 type C15 phase, the hexagonal MgZn2 C14 phase, and the double hexagonal MgNi2 C36 phase, as shown in Fig.
1.

Fig. 1. The stacking sequences as seen in MgZn2 (left), MgCu2 (middle), and MgNi2 (right).
Pöttgen et al. reported very detailed information on the synthesis and crystal structure of EuIr 2 by X-Ray powder data [6].
They confirmed the structure of Laves phase EuIr2 based on single-crystal X-ray data. There is no study in the literature
on the basic physical properties of EuIr2. Therefore, this study aims to comprehensively reveal the basic physical
properties of EuIr2, such as structural, electronic, and elastic.
2. Computational details
The calculations were performed within the density functional theory, as implemented in the VASP (Vienna Ab initio
Simulation Package) [7, 8] with the projected augmented wave (PAW) pseudopotentials [9]. For the exchange-correlation
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functional, the generalized gradient approximation of Perdew–Burke–Ernzerhof (GGA-PBE) was used [10]. An energy
cut-off of 500 eV was found to be adequate for calculating the structural, electronic, and elastic properties. The k-point
sampling was done on a 12x12x12 gamma-point grid for this crystal structure. The elastic constants (Cij) were computed
using the stress-strain technique [11].
3. Results and discussion
3.1 Structural Properties
The EuIr2 compound shown in Fig. 2, has a general chemical formula AB2 with space group Fd-3m.

Fig. 2. The crystal structure of EuIr2 compound in the Fd-3m phase.
The equilibrium lattice constant (a0), cell volume (V), density (ρ), and formation enthalpy (∆Hf) of the EuIr2 compound
have been calculated and listed in Table 1. These calculated structural parameters agree well with experimental and
theoretical results [6, 12].
Table 1. The calculated structural parameters.

EuIr2

Ref.

a0 (Å)

V (Å3/f.u.)

Present
[6-Exp.]
[12]

7.611
7.566
7.593

440.803
432.9
-

(g/cm3)
16.165
16.46
-

Hf
(eV/atom)
-0.612
-0.594

Formation enthalpy provides important information about the thermodynamic stability or structural synthesizability of a
solid crystal. The negative value (-0.612 eV/atom) of the calculated formation enthalpy for EuIr2 indicates that this crystal
has thermodynamic stability and structural synthesizability.
3.2 Electronic Properties
The calculated electronic band structure and partial densities of states for EuIr2 along the high symmetry directions in the
Brillouin zone are given in Fig. 3 and 4, respectively. In the electronic band structure calculations, the Fermi energy level
is taken as 0 eV.
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Fig 3. The band structure along the high symmetry directions for EuIr2.
The EuIr2 Laves phase exhibits metallic behavior since there is no band gap at the Fermi level. As a result, EuIr 2 is
expected to exhibit metallic conductivities, such as good thermal and electrical conductivities. The calculated partial and
total density of states (PDOS and TDOS) are shown in Fig. 4.

Fig. 4. Calculated total and partial density of states for EuIr2.
This compound is metallic because the DOS values differ from zero at the Fermi level. As Fig. 3 shows, the most
significant contribution to TDOS comes from Eu-f and Ir-d states.
3.3 Elastic Properties
Elastic constants are important parameters, which provide information about the structural stabilities, interatomic forces,
and stiffnesses of the materials. For cubic crystals, the conditions for mechanical stability are given:
C44 > 0, C11 > |C12|, C11 + 2C12 > 0
(1)
The obtained elastic constants for EuIr2 satisfy these mechanical stability criteria, indicating that this material is
mechanically stable in the studied phase.
Table 2. The calculated elastic constants (C11, C12, C44, in GPa) for EuIr2.

Material
EuIr2

C11 (GPa)
227.99

C12 (GPa)
135.82

C44 (GPa)
64.55

We also calculated Bulk Modulus (B) and Shear Modulus (G). Bulk modulus is an important property representing the
theoretical and experimental hardness of a material (especially cubic crystals). Shear modulus is the most important
parameter that determines the hardness of a material.
Table 3. The calculated Bulk modulus, Shear modulus, ratio B/G, Young‘s modulus, and Debye temperature for EuIr2.

Material
EuIr2

B (GPa)
166.54

G (GPa)
56.40

B/G
2.95

E (GPa)
152.04

(K)
236.84

To categorize the brittle and ductility behavior of a material, the ratio of the bulk modulus to the shear modulus B/G is
used. According to Pugh [13], a high B/G value is associated with ductility, whreas a low value is consistent with
brittleness. The critical value that separates the two behavior has been determined to be 1.75. The results listed in Table 3
indicate that the EuIr2 compound has B/G ratio higher than the critical value of 1.75, which classifies this compound as a
ductile material.
4. Conclusion
In this work, we systematically investigated the structural, elastic, and electronic properties of the EuIr 2 Laves phase
compound by the first-principles calculations based on density functional theory. The determined ground state is an Fd3m structure with an equilibrium lattice constant equal to 7.611 Å, which is in good agreement with previous studies. The
calculated ΔHf for this compound is negative, denoting that EuIr2 is thermodynamically stable. Its metallic nature is
revealed because there is an overlapping of the band structure with the Fermi energy level. From obtained elastic
constants, it was found that the EuIr2 compound is stable in Fd-3m cubic phase. Furthermore, the calculated B/G ratio
classifies this compound as a ductile material.
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Abstract:
In this study, the outputs of ab initio calculations of the structural, dynamic stability, and mechanical properties of the
YPdBi half-Heusler compound in the C1b-type cubic structure were reported. The physical properties of this half-Heusler
compound were computed via the plane-wave pseudopotential method based on the density functional theory as
implemented in the VASP code. For all calculations, the exchange-correlation potential energy was treated in the
generalized gradient approximation (GGA) within the Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) parameterization. Total energy
calculations were made for the Type-I, Type-II, and Type-III phases it was seen that the YPdBi half-Heusler compound
was the most stable in the type-III phase. For this reason, only the type III phase was focused on in later calculations. The
equilibrium lattice constants, bulk modulus and pressure derivative of bulk modulus, and unit cell volumes for these three
phases were derived by fitting total energy-volume values to the Murnaghan equation of state. It was seen that the
structural parameters obtained for the YPdBi half-Heusler compound agreed well with the available data in the literature.
Elastic constants were calculated from the stress-strain relationship giving small distortions at zero pressure. Because the
computed elastic constants for YPdBi half-Heusler compound meet the Born stability criteria, this compound is elastically
stable in the type III phase. The mechanical properties such as Young‘s modulus (E), bulk modulus (B), shear modulus
(GH), Poisson‘s ratio (σ), the Pugh‘s ratio (B/GH), anisotropic factor (A), and Cauchy‘s pressure (Cp) were calculated
using the Voigt-Reuss-Hill approach. Since there are no negative frequencies in the plotted phonon dispersion and partial
phonon density of states, it shows that this material is dynamically stable in the studied phase.
This study has been supported by the KırĢehir Ahi Evran University Scientific Research Projects Coordination Unit.
Project Number: TBY.A4.22.004.
Keywords: Half-Heusler compounds, density functional theory, elastic constants, phonon.
1. Introduction
Heusler compounds were discovered in 1903 and are named after German chemist Friedrich Heusler [1]. The first
Heusler compound to be discovered was Cu2MnAl and it showed ferromagnetic behavior even though none of its
constituents had magnetic nature [2]. This unique behavior of Cu2MnAl popularized the Heusler compound and since
then, more than 1500 elemental combinations are characterized as Heusler compounds. They offer a large variety of
properties like superconductors, ferroelectricity, semiconductors, topological insulators, etc. which gained growing
interest creating a vast field of applications in magnetoelectronic, spintronic, thermoelectricity, optoelectronics, and
memory control devices [3].
Heusler compounds are ternary X2YZ intermetallic, with X and Y as transition elements in the periodic table and Z as the
main group element. Generally, they are of two types based on their stoichiometry and chemical formula. The one with
the chemical formula XYZ is a half-Heusler (HH) compound and has 1:1:1 stoichiometry. It crystallizes in C1b structure
with space group 43𝑚 (space group number 216). The second has the chemical formula X 2YZ, is a full Heusler (FH)
compound and has 2:1:1 stoichiometry. It crystallizes in the L21 structure with space group 𝑚-3𝑚 (space group number
225).
A first study based upon bulk band structure calculated using a full-potential approach with modified Becke-Johnson
local density approximation (MBJ-LDA) predicted that YPdBi is a topologically trivial compound at their equilibrium
structure [4]. Cheng et al. reported the electronic bulk band structure of the YPdBi using first-principles simulations [5].
Since the YPdBi compound shows topological insulator properties, it has been the subject of many electronic calculations
[4–7]. However, there are no data in the literature regarding its elastic and dynamic properties.
2. Computational details
To study the structural, dynamic stability, and mechanical properties of the half-Heusler compound YPdBi, we have
employed the first-principles calculations as implanted in the VASP code [8, 9]. The pseudo-potential plane-wave basis
set based on density functional theory is applied. The electronic exchange-correlation is selected as the generalized
gradient approximation (GGA) under the scheme of Perdew-Burke-Ernzerhof functional [10] and the interaction between
the atomic cores and the valence electrons is described by the projected augmented wave (PAW) pseudopotentials [11].
After the initial convergence test, plane-wave cutoff energy of 500 eV has been set for all calculations and a 12×12×12
Monkhorst-Pack grid in the Brillouin zone is used for the k sampling points. The elastic constants C ij are computed using
the stress-strain technique [12]. Phonon dispersion calculations are calculated using the PHON program [13].
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3. Results and discussion
3.1. Structural Properties
The YPdBi compound is formed in a crystal structure of the MgAgAs type as four interpenetrating face-centered cubic
superlattices with Type-I, Type-II, and Type-III phases structural phases with Wyckoff positions presented in Table 1.
Table 1. The Wyckoff positions for the Type-I, Type-II, and Type-III phases of YPdBi.
Type
Y
Pd
Bi
(0.5, 0.5, 0.5)
(0, 0, 0)
(0.25, 0.25, 0.25)
Type-I
(0.5, 0.5, 0.5)
(0, 0, 0)
Type-II (0.25, 0.25, 0.25)
(0, 0, 0)
(0.25, 0.25, 0.25)
(0.5, 0.5, 0.5)
Type-III
The total energy plots as a function of unit cell volume by fitting to the Murnaghan equation of state for all structural
phases (type-I, type-II, and type-III) are depicted in Fig. 1.
[( )

]

where E0 refers to the ground state energy, B0 symbolizes the bulk modulus,
represents its first derivative concerning
the pressure, and
unit cell volume. It is found that from Fig. 2, Type-III is the most stable due to the lowest total
energies of −18.549 eV, −18.547 eV, and −18.553 eV at equilibrium lattice constants of 6.882 Å, 7.012 Å, and 6.745 Å
for Type-I, Type-II and Type-III, respectively.

Fig. 1. The calculated energy-volume graph for three types of YPdBi.
Next, the lattice constant (a0), bulk modulus (B), pressure derivative of the bulk modulus (B'), and density (ρ) for the
Type-I, Type-II, and Type-III configurations of YPdBi half-Heusler compound are computed and tabulated in Table 2.
There is a good agreement between our results and those reported previously.
Table 2. The calculated structural parameters.
F-43m

Type

Type-I
Type-II
YPdBi

Type-III

Ref.
Present
Present
Present
[7-Exp.]
[5-Theo.]

(Å)
6.882
7.012
6.745
6.68
6.728

(GPa)
59.2
52.0
71.2
-

4.42
3.97
4.45
-

(g/cm3)
8.257
7.856
8.835
-

3.2. Mechanical Properties
The mechanical stability of any material can be predicted by computing elastic constants. There are three elastic constants
of cubic crystals, C11, C12, and C44, which are defined by computing the strain as a function of total energy. The computed
values of the elastic constants (C11, C12, and C44) for three types of this half-Heusler compound are listed in Table 3. The
mechanical stability criteria for a cubic crystal are expressed as follows [14]:
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While the Type-III phase satisfies the stability condition given above, other types do not meet this stability condition.
That is, the Type-III phase of the YPdBi compound is mechanically stable, while the Type-I and Type-II phases are
unstable. This result supports the inferences obtained from the energy-volume graph in the structural properties section.
Table 3. The estimated elastic constants for Type-I, Type-II, and Type-III phases.

F-43m
YPdBi

Type

C11 (GPa)
68.41
20.49
116.80

C12 (GPa) C44 (GPa)
60.44
-3.18
70.86
-31.83
51.90
39.30

Stable
X
X
√

In addition, Table 4 also lists the bulk modulus B, shear modulus GH, Pugh's ratio B/G, Cauchy pressure Cp, Young's
modulus Y, Poisson's ratio σ, and anisotropy A of the ternary Heusler compound YPdBi. These mechanical parameters
were estimated from elastic constants according to the Voigt-Reuss-Hill approximation [15–17].
Table 4. The calculated bulk modulus (B), shear modulus (G), B/G ratio, Young's Modulus (Y), Cauchy pressure (Cp),
anisotropic factor (A), and Poisson ratio (σ) of the YPdBi half-Heusler compound for Type-III phase.
Type-III
YPdBi

B (GPa)
73.53

GH (GPa) GV (GPa)
36.4
36.56

GR (GPa)
36.24

B/G
2.02

Y (GPa) Cp (GPa)
93.73
12.6

A
1.21

σ
0.288

Pugh's ratio [18] is also calculated as the ratio of the bulk modulus versus the shear modulus (B/G) because it can give
information about the brittle or ductile behavior of materials. When it is smaller/larger than the threshold value of 1.75,
the material behaves in a brittle/ductile manner. For this half-Heusler compound, its Pugh's ratio is around 2.02, it shows
robust ductility behavior. Similarly, the Cauchy pressure Cp (C12
C44) describes the ductility and brittleness of a
material [19]. If the Cauchy pressure is positive, the material is ductile. If the Cauchy pressure is negative, the material is
brittle. From Table 4, for half-Heusler compound YPdBi, the calculated Cauchy pressure is positive, signifying this
material is ductile.
If the anisotropy factor A is equal to 1, the material is isotropic, otherwise, the material is anisotropic. The anisotropy
factor A of this compound is 1.21. Therefore, YPdBi is an anisotropic material. Poisson's ratio σ gives crucial details
about the bonding properties between atoms. As for the studied half-Heusler compound, its Poisson's ratio is 0.288,
stating the nature of the metallic bond.
3.3. Dynamical Properties
As can be clearly seen from Fig. 2, there are 9 phonon modes in the phonon dispersion curve of the YPdBi compound.
Three of these phonon modes are acoustic and the rest are optical. It should be emphasized that this compound is
dynamically stable because no negative mode is observed in phonon modes. In the phonon dispersion, the total and partial
density of state curves given of YPdBi, there are bandgaps between the acoustic and optical phonon modes as well as the
between optical-optical phonon modes. The values of these gaps calculated for this compound are 0.24 THz and 0.38
THz, respectively. Besides, the values of optical phonon modes in the Brillouin zone center are measured as 3.667 THz
and 4.549 THz.

Fig 2. Calculated phonon dispersion curve of YPdBi compound along several lines of high symmetry in the Brillouin
zone.

4. Conclusion
From the structural properties, we have calculated the equilibrium lattice constants, the bulk modulus and the pressure
derivative of the bulk modulus, and the total energy as functions of the volume for the three phases (Type-I, Type-II, and
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Type-III). We have found that this compound is the most stable in the Type-III phase. The elastic constants, such as the
shear modulus, B/G ratio, Young‘s modulus, Cauchy pressure, anisotropy factor, and Poisson‘s ratio, have been obtained
and demonstrate that this material is ductile and anisotropic. YPdBi compound is mechanically stable in the Type-III
phase. Additionally, this compound is also dynamically stable because there are no negative modes in their phonon
dispersion curves.
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Adıyaman Ġlinin Meteoroloji Verilerinin Mann-Kendall ve Yenilikçi ġen Yöntemi ile Analizi
ArĢ.Gör. Musa EġĠT
Adıyaman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü

Özet
Ġklim değiĢikliği meteorolojik veriler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, su kaynaklarının yönetimi,
planlanması vb. konular üzerinden irdelenmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmada, Adiyaman ilinin meteorolojik
verileri olan sıcaklık, yağıĢ, buharlaĢma ve nispi nem verilerinin trend analizi Mann-Kendall (MK) ve Yenilikçi
ġen yöntemi (YġY) ile belirlenmiĢtir. Sen‘in Eğim testi ile trendin eğimi hesaplanırken, Standart Normal
Homojenlik Testi (SNHT), Pettitt, Cusum ve Mann-Kendall sıra korelasyon testleri ile ani değiĢim yılı
bulunmuĢtur. ÇalıĢma sonucunda, yıllık toplam yağıĢ verisi MK test yöntemi ile herhangi bir trendin
bulunmadığı, Yenilikçi ġen yöntemi ile azaldığı görülmüĢtür. Nispi nem verisinin her iki teste göre istatistiki
anlam derecesine göre herhangi bir trendin varlığına rastlanmamıĢtır. Yıllık ortalama sıcaklık ve buharlaĢma
verilerinde ise her iki trend testine göre artan bir trend bulunmuĢtur. Sen‘in Eğim testine göre, yıllık toplam
buharlaĢma verisinin en yüksek eğime (2,67973) sahip olduğu belirlenmiĢtir. Ani değiĢim noktası için, SNHT,
Pettitt ve Cusum testlerine göre, 1997 yılı olarak hesaplanmıĢtır. Ancak, Mann-Kendall sıra korelasyonu
sonucuna göre, ani değiĢim noktası 2006 yılı olarak bulunmuĢ olup ve gelecekte daha uzun süre devam edeceği
belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma çıktıları, Adiyaman ili için yapılması planlanan su yapıları, su yönetimi vb. önemli
konularda büyük önem taĢımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ġklim DeğiĢikliği, Mann-Kendall, Yenilikçi ġen Yöntemi, SNHT, Pettitt, Cusum,
Adiyaman

Analysis of Meteorological Data of Adiyaman Province with Mann-Kendall and
Innovative Sen Method
Climate change has a significant impact on meteorological data. Therefore, management of water resources,
planning, etc. issues should be examined. In this study, trend analysis of temperature, precipitation, evaporation
and relative humidity data, which are meteorological data in Adiyaman province, was determined by MannKendall (MK) and Innovative Sen methods. While the slope of the trend was calculated with Sen's Slope test,
the year of sudden change was found with Standard Normal Homogeneity Test (SNHT), Pettitt, Cusum and
Sequential Mann-Kendall tests. As a result of the research, it was observed that using the MK test method, there
was no trend in annual total precipitation data, while a decreasing trend was observed using the Innovative Sen
method. According to Sen's Slope test, it was determined that the annual total evaporation data has the highest
slope (2,67973). For the sudden change point, 1997 was calculated according to the SNHT, Pettitt, and Cusum
tests. However, according to the Sequential Mann-Kendall test result, the sudden change point was found in
year 2006. It will continue for a longer period in the future. The outputs of this study are of great importance
such as water structures and water management for the province of Adiyaman.
Keywords: Climate Change, Mann-Kendall, Innovative Sen Method, SNHT, Pettitt, Cusum, Adiyaman
1. GiriĢ
Ġklim, gıda üretimini yöneten ve su kaynaklarının mevcudiyeti ile ilgili sosyoekonomik ve çevresel sistemlerde
yıllar arası değiĢkenliğe neden olan en önemli faktördür. Ġklim değiĢikliği, ortalama hava koĢullarındaki
değiĢiklik veya iklim değiĢkenlerinde uzun vadeli değiĢiklik olarak adlandırılır. Ġklim değiĢikliğinin yağıĢ,
sıcaklık ve buharlaĢma gibi hidro-meteorolojik parametreler üzerinde önemli etkiye sahiptir (Mohan vd., 2018).
Bu nedenle, aĢırı hava ve iklim olaylarının sıklığı ve yoğunluğundaki artıĢ, küresel iklim değiĢiklikleri
konusunda yaygın endiĢeleri artırmaktadır (Chen vd., 2017). Bunlardan yağıĢ, su döngüsünün birincil
bileĢenidir. YağıĢın değiĢkenliği, su teminini, tarımsal sulama ve sosyo-ekonomik kalkınmayı tehdit edebilen
kuraklık ve sel ile yakından iliĢkilidir (Wang vd., 2017). Ġklim projeksiyonlarının kullanılması, Dünya'nın
geleceğini ve içindeki yerimizi belirlemede önemlidir. Bu projeksiyonlar, politikayı hem ülke ölçeğinde hem de
küresel olarak bilgilendirerek, gelecekte daha fazla iklim değiĢikliğini önlemek ve hatta belki de tersine
çevirmek için liderlere çeĢitli azaltma taahhütlerine bağlılıklarında yardımcı olmaktadır (Boulton, 2021).
Örneğin, Hükümetler Arası Ġklim DeğiĢikliği Paneli (IPCC) BeĢinci Değerlendirme Raporu'na (AR5) göre,
1880–2012 döneminde küresel yüzey ortalama sıcaklığı (T ortalama) 0,85 °C artmıĢ olup, bu muhtemelen
antropojenik sera gazı konsantrasyonlarında gözlenen artıĢtan kaynaklanmaktadır. Sera gazları, artan kuraklık
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riski ve daha yüksek rüzgârlı tropik siklonlar gibi fırtınaların yoğunluğunun artmasıyla birlikte, 1951–2010
döneminde 0,5–1,3°C aralığında olmak üzere küresel ortalama yüzey ısınmasına (%66 artı güven) katkıda
bulunmuĢtur (IPCC, 2013). Sera emisyonlarındaki artıĢ nedeniyle küresel ısınma, sıcaklıkta bir artıĢ anlamına
gelir. IPCC terminolojisinde, SSP1-1.9 (küresel CO2 emisyonlarının 2050'ye kadar net sıfır olacağı)
kapsamında ölçeğin alt ucunda, modeller 0,15'lik bir 'çok olası' (bu özel senaryoya bağlı olarak %90 veya daha
yüksek olasılık) aralığı öngörmektedir. 1995–2014'e göre 2081–2100'de –0,95°C küresel sıcaklık artıĢı
meydana gelecektir. Buna karĢılık, SSP5-8.5 tarafından yönlendirilen modeller (küresel CO2 emisyonlarının
mevcut seviyelere kıyasla kabaca iki katına çıktığı) yüzyılın sonuna kadar 2,45-4i85 °C'lik "çok muhtemel" bir
artıĢ öngörülmektedir (IPCC, 2021).
Hızlı kentleĢme, sanayileĢme, artan tarımsal talep, çevresel bozulma ve potansiyel iklim değiĢikliği, gelecekte
Dünyanın su kaynaklarının yönetimi ve kullanımının karĢı karĢıya olduğu en büyük zorluk olacaktır. Ġklim ve
hidrolojik zaman serilerindeki değiĢimlerin tespiti, su kaynakları yönetimi ve kuraklık analizindeki önemi
nedeniyle ilgi gören önemli ve zor bir konudur. Hükümetler arası Ġklim DeğiĢikliği Panelinin (IPCC) raporuna
göre, yirminci yüzyılda, küresel kara yağıĢları ortalama olarak yaklaĢık %2 gibi önemli bir miktarda artmıĢtır
(Houghton, 1996). YağıĢ ve sıcaklıklar, belirli bir bölgenin çevresel durumunu belirleyen en temel iklim
parametreleridir (Kumar ve Gautam, 2014; Panda ve Sahu, 2019). Bu iklim parametrelerindeki küçük bir
ortalama değiĢiklik, özellikle düĢük gelirli ve tarıma dayalı ekonomilerde gıda üretimini tehdit etmektedir.
Ayrıca, sel ve kuraklık yağıĢ değiĢkenliği ile yüksek oranda iliĢkilidir (Wang vd., 2017; Pawar 2020; Esit vd.,
2021). YağıĢla ilgili sorunları en aza indirmek için, yağıĢ eğilimlerinin ve değiĢkenliğinin doğru ve kesin
tahmini dünya çapında daha fazla ilgi görmeye baĢlanmıĢtır. (Praveen vd., 2020; Wang vd., 2020; Eris vd.,
2019).
Bunun için araĢtırmacılar, iklim verilerinin eğilimlerini tespit etmek için birçok model ve test geliĢtirmiĢtir.
Yapılan çalıĢmalar havza ölçeğinde yağıĢ, sıcaklık, toprak nemi ve buharlaĢma verilerinin hidrolojik zaman
serilerini analiz etmiĢtir (Piccarreta vd., 2004; Xu vd., 2011; Çetin vd., 2018; Aksoy vd., 2018). Asfaw vd.,
(2018) Kuzey Etiyopya'daki Woleka havzası için yağıĢ ve sıcaklık parametreleri eğilimlerini araĢtırmıĢtır.
Kurak yıl sayısının artan bir eğilim gösterdiği ortaya çıkmıĢtır. Ortalama ve minimum sıcaklıklar artan bir
eğilim gösterirken, maksimum sıcaklık değerlerinde önemsiz bir eğilim gözlenmiĢtir. Onyutha vd., (2016), 39
meteoroloji istasyonu verisine dayanarak Nil Havzasındaki yağıĢ eğilimlerini araĢtırmak için Mann-Kendall
testini kullanmıĢtır. YağıĢ verilerinin uzunluğunun, yağıĢ eğilimlerinin sonuçlarını etkileyebileceğini
belirtmiĢlerdir. Ġstatistiksel analiz genellikle veri noktalarının sayısı ile çok iyi bir korelasyona sahip olduğunu
göstermiĢlerdir. Shrestha vd., (2019), Orta Himalayaların güney yamaçlarındaki iki dağlık nehir havzasında
(Kali Gandaki ve Koshi nehir havzaları) karıĢık (pozitif ve negatif) bir yağıĢ eğilimi kaydetmiĢtir. Öte yandan
Singh vd. (2008), kuzeybatı ve orta Hindistan'daki nehir havzalarının çoğunun, yıllık yağıĢ ve bağıl nemde
artan bir eğilim gösterdiğini öne sürmüĢlerdir. Ceribasi ve Ceyhunlu (2021) Türkiye'deki Susurluk Havzası'nın
aylık toplam yağıĢının yenilikçi poligon trend analizi yöntemi kullanılarak analiz yapmıĢtır. Dabanlı vd., (2021)
Türkiye kıyılarında iklim değiĢikliğinin deniz yüzeyi sıcaklığı (SST) eğilimi üzerindeki etkilerini
aratırmıĢlardır. Gumus vd., (2022) Mann-Kendall ve yenilikçi trend analizi yöntemleri kullanılarak Dicle nehri
havzasındaki akıĢ eğilimlerini incelemiĢtir. Yuce vd., (2019) iklim değiĢikliğinin KahramanmaraĢ ve Osmaniye
illerinin yağıĢları üzerindeki etkilerini analiz etmiĢlerdir.
Bu çalıĢmada, Adiyaman ilinin yağıĢ, sıcaklık, buharlaĢma ve nispi nem parametrelerinin eğilimleri
araĢtırılmıĢtır. Eğilimi belirlemek için, Mann-Kendall, Yenilikçi ġen yöntemi ile belirlerken, eğilimin
derecesini ise, Sen‘in Eğim testi kullanılmıĢtır. Eğilimin hangi yılda baĢladığını ise Standart Normal
Homojenlik (SNHT) testi, Pettitt testi, Cusum testi ve Mann-Kendall sıra korelasyon testleri ile belirlenmiĢtir.
2. ÇalıĢma Alanı
Adıyaman ili Orta Fırat Bölgesi'nde yer almaktadır. Kuzeydeki Çelikhan ve Gerger ilçelerinin bir bölümü Doğu
Anadolu Bölgesi'ne, batıdaki GölbaĢı ve Besni ilçelerinin bir bölümü ise Akdeniz Bölgesi'ne dahildir.
Adıyaman'ın yüzölçümü 7.14 km2, göllerle birlikte 7.871 km2, rakımı ise 669 m'dir. Atatürk Barajı'nın
oluĢumundan sonra ilin ikliminde yumuĢama ve nem oranında artıĢ olmuĢtur. Ġlde hâkim rüzgarlar kuzey,
kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerde esmektedir. Kaydedilen en yüksek sıcaklık 30 Temmuz 2000'de 45,3 °C‘dir
(113,5 °F). Adıyaman'da kıĢlar soğuktan soğuğa ve yoğun yağıĢlarla geçer. Ġç kısımdaki konumu ve nispeten
yüksek rakımı nedeniyle don ve kar yaygındır. Kaydedilen en düĢük sıcaklık 24 Ocak 1972'de -14,4 °C‘dir (6,1
°F). Yılın en düĢük sıcaklıkları -10°C ile -2°C arasındadır ve bazı yıllarda sıcaklığın sıfırın altına düĢmediği
gözlemlenmiĢtir. KıĢın minimum sıcaklık ortalamaları 0°C ile 10°C arasındadır. Yıllık yağıĢ ortalaması 716,22
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milimetredir (Tufaner vd., 2019). ġekil 1‘de Adiyaman ilinin harita üzerindeki yeri gösterilmiĢtir. Adiyaman
ilinin aylık yağıĢ, sıcaklık, nispi nem ve buharlaĢma verilerine ait ortalama, standart sapma, değiĢim (Cv),
çarpıklık (Cs) ve oto korelasyon (r1) katsayısı gibi istatistik bilgiler Tablo 1‘de verilmiĢtir.

ġekil 1. ÇalıĢma alanı ve konumu
Tablo 1. Adiyaman meteoroloji gözlem istasyonu ve iklim verilerine ait istatistik bilgiler
Ġstasyon

Parametre

17265

Yıllık Toplam YağıĢ
(mm)
Yıllık Ortalama
Sıcaklık (°C)
Yıllık Ortalama
Nispi Nem (%)
Yıllık Toplam
BuharlaĢma (mm)

Ġlk
Son
Gözlem Gözlem
Yılı
Yılı

1963

2020

Enlem

Boylam

37,7550

Ort.

St.
Sap.

Cv

Cs

r1

716,62 191,94

0,26

0,511 0,001

17,32

0,8

0,04

0,122 0,36

48,68

4,54

0,09

-0,06 0,517

1009

64,55

0,06

0,235 0,403

38,2770

3. Metodoloji
3.1 Mann-Kendall Test
Mann-Kendall testi (Mann, 1945; Kendall, 1975), klimatolojik ve hidrolojik zaman serilerindeki eğilimlerin
varlığını belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir istatistiksel testtir. Bu testte, boĢ hipotez H 0 trend
olmadığını varsayarken (veriler bağımsız ve rastgele sıralanmıĢtır), bir trend varsayan alternatif hipotez H 1'e
karĢı test edilir. Xi ve Xj, i = 1, 2, 3,…, n − 1 ve j = i + 1, i + 2, i + 3,…, n olan iki veri alt kümesidir. MannKendall istatistik parametresi S aĢağıdaki gibi hesaplanır:
∑
(𝑥

∑
𝑥 )

{

𝑥

𝑥

𝑥

𝑥

(𝑥
(𝑥

𝑥 )

(1)

(2)

𝑥 )

∑

(3)

√

(4)
{√

Pozitif (negatif) bir Zs değeri, artıĢ (azalıĢ) eğilimini gösterir. Zs istatistiğinin değeri, ortalama 0 ve varyans 1 ile
standart bir normal dağılımı izleyen MK test istatistiğidir. Farklı anlamlılık seviyeleri için kritik test istatistik
değerleri sırasıyla %90, %95 ve %99 olasılık seviyelerinde 1,645, 1,97 ve 2,57'dir.
3.2 Yenilikçi ġen Yöntemi
Birkaç çalıĢmada, ITA yöntemi, diğer parametrik olmayan yöntemlere göre avantajları nedeniyle, dünya
genelinde hidrometeorolojik zaman serisi verilerindeki değiĢiklikleri araĢtırmak için diğer eğilim analizi
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yöntemleriyle birlikte kullanılmıĢtır. Bu yöntemde ilk adım, verileri iki eĢit yarıya bölmek ve her bir yarıyı
artan sırada yerleĢtirmektir. Verinin ilk yarısı, ġekil 2'de gösterildiği gibi bir Kartezyen koordinat sisteminin X
ekseninde ve ikinci yarısı Y ekseninde yer almaktadır. Bir dizi küme, her bir yarının sapmasını kategorize
edecektir. Bir dağılım grafiğindeki veri noktaları 45° (1:1) çizgisi üzerinde yer alıyorsa, hidrometeorolojik
zaman serilerinde trend olmadığını gösterir; ancak veri noktaları 1:1 çizgisinin alt ve üst üçgen alanında
birikirse, sırasıyla aĢağı veya yukarı doğru eğilim gösterir (ġen, 2012).

ġekil 2. Yenilikçi ġen metodolojisinde yukarı, aĢağı ve trend olmayan alanların gösterimi
3.3 Sen’in Eğim Testi
Sen, (1968), N çiftli veri örneğinde trendin eğimini tahmin etmek için parametrik olmayan prosedürü aĢağıdaki
gibi önermiĢtir. Belirli bir zaman serisinin veri kümelerinde mevcut olan eğilimi belirlemek için, çeĢitli
kombinasyonlar için tüm veri kümeleri için medyan olarak bir eğim tahmincisi (S) kabul edilir. (S)'nin '+ve'
değeri yükseliĢ eğilimini gösterirken, '-ve' değeri düĢüĢ eğilimini gösterir. Eğim (S) aĢağıdaki denklem
kullanılarak hesaplanır
(5)

ġeklinde tüm sayı çiftleri arasında hesaplandıktan sonra büyüklük sırasına dizilir ve
{

(6)

olarak belirlenen medyan değer alınır.
3.4 Pettitt Test
Pettitt testi (Pettitt, 1979), Mann-Whitney iki örnek testine (sıraya dayalı) dayanır ve bilinmeyen bir t
zamanında tek bir vardiyanın tespit edilmesini sağlar. BoĢ hipotez, rastgele değiĢkenler dizisinin dağılımında
değiĢiklik olmamasıdır; alternatif hipotez, X1'den Xt'ye kadar olan rastgele değiĢkenlerin F1(x) dağılım
fonksiyonunun, Xt+1'den XT'ye kadar olan rastgele değiĢkenlerin F2(x) dağılım fonksiyonundan farklı olmasıdır.
𝑥
(𝑥

𝑥)

{

(𝑥
(𝑥

𝑥
𝑥)

(7)

𝑥)

burada Xi ve Xj, zaman içinde Xj'yi takip eden Xi ile rastgele değiĢkenlerdir. Test istatistiği Ut,T, Dij'e Ģu Ģekilde
bağlıdır:
∑ ∑
(8)
Ut,T istatistiği, X1, …, Xt ve Xt+1 …, XT iki örneğinin aynı popülasyondan kaynaklandığı zaman analiz etmek için MannWhitney istatistiği ile aynıdır. Test istatistiği Ut,T, 1'den T'ye kadar tüm rastgele değiĢkenler için değerlendirilir; daha
sonra |Ut,T| değerinin en önemli değiĢim noktası seçilir. Ut,T test sonuçları grafiksel olarak sunulmaktadır. k = K yılda bir
kırılma olması durumunda test istatistiği maksimum veya minimum değerlerdedir.
𝑚 𝑥|
|
(9)

3.5 Standart Normal Homojenlik Test
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Standart Normal Homojenlik Testi istatistiği (Alexandersson, 1986), (Tk) ilk n yılın ortalamasını son (n-k) yılın
ortalaması ile karĢılaĢtırmak için kullanılır. Tk denklemi aĢağıdaki gibi yazılır;
(10)

Z1 ve Z2 Ģu Ģekilde hesaplanabilir;

Burada, ve
sırasıyla ortalama ve standart sapmadır.
olarak kabul edilir.

∑

(11)

∑

(12)

'nin maksimum değere ulaĢtığı yıl, değiĢim noktası

3.6 Cusum Test
Dağılımsız CUSUM testi (McGilchrist ve Woodyer, 1975) hidroklimatik değiĢkenlerin kademe değiĢimini
analiz etmek için de kullanılmaktadır. Bu parametrik olmayan sıra tabanlı yöntem, bir dizinin iki parçadaki
ortalamaların bilinmeyen bir değiĢim zamanına göre farklı olup olmadığını test etmektir. Bir zaman serisi verisi
(X1, X2, X3, …, Xn) verildiğinde, istatistik Ģu Ģekilde tanımlanır:
∑
(13)
burada sgn(X) = 1, (X > 0); sgn(X) = 0, (X = 0); sgn(X) = –1 (X < 0); Xmedian, Xi veri setinin medyan değeridir.
Vk dağılımı, Kolmogorov-Smirnov iki örnekli istatistiğini (
( ) 𝑚 𝑥| | takip eder ve 𝑚 𝑥| |'nin
kritik değerleri Ģu Ģekilde verilir: α = 0.10 için 1.22 √ ; a = 0.05 için 1.36 √ ; α = 0,01 için 1,63 √ . Negatif
bir Vk değeri, kaydın sonraki bölümünün önceki bölümden daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğunu gösterir
ve maksimum Vk, en olası ortalama atlama yılını gösterir.
3.7 Mann-Kendall Sıra Korelasyon Testi
Mann-Kendall sıra korelasyon (SQ-MK) testi, önemli bir eğilimin yaklaĢık baĢlangıç yılını belirlemek için
kullanılmaktadır (Tabari vd., 2012). Bu test aynı zamanda zaman içindeki eğilimdeki dalgalanmayı da gösterir.
Bu test, aĢamalı bir u(t) ve geriye dönük bir u'(t) olmak üzere iki seri oluĢturur. Birbirlerini geçerlerse ve belirli
eĢik değerinin (mevcut analizde %95 güven sınırı) ötesinde ayrılırlarsa, istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim
noktası vardır. Birbirleriyle kesiĢtikleri nokta, eğilimin baĢladığı yaklaĢık yılı gösterir. u(t) ve u'(t)'yi
hesaplamak için aĢağıdaki adımlar uygulanmaktadır (Nasri ve Modarres, 2009).
xj yıllık ortalama zaman serisinin (j = 1 ... n) değerleri, xi (i = 1, ..., j − 1) ile karĢılaĢtırılır. Her karĢılaĢtırma
için, xj > xi durumlarının sayısı sayılıp, nj ile gösterilir. t test istatistiği daha sonra aĢağıdaki denklem ile
hesaplanır;
∑
(14)
Test istatistiklerinin ortalaması ve varyansı,
[
]
ve
( )
(15)
u(t) istatistiklerinin sıralı değerleri daha sonra Ģu Ģekilde hesaplanır:
(16)
√

( )

Benzer Ģekilde, u'(t) değerleri de serinin sonundan baĢlayarak geriye doğru hesaplanmaktadır.
4. Sonuçlar
4.1 Meteorolojik Verilerin Zaman Serisi
Adıyaman ili için yapılan çalıĢmada, meteorolojik verilerin (sıcaklık, yağıĢ, buharlaĢma ve nispi nem) zaman
serileri ġekil 3‘te verilmiĢtir. Bu grafiklere bakılarak, verilerin eğimi istatistiksel olarak anlamlı olduğu
hakkında bilgi vermez. Ancak, verilerin gidiĢi hakkında bize bilgi vermektedir. Yıllık ortalama sıcaklık ve
yıllık ortalama buharlaĢma verileri zaman serilerinde benzer artıĢ eğilimi olduğu görülmekte iken, grafiklere
göre yıllık toplam yağıĢ ve yıllık ortalama nispi nem verilerinde herhangi bir eğilim yoktur. Örneğin, yıllık
toplam yağıĢ verisi 1963 yılından 1981 yılına kadar azalan bir eğim gösterirken, 1981-2020 yılları arasında
nispeten bir artıĢ gözlenmemektedir. Ġstatistiksel olarak anlamlılık düzeyleri eğilim testleri ile belirlenmiĢtir.
Nispi nem verilerine ait grafik incelendiğinde, 1963-1991 yılları arasında yükselen bir eğilim tespit edilirken,
1991-2020 yılları arasında eğilim azalma yönündedir. Ancak gidiĢ grafikleri doğrusal olmadıkları için bu
verilerin ileriye dönük nasıl bir eğilim gösterecekleri hakkında kesin bir sonuca varılmamaktadır. Aynı
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zamanda bu meteorolojik verilerin istatistiksel analizlerinin değerlendirilmesi verilerin arasındaki iliĢkinin
anlaĢılması açısından önemlidir.

ġekil 3. Adıyaman ili meteoroloji verileri zaman serileri
4.2 Mann-Kendall, Yenilikçi ġen Yöntemi ve Sen’in Eğim Testi Sonuçları
Meteorolojik verilerde trendin varlığı Mann-Kendall ve Yenilikçi ġen yöntemleri ile belirlenmiĢtir. MannKendall test sonuçları Tablo 2‘de sunulmuĢtur. Meteoroloji verilerininim güven aralığı α =%10, %5 ve %1
güven seviyelerine göre incelenmiĢtir. MK test sonuçlarına göre, Yıllık toplam yağıĢ ve yıllık ortalama nispi
nem verilerinde, her üç güven aralığına göre trendin varlığı saptanmamıĢtır. Ama, hesaplanan Z değeri -0,195
(yağıĢ) ve -0,624 (nispi nem) olarak aĢağı trend olmasına rağmen istatistiksel olarak bir anlam ifade
etmemektedir. Yıllık ortalama sıcaklık ve buharlaĢma verilerine bakıldığına, her üç anlamlılık seviyesine göre,
yükselen bir trend elde edilmiĢtir. MK test sonucuna göre, yıllık toplam yağıĢ ve yıllık ortalama nispi nem
verilerinde herhangi bir trend olmamasına rağmen, sıcaklık ve buharlaĢma verilerinde yüksek bir trend elde
edilmiĢtir.
Tablo 2. Mann-Kendall test sonuçları
Kritik ±Z Değerleri
Veriler
Yıllık Toplam YağıĢ (mm)
Yıllık Ortalama Sıcaklık
(°C)
Yıllık Ortalama Nispi Nem
(%)
Yıllık Toplam BuharlaĢma
(mm)

June 28-30, 2022

Hesaplanan ±Z
±Z0.90

±Z0.95

±Z0.99

α
=%10

-0,195

±1,645

±1,96

±2,576

Yok

5,132

±1,645

±1,96

±2,576

Artan

-0,624

±1,645

±1,96

±2,576

Yok

5,527

±1,645

±1,96

±2,576

Artan

Trend
α
=%5

α
=%1

Yok

Yok

Artan Artan
Yok

Yok

Artan Artan
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Yenilikçi ġen yöntemi yardımıyla her bir meteoroloji verisi için elde edilen eğilim grafikleri aĢağıda ġekil 4‘te
verilmektedir. Mann Kendall (MK) testinden farklı olarak, yöntem herhangi bir varsayıma dayanmadığı için
veriler bir sınamadan geçirilmeden doğrudan eğilim analizleri için kullanılabilir. Eğer veriler 1:1 doğrusunun
(45°) üstünde ve/veya yakın çevresinde kümelenmiĢ ise, bu yönteme göre trendin varlığından bahsedilemez.
Veriler 1:1 doğrusunun üzerinde üst üçgen alan içerisinde kümelenmiĢ ise, artan trend, alt üçgen içerisinde
kümelenmiĢ ise azalan trend vardır. Bu test ile MK testinden farklı olarak, verilerdeki eğilimler düĢük orta ve
yüksek değer aralıklarında yorumlanabilir. Örneğin, yağıĢ verisinin düĢük ve orta kümesinde bir trend
oluĢmadığı, yüksek kümesinde ise artan bir trend bulunmuĢtur. Sıcaklık ve buharlaĢma verileri için hazırlanan
eğilim grafiklerini incelediğimizde, verilerin düĢük, orta ve yüksek kümeleri için artıĢ trendleri vardır. Yıllık
ortalama nispi nem verisinde ise, düĢük kümesinde artan, orta ve yüksek kümesinde azalan trend elde
edilmiĢtir. Grafiklere bakıldığında, trendin eğilimi hakkında bilgi verirken, istatistiki açıdan anlamlı olduğu
konusunda bir fikir vermez. Bu yüzden, trendin istatistiki açıdan anlamlılığını belirleme için 0.05 güven
aralığındaki kritik değerler ile kıyaslamak gerekir. Meteoroloji verilerinin yenilikçi Ģen yöntemine göre
sonuçları Tablo 3‘te verilmiĢtir. Örneğin, sıcaklık parametresinin s değeri üst ve alt sınır değerleri %95 güven
aralığına göre 0,00185 ve -0,00185 olarak belirlenmiĢtir. Bulunan s değeri 0,966 üst sınır değeri olan 0,00185
değerinden büyük olduğu için artan trend olduğu belirlenmiĢtir. BuharlaĢma verisi artan bir trend
gözlemlenirken, yağıĢ verisinde aynı güven aralığında azalan trend tespit edilmiĢtir. Nispi nem verisinde
herhangi bir trend rastlanmamıĢtır.
Tablo 3. Yenilikçi Ģen yöntemi test sonuçları
Ġklim Parametreleri

Std.
Sap.

Korelasyon

Eğim(s)

Üst Sınır

Alt Sınır

Trend
Yönü

Yıllık Toplam YağıĢ (mm)

0,1577

0,980

-0,3800

0,30904

-0,30904

Azalan

Yıllık Ortalama Sıcaklık (°C)

0,0009

0,966

0,0266

0,00185

-0,00185

Artan

Yıllık Ortalama Nispi Nem (%)

0,0033

0,987

-0,0003

0,00641

-0,00641

Yok

Yıllık Toplam BuharlaĢma (mm)

0,0465

0,987

2,4332

0,09110

-0,09110

Artan
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ġekil 4. Yenilikçi ġen yöntemi eğilim grafikseri
Meteorolojik verilerin trendin eğimleri Sen‘in eğim testi ile hesaplanmıĢtır. Test sonuçları Tablo 4‘te
verilmiĢtir. Tabloya göre, nispi nem verilerinin eğiminin (-0,02177) azalan yönde olduğu ancak istatistiksel
olarak bir anlam ifade etmemektedir. YağıĢ verisinin ise MK test sonucuna göre trend olmadığı saptanırken,
yenilikçi Ģen yöntemine göre azalan bir tren tespit edilmiĢtir. YağıĢ verisinin trendin eğimi -0,39429 olarak
belirlenmiĢtir. En yüksek trend eğimi ise 2,67973 değeri ile buharlaĢma verisinde elde edilmiĢtir.
Tablo 4. Sen‘in eğim testi sonuçları
Ġklim Parametreleri

Sen'in Eğim Testi

Yıllık Toplam YağıĢ (mm)
Yıllık Ortalama Sıcaklık (°C)
Yıllık Ortalama Nispi Nem (%)
Yıllık Toplam BuharlaĢma
(mm)

-0,39429
0,02892
-0,02177
2,67973

4.3 Standart Normal Homojenlik (SNHT), Pettitt, Cusum ve Mann-Kendall Sıra Korelasyon Testleri
Meteorolojik verilerin trendin değiĢim noktası SNHT, Pettitt, Cusum ve MK-SK testleri ile tespiti yapılmıĢtır.
Test sonuçları Tablo 5‘te verilmiĢtir. Bu test sonuçlarına göre, yağıĢ ve nispi nem değerlerinde herhangi bir
değiĢim noktası saptanmaz iken, sıcaklık ve buharlaĢma verilerinde ani değiĢim 1997 yılında görülmüĢtür.
Grafiksel olarak değiĢimin baĢladığı yıl SNHT ve Cusum testleri için ġekil 5 ve 6‘da verilmiĢtir. Cusum testi
Vk değeri sıcaklık ve buharlaĢma değeri %5 güven aralığına göre (10.35) büyük olduğu için ani bir değiĢim
gerçekleĢmiĢtir.
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Tablo 5. SNHT, Pettitt, Cusum ve testi sonuçları
Pettitt Test

SNHT

Ġklim Parametreleri
Yıllık Toplam YağıĢ
(mm)
Yıllık Ortalama Sıcaklık
(°C)
Yıllık Ortalama Nispi
Nem (%)
Yıllık Toplam
BuharlaĢma (mm)

CUSUM Test

Tk

Yıl

U

Yıl

Vk

α =%5

Yıl

5,42

DeğiĢim yok

200

DeğiĢim yok

5

10,35

DeğiĢim
yok

22,45

1997

619

1997

15

10,35

1997

7,34

DeğiĢim yok

340

DeğiĢim yok

9

10,35

Yok

26,307

1997

655

1997

17

10,35

1997

ġekil 5. Sıcaklık ve buharlaĢma verileri için SNHT testi değiĢim noktası

ġekil 6. Sıcaklık ve buharlaĢma verileri için Cusum testi değiĢim noktası
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Mann-Kendall sıra korelasyon testi, meteorolojik verilere uygulanmıĢtır. Bu testin sonuçları ġekil 7‘de
verilmiĢtir. YağıĢ ve nem verilerinde birçok noktada değiĢim saptanmasına rağmen istatistiki olarak anlamlılık
düzeyinde bir anlam ifade etmemektedir. Ama, sıcaklık ve buharlaĢma verilerinde Eğilimde en olası ani
değiĢiklik 2006 civarında görülmekte olup, bu da son artıĢ eğiliminin uzun zaman önce baĢlamadığı ve
gelecekte daha uzun süre devam edeceği anlamına gelmektedir.

ġekil 7. Mann-Kendall sıra korelasyon test sonuçları
5. TartıĢma
21. yüzyılın ikinci yarısındaki iklim değiĢikliği, sıcak hava dalgaları, aĢırı yağıĢ, kuraklık ve bağlantılı orman
yangınları ve kıyı taĢkınları gibi aĢırı hava olaylarından insan yaĢamları, varlıkları ve ekosistemler üzerinde
önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu afetler arasında sel ve kuraklık dünya genelinde can kaybına neden olan,
ekonomiyi, doğayı ve mülkiyeti en çok bozan doğa olayları olarak görülmektedir. Bu yüzden, iklim
değiĢikliğinin meteorolojik veriler üzerindeki etkilerinin iyi irdelenmesi gerekmektedir. Bu çalıĢmada,
Adiyaman ilinin meteorolojik verileri olan sıcaklık, yağıĢ, buharlaĢma ve nispi nem verilerinin trend analizi
Mann-Kendall ve Yenilikçi ġen yöntemi ile araĢtırılmıĢtır. Ġkinci olarak, belirlenen trendlerin eğimleri (Sen‘in
Eğim testi) ve ani değiĢim noktaları (SNHT, Pettitt, Cusum ve Mann-Kendall Sıra Korelasyon Testleri)
saptanmıĢtır.
ÇalıĢma sonucunda, yıllık toplam yağıĢ ve yıllık topla nispi nem verilerinde MK test sonucuna göre herhangi
bir trendin varlığı belirlenmemiĢ olmasına rağmen, Yenilikçi ġen yöntemine göre yıllık toplam yağıĢ verisinde
azalan bir trend tespit edilmiĢtir. Toplam ortalama sıcaklık ve buharlaĢma verisinde ise her iki yönteme göre
artan bir trend belirlenmiĢtir. Dört iklim parametresi göz önüne alındığında, en yüksek trendin eğimi
buharlaĢma verisinde görülmüĢtür. SNHT, Pettitt ve Cusum test sonuçlarına göre, Ani değiĢim 1997 yılı trendin
baĢladığı yıl olarak saptanmıĢtır. Ancak, Mann-Kendall sıra korelasyon testine göre, sıcaklık ve buharlaĢma
verisi için ani değiĢim noktası anlamlılık seviyesine göre 2006 yılından baĢlamıĢ olup ve gelecekte daha uzun
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süre devam edeceği anlamına gelmektedir. Bu çalıĢma sonuçları, Adiyaman ili için su yönetimi, planlanması ve
yapılacak herhangi bir hidrolik yapısı için önem taĢımaktadır.
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ĠġYERĠNDE ROBOTLAR: ĠNSAN-MAKĠNE ĠġBĠRLĠĞĠNE YÖNELĠK ÇALIġMALARA DAĠR BĠR
ĠÇERĠK ANALĠZĠ
Dr. Öğr. Üyesi Meral ÇALIġ DUMAN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Orcid: 0000-0002-8283-5188

ÖZET
Dördüncü sanayi devrimi ya da diğer adıyla Endüstri 4.0 vizyonun 2011 yılında ortaya atılmasıyla birlikte, tüm dünyada
mevcut teknolojik geliĢmeler ve ileri düzey yapay zekanın kullanımına bağlı teknolojiler iĢ dünyasını ve çalıĢma
Ģekillerini önemli derecede etkilemektedir. Ġnsan kaynakları yönetimi, iĢ tanımları, çalıĢma ortamı ve çalıĢma
yöntemlerindeki alıĢkanlıklar değiĢmeye baĢlamıĢtır. Endüstri 4.0, ileri düzey teknolojilerin üretim süreçlerine ve
sanayiye entegrasyonu olarak açıklanabilir. Ġleri düzey bu teknolojiler, siber fiziksel sistemler, nesnelerin interneti, büyük
veri, bulut biliĢim, sanal ve arttırılmıĢ gerçeklik uygulamaları ve otonom robotlar baĢta olmak üzere diğer yapay zeka
teknolojilerinden oluĢmaktadır. Endüstri 4.0 teknolojilerinden biri olan robotlar, daha öncesinde de iĢyerlerinde
kullanılmaktaydı fakat bugun çalıĢma hayatında olan robotar geçmiĢe nazaran çok daha akıllı, kendi kendine karar
alabilen ve insanlarla etkileĢim içerisinde olan robotlardır. Bu robotlar, iĢbirlikçi robotlar olarak isimlendirilmektedir.
ĠĢyerlerindeki robotlar, insan-makine kombinasyonunu sağlayarak hibrit bir çalıĢma ortamının doğmasını sağlamıĢtır. Bu
hibrit çalıĢma Ģekli, insan kaynakları yönetiminde birçok iĢlevi etkilemekte, kaygılar ve belirsizlikleri beraberinde
getirmekle birlikte, iĢletmenin genel performansına ise artan verimlilik ve kapasite kullanım oranı olarak yansımaktadır.
Ġnsan-makine iĢbirliğinin iĢletmelerde ortaya çıkardığı bu değiĢimleri daha iyi anlamak adına, ilgili literatür üzerinde bir
içerik analizi yapılmıĢtır. Bu analiz ve çalıĢma ile amaçlanan, insan kaynakları açısından insan ve makine iĢbirliğine
dayalı sinerjiyi keĢfetmek ve bu iĢbirliğine dayalı verimlilik potansiyelini ortaya koymaktır. Elde edilen bulgular,
Endüstri 4.0‘a geçiĢ amacıyla geliĢtirilen bu robotların, insanlar ile iĢbölümü içinde çalıĢtıklarını, kiĢiselleĢtirilmiĢ üretim
ve esnek üretimde önemli bir rol oynadıklarını göstermektedir. Yapılan değerlendirmelerde, insan-robot iĢbirliğine
yönelik çalıĢmalarda verimlilik, iĢ yeri güvenliği, çalıĢan güvenliği, ergonomi, bireysel ve örgütsel perfomans, güven,
üretim hızı, belirsizlik, stres ve sürdürülebilirlik gibi konuların daha fazla iĢlendiği, geleceğin iĢletmelerinde robot-insan
iĢbirliğinin önemli bir rol oynayacağı görülmektedir. Bu önem düzeyinin çalıĢmanın önemini arttırdığı, bu çalıĢmanın ĠK
yöneticileri baĢta olmak üzere, araĢtırmacılar ve paydaĢlara rehber olabileceği, farkındalığı arttıracağı ve uygulamalı
araĢtırmalar için zemin hazırlayacağı düĢünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Robot, ĠĢbirlikçi Robot, Ġnsan-Makine ĠĢbirliği, Endüstri 4.0
ROBOTS AT WORKPLACE: A CONTENT ANALYSIS OF WORK ON HUMAN-MACHINE
COLLABORATION
ABSTRACT
The introduction of the vision of the fourth industrial revolution (aka Industry 4.0) in 2011, the current technological
developments all over the world and technologies related to the use of advanced artificial intelligence have a significant
impact on the business world and ways of working. Habits in human resources management, job descriptions, working
environment and working methods have begun to change. Industry 4.0 can be defined as the integration of advanced
technologies into production processes and industry. These advanced technologies consist of other artificial intelligence
technologies, especially cyber-physical systems, internet of things, big data, cloud computing, virtual and augmented
reality applications and autonomous robots. Robots, one of the Industry 4.0 technologies, were used in workplaces before,
but robots in working life today are much smarter than in the past, they can make decisions on their own and interact with
people. These robots are called collaborative robots.
Robots in workplaces provide a human-machine combination, creating a hybrid working environment. This hybrid
working style affects many functions in human resources management, brings with it concerns and uncertainties, and is
reflected in organizational performance as increased productivity, quality and capacity utilization rate. In order to better
understand these changes brought about by human-machine cooperation in businesses, a content analysis was made on the
relevant literature. The aim of this analysis and study is to discover the synergy based on human and machine cooperation
in terms of human resources and to reveal the productivity potential based on this cooperation. According to the findings,
these robots, which were developed for the transition to Industry 4.0, work with humans in a division of labor and play an
important role in personalized production and flexible production. According to the findings, in studies on human-robot
cooperation; It is seen that robot-human cooperation will play an important role in the businesses of the future, where
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issues such as productivity, workplace safety, employee safety, ergonomics, individual and organizational performance,
trust, production speed, uncertainty, stress and sustainability are studied more. It is thought that this level of importance
increases the importance of the study, that this study can guide researchers and stakeholders, especially HR managers,
increase awareness and lay the groundwork for applied research.
Keywords: Robot, Collaborative Robot, Human-Machine Collaboration, Industry 4.0
1. GĠRĠġ
2011 yılında Endüstri 4.0 (E4.0) kavramının ortaya atılmasıyla, ülkelerin, iĢletmelerin ve yöneticilerin dijital dönüĢüm
farkındalığı daha da yükselmiĢ, E4.0 teknolojileri ile daha fazla ilgilenmeye baĢlamıĢlardır (ÇalıĢ Duman, 2019). Robot,
robotik veya otonom robot teknolojilerinin kullanımı Endüstri 4.0‘dan öncesine dayanmaktadır fakat E4.0 ile önem
düzeyi oldukça artmıĢtır. ĠĢletmelerin insanlarla etkiliĢim içerisine girebilen ve üretim süreçlerinde katma değer yaratan
robot teknolojilerine yatırımları bir rekabet stratejisine dönüĢmüĢtür. Örneğin, Markets ve Markets (2020) araĢtırmasına
göre, sektör raporları, hizmet robotiği pazar boyutunun 2020'de 37 milyar dolardan 2025 yılına kadar 102 milyar doların
üzerine çıkacağını ve bileĢik yıllık büyüme oranının %22,6 olacağını tahmin etmiĢtir. Yine, Türkiye‘de dahil olmak üzere
birçok ülke yapay zeka ve robotlar baĢta olmak üzere E4.0 teknolojilerinden GSYH‘ya önemli katkılar beklemektedir
(STB, 2021).
Robot kavramı ilgili kısaca bilgi verilecek olursa, robot elektro-mekanik bir makinedir ve üç ana bölümden oluĢmaktadır.
Buna göre robotlar, çevreyi gözetleyen ve buradaki değiĢimleri algılayan sensörler, nasıl tepki verileceğine karar veren
iĢlemciler veya yapay zeka ve robotun alınan karar doğrultusunda çevresel etkileĢime girmesini sağlayan efektörlerden
oluĢmaktadır. Bu üç bileĢen karĢımızdaki makineye robot diyebilmek için zorunluluktur (Ersoy, 2017:6). Böylece yapay
bir organizma ile karĢılaĢılmaktadır. ĠĢyerine bu yapay organizmaların girmesi ile birlikte, verimlilik ve üretkenlik artıĢı,
iĢ kazalarında azalma, kalitede artıĢ, üretim süresinin ve maliyetlerinin azalması gibi faydalar beklenmektedir (Dixon et
al., 2021). Robotların üretim süreçlerinde kullanılması iĢletme performansına olumlu bir Ģekilde yansırken, yöneticilerin
iĢlerini de kolaylaĢtırmaktadır (Simoes et al., 2020). Özellikle ĠK yöneticilerinin objektif karar almalarında, veri
yönetiminde ve çalıĢanları değerlendirme süreçlerinde önemli bir rol üstlenmektedir (Nørskov et al., 2022). Bu olumlu
bakıĢ açılarının yanında, literatürde robotlar üzerine bazı çalıĢmalarda olumsuz sonuçlara değinmektedir. Örneğin, Savela
ve diğerleri (2021) çalıĢmalarında insanların robotlarla çalıĢmak konusunda az hevesli olduğu bu olumsuz tepkilerin,
olağandıĢı bir durumdaki tuhaflık duygularından ve sosyal etkileĢim eksikliğinden kaynaklandığını belirtmiĢlerdir.
Bununla birlikte iĢyerinde robotların varlığı, insanlarda etik ve iĢssizlik konularında kaygı uyandırmıĢtır. Yapılan
araĢtırmalara bakıldığında, robotların nitelikli ve beceri isteyen iĢlerde çalıĢan insan ihtiyacını arttırdığı, rutin ve durağan
iĢlerde çalıĢan insanlara ihtiyacı azalttığı görülmektedir. Bu nedenle bazı çalıĢanlar robotlar ile çalıĢmada destekleyici ve
kucaklayıcı davranıĢlar sergilerken bazı çalıĢanlar direnen ve sabotaj eden davranıĢlar sergileyebilir (Paluch et al., 2022).
Etik konusunda ise, çalıĢanlar arasında veri gizliliği ve paylaĢımına dair iliĢkin endiĢeler ortaya çıkabilir (Chromjakova et
al., 2021). Ayrıca çalıĢanlar, robotları idare etmek için sağlık ve güvenlik yönetmelikleri, ek beceri ve uzmanlık
kazanmak için yeniden eğitim zorlukları ile karĢılaĢabilir, robotlar arasında duygu ve duygularına iliĢkin sezgi, hayal gücü
ve empati konularında eksiklik hissedebilir. Bu nedenle çalıĢanların iĢyerinde robotları kabul etme niyeti önemlidir (Sinha
et al., 2020).
Ġnsanlar ile birlikte çalıĢan ve etkileĢimde bulanan robotlar olarak tanımlanan iĢbirlikçi robotlar, çalıĢanların iĢe karĢı
bağlılığında ve performansında rol oynamaktadır (Paluch et al., 2022). You ve Robert (2018) yaptıkları araĢtırmalarında,
çalıĢanların robotlarına duygusal olarak bağlandıklarında daha iyi performans gösterdikleri ve daha iyi zaman
geçirdiklerini ortaya koymuĢlardır. ĠĢyerinde robotların artması giderek hem çalıĢma Ģekillerini, iĢ süreçlerini hem de
sosyal dinamikleri değiĢtirecektir. Bu değiĢimi iyi yöneten ve robot-insan entegrasyonunu baĢarıyla sağlayabilen
iĢletmeler önemli rekabet avantajları elde edeceklerdir. Bu bağlamda hem E4.0‘a, teknolojilerine, robot teknolojilerine,
hem de insan-robot iĢbirliğine dayalı çalıĢmaların önemi gittikçe artmaktadır. Literatüre bakıldığında bazı çalıĢmalar,
insan ve robot grupları arasında güvenli, sorunsuz, etkili ekip çalıĢması veya insan-robot iĢbirliği üzerine etkili
performans üzerine odaklanırken, bazı çalıĢmalar ulaĢım ve lojistik alanında, alana özgü insan-yapay iĢbirliği sistemlerine
odaklanmıĢtır. Yine robotik kullanımına bağlı olarak etik endiĢeler üzerine yapılan çalıĢmaların sayısı artarken, üretim ve
ĠKY iĢlevi üzerine robotların etkisine odaklanan çalıĢmalarda artmaktadır (Sova et al., 2021). Görülmektedir ki, robot ve
insan iĢbirliğine odaklanan çalıĢmalarda insanların yaratcılığı, performansları ve çalıĢma kaliteleri arttırılmaya
çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢma da literatürde robot teknolojilerinin iĢletmelerdeki yerini vurgulamak amacıyla
gerçekleĢtirilmiĢtir. Buna göre, sistematik bir literatür incelemesi yapılmıĢ, robot ve insan iĢbirliğine dayalı çalıĢmalar
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analiz edilmiĢtir. Elde edilen bulgular kelime analizleri ve sistematik sınıflandırma ile yorumlanmıĢtır. ÇalıĢmanın
robotlar üzerine çalıĢan araĢtırmacılara ve diğer ilgililere fayda sağlaması beklenmektedir.
2. YÖNTEM
Bu çalıĢmanın yöntemi sistematik literatür taramasıdır. Sistematik literatür taraması, uygun çalıĢmalardan elde edilen tüm
ampirik kanıtları toplayarak belirli araĢtırma sorularını yanıtlamayı amaçlamaktadır. Bu yöntem, tüm araĢtırmaları
özetlemek, güvenilir bulgular sağlamak ve ardından sağlam sonuçlara varmak için açık, sistematik yöntemler kullanır ve
bibliyometri yoluyla nicelleĢtirme imkanı sağlamaktadır (Kong et al., 2020). Bu bağlamda izlenen sistematik araĢtırma
süreci ġekil 1‘deki gibi görselleĢtirilebilir.
ġekil 1: Sistematik AraĢtırma Süreci
AraĢtırmanın
Amacı Ve
Kapsamının
Belirlenmesi

Ġlgili
ÇalıĢmaların
Bulunması ve
Tanımlanması

Literatür Analizi
ve Özeti

Bulguların
Raporlanması

2.1. AraĢtırmanın Amacı ve Kapsamı
Bu araĢtırmanın amacı, E4.0 ile hayatımıza giren robotlar ve otonom robotlar ile çalıĢma hayatında yeri sıklıkla artan
insan-makine iĢbirliğine vurgu yapmak, bu geliĢmenin etkilerini ve sonuçlarını değerlendirebilmektir. Tabi bu etki ve
sonuç analizini yapmak, E4.0 ve teknolojileri yeni yeni hayatımıza girmesinden ve uygulamada örneklerini bulmak
açısından oldukça zordur. ĠĢletmelerin robot veya otonom robotları kullanmasına bağlı olarak elde ettikleri sonuçları
istatistiksel programlara dökebilmek için uzun bir kullanım tecrübesi gerekmektedir. Bu nedenle kavramsal analiz
yapılmıĢtır. Akademik çalıĢmalardaki olgunluğu tespit etmek ve yerli literatürde farkındalığı arttırmak araĢtırmanın diğer
bir amacıdır. Bu nedenle etki alanı ve eriĢilebilirliği daha geniĢ olan uluslararası veritabanlarında yer alan çalıĢmalar
dikkate alınarak sistematik bir literatür incelemesi yapılmıĢtır.
2.2. Ġlgili ÇalıĢmaların Bulunması ve Tanımlanması
AraĢtırmanın amacı doğrultusunda Web of Science (WoS) veritabanı kullanılarak literatür toplanmıĢtır. WoS, çok sayıda
farklı akademik disiplin için kapsamlı atıf verileri sunan birden çok veritabanına abonelik tabanlı eriĢim sağlayan bir web
sitesidir. BaĢlangıçta Institute for Scientific Information tarafından oluĢturulan servis, günümüzde Clarivate Analytics
tarafından sürdürülmektedir (URL 1). WoS tarafından elde edilen çalıĢmalar aranırken dikkate alınan kriterler veya
araĢtırmanın temel ilkeleri Tablo 1‘deki gibi özetlenebilir.
Tablo 1: AraĢtırmanın Temel Ġlkeleri
AraĢtırma Yöntemi

Sistematik literatür inceleme

AraĢtırma Yapılan Veri
Tabanları

Web of Science (Scopus, ScienceDirect [Elsevier] ve EmeraldInsight)

AraĢtırma Türü
Dil
Tarih aralığı
Arama alanları

Sadece makale türü ile sınırlandırılmıĢtır.
Sadece Ġngilizce makaleler
Güncel olması adına son 5 yıl (2017-2022 yıllar arası yayınlar)
BaĢlık, özet ve anahtar kelimeler

Alan temelli arama
kategorileri

Sadece ―yönetim, iĢletme ve iĢletme finansı, disiplinler arası sosyal bilimler‖
kategorilerinde yer alan yayınlar seçilmiĢtir.

Aranan anahtar kelimeler

―Robot-Business‖ , ―Human-Robot Collaboration‖, ―Collaborative Robot‖

Dahil etme kriteri
Hariç tutma kriteri

Sadece iĢletme ve alt dallarında yer alan çalıĢmalara dair derinlemesine
araĢtırma yapılmıĢtır.
Sadece robot ve insan makine iĢbirliğine odaklanan mühendislik ve fen
bilimleri çalıĢmaları için derinlemesine araĢtırma yapılmamıĢtır.

Tablo 2: Anahtar Kelimelere Göre AraĢtırmaların Sayısı
Anahtar Kelime
Yayınların Sayısı
Robot-Business
1542
Human-Robot Collaboration
1969
Collaborative Robot
5353
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*Yapılan araĢtırmalarda iĢyerlerinde insan-robot iĢbirliğine yönelik çalıĢmaların büyük bir çoğunluğunun, bu araĢtırmada
olduğu gibi, ―Proceedings paper (bildiri metni)‖ türünde olduğu görülmüĢtür. Bu durumun nedeni, uygulama saha
alanlarını bulmada zorluk veya farkındalığı arttımak amacıyla kongrelerde anlatmak gibi nedenler olabilir.
Bu kategorilerde yer alan araĢtırmaların VOSviewer programında analizi yapılmıĢtır. VOSviewer, bibliyometrik verilere
iliĢkin ağların görselleĢtirilmesi için tasarlanmıĢ bir bilimsel haritalama programıdır. Bu program ile kelimelerin eĢyazarlılığı, atıf ağları, eĢ-bulunma analizi gibi birçok bibliyometrik ağ analizini uzaklık temelli görselleĢtirme yaklaĢımına
dayalı olarak gerçekleĢtirebilmektedir (Van Eck and Waltman, 2010).
ġekil 2. ―Robot-Business‖ Kategorisinde Yer Alan AraĢtırmaların Anahtar Kelimelerinde En Çok Kullanılan Kavramların
Ağ Analizi

ġekil 2‘de, WoS veritabanında ―robot-business‖ anahtar kelimelerine göre elde edilen araĢtırmaların ortak anahtar kelime
analizi görülmektedir. Bu analizde kavramlar arasında görülme sıklığı/sayısı ve birlikte bulunma (co-occurance), yani
iliĢkiselliği en yüksek kavramlar ağ haritasında yer almaktadır. ġekil üzerinde yer alan değiĢkenlere ait dairelerin
büyüklüğü çalıĢılma sıklığını göstermektedir. Buna göre çalıĢılan konular tek tek görünmekle birlikte, en fazla çalıĢılan
konular; yapay zeka, robotlar, otomasyon, insan-makine etkileĢimi, E4.0, makine öğrenmesi, blok zinciri, insan Ģeklinde
robotlar, Covid-19, iĢ analizleri, eğitim gibi alanlarda karĢımıza çıkmaktadır.
ġekil 3: ―Human-Robot Collaboration‖ Kategorisinde Yer Alan AraĢtırmaların Anahtar Kelimelerinde En Çok Kullanılan
Kavramların Ağ Analizi
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ġekil 3‘de görüldüğü üzere, iliĢkiselliği en yüksek ve en fazla çalıĢılan konular; insan-robot etkileĢimi, iĢbirliği, iĢ
analizleri, güvenlik, makine öğrenmesi, güven, kullanıcı deneyimi, sanal gerçeklik, ergonomi, üretim ve insan kaynağı
gibi alanlarda çalıĢılmıĢtır.
ġekil 4: ―Collaborative Robot‖ Kategorisinde Yer Alan AraĢtırmaların Anahtar Kelimelerinde En Çok Kullanılan
Kavramların Ağ Analizi

ġekil 4‘de görüldüğü üzere iliĢkiselliği en yüksek ve en fazla çalıĢılan konular; insan-robot etkileĢimi/iĢbirliği, iĢ
analizleri, ergonomi, güvenlik, derin öğrenme, varlık yönetimi üretim, akıllı fabrikalar, otomasyon, E4.0 gibi alanlarda
çalıĢılmıĢtır.
2.3. Literatür Analizi ve Özeti
ĠĢyerinde robotlara odaklanmak, robot ve insan iĢbirliğini iĢletmecilik ve yönetim alanında sınırlamak amacıyla WoS
kategorilerinde alan sınırlamasına gidilmiĢtir. Bu sınırlamaya göre elde edilen araĢtırma sayıları Tablo 2‘de görüldüğü
gibidir.
Tablo 3: ―Yönetim, ĠĢletme ve ĠĢletme Finansı, Disiplinler Arası Sosyal Bilimler‖ Alan Kategorilerinde yer Alan
AraĢtırmaların Sayısı
Anahtar Kelime
AraĢtırma Sayısı
Sadece Makale Sayısı
Robot-Business
495
285
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Human-Robot Collaboration
25
16
Collaborative Robot
31
18
Toplam
551
386
Tablo 3‘te belirtilen çalıĢmalara ait eĢ-bulunma analizi yapıldığında kavramlar arasında görülme sıklığı/sayısı ve birlikte
bulunma (co-occurance), yani iliĢkiselliği en yüksek kavramlar ağ haritasında, ġekil 4, görülmektedir.
ġekil 4. Yönetim, ĠĢletme ve ĠĢletme Finansı ve Disiplinler Arası Sosyal Bilimler Alan Kategorilerinde Yer Alan
AraĢtırmaların Anahtar Kelimelerinde En Çok Kullanılan Kavramların Ağ Analizi

ġekil 4‘te görüldüğü üzere, iĢletme temelli alan kategorilerinde, araĢtırmaların iliĢkiselliği en yüksek ve en fazla çalıĢılan
konuları; yapay zeka, otomasyon, teknolojik inovasyon, makine öğrenmesi, robotik, Endüstri 4.0, dijital ekonomi, hizmet
robotları, etik, dijitalleĢme, dijital dönüĢüm, büyük veri, blok zinciri ve rekabet gibi konular üzerinedir.
Bu araĢtırmaların yapıldığı ortak yazarlarına göre yapıldığı ülkelere dair haritalama ise ġekil 5‘te gösterildiği gibidir.
Buna göre iĢyerinde robotlar, insan-makine etkileĢimi ve iĢbirlikçi robotlar üzerine yapılan çalıĢmaların çoğu, ABD, Çin,
Ġngiltre, Almanya, Hindistan ve Tayland gibi ülkelerde gerçekleĢmiĢtir. Bu sonuçlar konuya hangi ülkelerin daha fazla
önem verdiği ve farkındalığın yüksek olduğunu gösterebilir. Analiz sonucunda çalıĢılan ülkeler arasında Türkiye‘ninde
oluĢu, E4.0 ve dijital dönüĢüm yolculuğunda ülkemiz adına umut vericidir.
ġekil 5: AraĢtırmaların Ortak Yazarlarına Göre Yayınların Yapıldığı Ülkelere Ait Ağ Analizi
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2.4. Bulguların Raporlanması
Alan sınırlamasına göre elde edilen Tablo 3‘te sayıları verilen 386 araĢtırma, baĢlık anahtar kelime ve özetleri ayrıntılı bir
Ģekilde incelenerek, araĢtırma amacına uygunluğu kontrol edilmiĢtir. Bu araĢtırmalar içerik olarak değerlendirildiğinde,
araĢtırmamıza uygun olan çalıĢmalar Tablo 4‘te sınıflandırılmıĢtır. Elde edilen bu çalıĢmalar, iĢyerinde robot ve robot
teknolojilerin kullanımına bağlı olarak elde edilen sonuçlar, performans göstergeleri, çalıĢanlar açısından etkileri,
kaygılar, etik problemler ve verimlilik üzerinde toplanmaktadır.
Tablo 4: AraĢtırma Bulgularının Sınıflandırılması
Robot-Business ile Ġlgili
Human-Robot Collaboration ―Collaborative Robot‖ Ġle
ÇalıĢmaların Özeti
ile Ġlgili ÇalıĢmaların Özeti
ilgili ÇalıĢmaların Özeti
(Bendel, 2018)
(Tsai et al., 2022)
(Guaman et al., 2022)
(Toth et al.),2022
(Chen et al.)
(Paluch et al., 2022)
(Oh),2021
(Imre et al., 2019)
(Simoes et al., 2020)
(Yun et al., 2019)
(Simon et al., 2020)
(Franklin et al., 2020)
(Chang and Kim, 2022)
(Le et al.)
(Calitz et al., 2017)
(Van Looy, 2022)
(Paluch et al., 2022)
(Oh) 2021
(Kim et al., 2022)
(Calitz et al., 2017)
(Lee et al., 2021)
(Fuentes-Moraleda et al., 2020) (Rancati and Maggioni),2022
(Lambrechts et al., 2021)
(Vatan and Dogan, 2021)
(Arslan et al., 2022)
(Arslan et al., 2022)
(Tsai et al., 2022)
(Seyitoglu et al., 2021)
(Mohapatra, 2021)
(Song and Kim, 2022)
(Hautala, 2021)
(Kamishima et al., 2018)
(Bankins and Formosa, 2020)
(Lu et al., 2020)
(Chromjakova et al., 2021)
(Yam et al., 2021)
(Enrique et al.),2022
(Kerruish, 2021)
(de Kervenoael et al., 2020)
(Becker et al.), 2021
(Hou et al., 2021)
(Loureiro et al., 2021)
(Rampersad, 2020)
(Belanche et al., 2020)
(Pitardi et al., 2022)
(Jorling et al., 2019)
(Qiu et al., 2022)
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(Yu et al.)
(Chuah and Yu, 2021)
(Park et al., 2021)
(Odekerken-Schroder et al.,
2022)
(Dixon et al., 2021)
(Wang et al., 2022)
(Jiang et al., 2022)
(Belanche et al., 2021)
(Ballestar et al., 2020)
(Del Giudice et al., 2022)
(Ge et al., 2021)
(De Gauquier et al., 2021)
(Dixon et al., 2021)
(Fleming, 2019)
(Modlinski et al., 2022)
(Sinha et al., 2020)
SONUÇ
Ġnsanlara iĢlerinde yardımcı olacak, yükü üzerinden alacak bir arkadaĢ fikriyle yola çıkılan robot teknolojiler
yolculuğunda büyük bir ilerleme kaydedilmiĢtir (Ersoy, 2017: 187). Ġlk önce rutin ve tekrarlı iĢleri yapmak için
tasarladığımız basit robotlardan, bugun çok daha farklı amaçlara hizmet eden, veri toplayan, etkileĢime giren ve kendi
kendine karar verebilen robotlar hayatımızdadır. Bu robotların iĢyerlerine dahil olması hiç kuĢkusuz ki bir çok değiĢimi
beraberinde getirmiĢtir. Robotların iĢyerinde kullanılmasıyla birlikte, verimlilik, üretkenlik, kalitede artıĢ, maliyetlerde
azalma ve genel performansa olumlu yansımalar elde edilmiĢtir. Bununla birlikte, ileri robotik teknolojilerin Endüstri 4.0
ile daha da yoğunlaĢması, verimlilik ve genel performansın ötesinde konuların gündeme gelmesini ve çalıĢma hayatında
etkilerini karĢımıza çıkarmıĢtır.
Literatür incelendiğinde insan robot etkileĢimi, insan robot iĢbiriliği (Simon et al., 2020), çalıĢanların robotlara karĢı
duygusal tepkileri, robotlar ile çalıĢmayı kabullenmesi veya çalıĢma niyeti (Sevela et al. 2021) ve çalıĢanların
hissettikleri veri güvenliği ve etik kaygılar gibi konuların çalıĢılma sıklığı artmıĢtır. Robotlar birçok çalıĢmada insanların
iĢlerine yardımcı, arkadaĢ ve destekçi Ģeklinde ifade edilmiĢtir (Reis et al., 2020). Yine robotlar ile risk yönetimi, kriz
yönetiminin sağlanması (Jakubowski et al. 2022), özellikle Covid-19 krizinin robotlar ile etkilerinin azaltılması (Caselli et
al. 2021) gibi konular ile karĢılaĢılmıĢtır. Robotlar son çalıĢmalarda sadece üretimde verimlilik konularının ötesine
geçmiĢ, sürdürülebilirlik konuları ile de çalıĢılmaya baĢlanmıĢtır. E4.0 teknolojilerinin bu kadar çok kabul görmesinin
altında daha yaĢınılabilir, daha çevreci ve daha karbon emisyonu düĢük kısaca daha sürdürülebilirliğe hizmet eden
teknolojiler olması da yatmaktadır (Siltori et al.2021). Uluslararası rekabet avantajını elinde tutmak, teknolojik
geliĢmelerden geride kalmamak ve tüm bunları yaparken çevreye zarar vermemek, yeĢil ve akıllı iĢletme olabilmek artık
iĢletmelerin hedefi haline dönüĢmüĢtür.
Literatürde önemli bir boyutta E4.0 teknolojilerinin, robotlarda dahil olmak üzere, siber güvenlik ve etik endiĢeleri ile
ilgilidir. Bu konuda önemli bir farkındalık bulunmaktadır (Kalisz et al.,2021). ÇalıĢanlar sadece teknolojik iĢsizlik
korkusu yaĢamamakta, bu teknolojiler ile yarıĢamamaktan, verileri yönetememekten veya verilerin gizliliğini
sağlayamamaktan da endiĢelenmektedir (Rampersad, 2020). Her bir çalıĢma gelecekte çalıĢma arkadaĢlarımız olacak olan
robotların etkilerini anlayabilmek açısından değerlidir. Bu nedenle hem teorik hem de uygulamalı çalıĢmaların sayısının
arttırılması, özellikle sahada yapılan sonuçların elde edilmesi hem gelecek araĢtırmacıları hem de yatırım yapma
düĢüncesinde olan giriĢimlerin teĢvikini arttıracaktır. Bu çalıĢma ile hedeflenende bu olmuĢtur.
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Investigation of the Effect of Architectural Design Patterns on Software Quality in Mobile Platforms
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Abstract
With the increase in the capabilities of mobile platforms in recent years, the importance and cost of mobile
platforms have increased. Mobile platforms and applications undergo many changes during the process they
serve, both in terms of user requirements and bug fixes. The software code must be of high quality so that the
software can adapt quickly to the changes that are desired to be made. According to studies, software that lacks
software quality can have a devastating effect on both companies and national economies. Low-quality
software can also have moral damages such as loss of reputation, apart from material damages. A company's
release of low-quality software and victimization of users reduces both customers' and investors' trust in the
company. Since the quality of the software is so important and its increasing importance, the fact that the
software prepared is above a certain quality, the importance given to finding and solving the errors during the
development of the project has naturally increased. To provide this it is important to review development
factors and improve the development process. One of the important factors of development is deciding on the
design of the software. Architectural design patterns have an important role to shape software design in
numerous ways. Another important factor in the development process is measuring code quality. Measuring
metrics and tools are needed to analyze the code quality of software scientifically. Studies on the relationship
between these metrics and software quality, their importance, and the less costly and consistent measurement of
software quality have been revealed.
In this study, under the development requirements heading, the effects of using different architectural design
patterns on a sample Android application project, namely a To-do application, was written in both architectural
design patterns, namely MVP and MVVM was investigated, and answers were sought for the question of does
architectural design patterns differ. As a result, it has been proven that different architectural design patterns
have different effects on Android projects.
Keywords: Software quality, code quality, architectural design patterns.
INTRODUCTION

The importance of mobile platforms and their applications is growing as a result of the advancement of mobile
technologies. As a result, the software community exerts a great deal of effort to ensure that the software is of
high quality, low in costs, and easy to maintain. According to [1], the total cost of low-quality software to the
United States economy is approximately $2.08 trillion in 2020. According to the same study, $1.6 trillion was
spent on information systems in the United States in 2020, with approximately 75% of this, or $1.2 trillion,
spent on the maintenance of old systems. Two-thirds of this amount was accepted as waste, resulting in a waste
of approximately 800 billion dollars. In addition to economic damages, low-quality software can cause moral
harm such as loss of reputation. Customers' and investors' trust in a company is eroded when it releases lowquality software and victimizes users. Because the quality of the software is so important and its increasing
importance, the fact that the software prepared is above a certain quality, the importance given to finding and
correcting errors during project development has naturally increased. While fulfilling responsibilities that
change and grow daily, the software must also meet requirements such as speed, low cost, security, stability,
and error-free operation. If the software fails to meet such requirements, the development process may take
longer, incurring costs such as developer fees as well as project cancellation. Also, the maintenance phase,
which begins after the development process is completed, may result in issues such as time loss and cost burden
for both the developer and the employer. Another critical point is software errors; as a result of these errors,
significant losses may occur. To prevent such undesirable situations, the development phase of software is very
important. The purpose of the software development phase is to increase the quality of the software and thus
produce a higher quality software product.
In [2], Lou stated that software quality can be reviewed under two headings: development requirements such as
understandability and modifiability, secondly operational requirements such as usability and performance.
Software is quality software to the extent that it can meet both development and operational requirements.
Because software that is high in code quality may have low availability.
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In ISO 9126 standard [3], software quality metrics are defined. The software quality metrics are needed to make
comparisons and get insights into the software from viewpoint of the engineer [4]. A study on subjects such as
the relationship between these metrics and software quality, their importance, and measuring the quality of
software in a less costly and consistent way has been revealed [5].
Software quality models [6] are created to identify the factors that affect the quality and create a set of metrics
that measure these factors, thus collecting data that will help evaluate the quality of the software. An example
of software quality models is the ISO/IEC 9126-1 [7] quality model. This software quality model is an
international standard and is based on McCall‘s (1977) and Boehm‘s (1978) models [8].
In this study, the popular architectural design patterns in the Android mobile platform are examined in terms of
software code quality. These design patterns and the results are given by using software quality metrics for the
differences between two different architectural design patterns of the same application.
LITERATURE REVIEW

A program's or computing system's software architecture is the system's structure or structures, which include
software elements, their externally visible properties, and their relationships [9]. Design patterns ensure that
previously proven designs that meet specific needs can be reused. These proven techniques, used and adopted
by the developer community, become reusable thanks to design patterns. Thus, both the burden of the
developers is reduced, and the developers avoid the problems and costs that may arise as a result of incorrect
architectural setup. Wrong or non-optimal writing of software; it can cause bugs to be found during the
development phase of the software or later, prolonging the writing of the source code and thus prolonging the
project, thus increasing the time cost, reducing the maintainability of the source code, and finally reducing the
understandability. In particular, the decrease in intelligibility has a great negative impact on the project. Today,
many design patterns are actively used or not. As with many other platforms, architectural design patterns such
as MVC (Model-View-Controller), MVP (Model-View-Presenter), MVVM (Model-View-ViewModel), MVI
(Model-View-Intent), and VIPER (View-Interactor-Presenter-Entity-Router) are commonly used on mobile
platforms. There are many studies and comparisons on these architectural design patterns such as [2, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18]. In [19], the study examines the software quality and maintainability of design patterns in
object-oriented software and the results which were obtained by applying different design patterns to existing
software are examined. The design patterns for the IOS platform are examined under the title of software
quality in [20] to develop quality code and reduce the cost on mobile platforms and made suggestions for cost
reduction and finally added a new software design pattern to the literature.
Software Quality Metrics
To analyze and calculate the software code quality, there should be metrics that calculations depend on. There
are numerous code quality metrics in the literature but in this study, some of the most known quality metrics
and attributes are considered. To elaborate, dividing those into four categories as project level, package level,
class level and method level as in [21] might be helpful but the categorization might differ from person to
person.
1. Project-Level Software Quality Metrics
There are numerous metrics available to assess and demonstrate project-level software quality. These metrics
indicate the software's overall quality impressions.

1.1. MOOD Metrics Set
MOOD metrics [22] are designed to express the general quality of object-oriented projects. It defines a set of
six quality factors as follows: MHF (Method Hiding Factor), AHF (Attribute Hiding Factor), MIF (Method
Inheritance Factor), AIF (Attribute Inheritance Factor), PF (Polymorphism Factor), and CF (Coupling Factor)
1.2. QMOOD Metrics and Quality Attributes Set
Quality Model for Object-Oriented Design (QMOOD) [23] is a comprehensive quality model that establishes well defined
and validated model to assess object-oriented design quality attributes such as extendibility and flexibility and express it
through object-oriented design properties such as encapsulation and coupling. To obtain those properties, a list of metrics
such as design class size metric and number of methods metrics are used.
2. Package-Level Software Quality Metrics
It is a set of quality measures used to represent the overall software package's quality. Packages are a collection of related
concrete or abstract classes, interfaces, sub-packages, and other items. The following is a list of Robert C. Martin's most
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well-known package-level metrics [24, 25]: I (Instability), A (Abstractness), D (Efferent Coupling), Ce (Efferent
Coupling), Ca (Afferent Coupling), Ce (Efferent Coupling), Ca (Afferent Coupling), Ce (Efferent Coupling), Ca (Afferent
Co (Normalized distance from the main sequence)
3. Class-Level Software Quality Metrics
There are numerous metrics available for measuring and illustrating class-level software quality. The Chidamber-Kemerer
metrics [26] are the most well-known. As an abbreviation, it is known as CK metrics. Other metrics include the LorenzKidd metrics [27], the Li-Henry metrics [28], the Lanza-Marinescu metrics [29], and the Bieman-Kang metrics [30].
3.1. Chidamber-Kemerer Metrics
It is a set of metrics for object-oriented systems introduced by Chidamber and Kemerer in 1994. Metrics are characterized
as six items as follows: WMC (Weighted Methods per Class), DIT (Depth of Inheritance Tree), NOC (Number of
Children), CBO (Coupling Between Object Classes), RFC (Response for a Class), and LCOM (Lack of Cohesion in
Methods)
3.2. Lorenz-Kidd Metrics
Lorenz and Kidd proposed a set of metrics that can be grouped as internal, external, size, and inheritance. The main
metrics are as follows: NOA (Number of Attributes), NOO (Number of Operations), NOAM (Number of Added
Methods), and NOOM (Number of Overridden Methods)
3.3. Li-Henry Metrics
In 1993, Li and Henry proposed a set of metrics and observed the maintenance effort of two systems with their metrics.
At the end of the observation, they defined the metrics that can be listed as follows: SIZE1 (Number of Procedures or
Functions), SIZE2 (Number of Attributes and Methods), MPC (Message Passing Coupling), DAC (Data Abstraction
Coupling), NOM (Number of Methods)
3.4. Lanza-Marinescu Metrics
In the [29], Lanza and Marinescu analyzed design flaws and called them disharmonies. They defined eleven flaws and
suggested a metrics-based model for those. Some of the metrics of that model are as follows; ATFD (Access to Foreign
Data), NOAV (Number of Accessed Variables), NOPA (Number of Public Attributes), NOAM (Number of Accessor
Methods), CDISP (Coupling Dispersion), and WOC (Weight of a Class)
3.5. Bieman-Kang Metrics
In 1995, Bieman and Kang defined two metrics of class cohesion based on the direct and indirect connections of method
pairs [30]. They are as follows; TCC (Tight Class Cohesion) and LCC (Loose Class Cohesion)
4. Method-Level Software Quality Metrics
These metrics measure method-specific quality and show the overall quality. Some of the method-level quality metrics
can be listed as follows: LOC (Lines of Code), CC (McCabe Cyclomatic Complexity), maximum nesting depth, loop
nesting depth, condition nesting depth, number of loops, LAA (Locality of Attribute Accesses), FDP (Foreign Data
Providers), NOAV (Number of Accessed Variables), CINT (Coupling Intensity), CDISP (Coupling Dispersion)
METHODOLOGY

In recent years, mobile platform apps have gained more attention. Day after day, more companies invest in the
mobile side since plenty of users have gained the habit of doing many things on their smartphones. As
expected, companies expect any risk or cost to be at a minimum level. There are many ways to keep costs and
risks at a low level for software projects such as: reducing development time, reducing maintenance work,
minimizing errors, and increasing reliability and security. Such processes have a great impact in the terms of
cost and risk. At this point, keeping the code quality high and selecting suitable software architecture patterns
are crucial tasks for software projects.
The metrics mentioned earlier were calculated for the Android sample project written with two different
architectural software patterns named MVP (Model-View-Presenter) and MVVM (Model-View-ViewModel).
The results were observed and the ―Do different architectural patterns have effects on software quality?‖
question was tried to be answered.
1. Project Selection
A sample project written in both different architectural patterns was searched over Github [31]. After
eliminating some candidate projects, a to-do project [32] was selected. This project is created as guidance of
architectural patterns on the Android platform for Android application developers by Google. Although there
are multiple versions of this project, only the MVP and MVVM versions were taken into consideration in this
study.
2. Environment Selection
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To quickly read, analyze, and run software codes, an integrated development environment (IDE) is required. On
the Android platform, the most well-known are Eclipse [33] and Android Studio [34]. Android Studio was
chosen for this study because of its popularity, ease of use, and capabilities [35].
Android framework has abandoned the Eclipse Integrated Development Environment (IDE) with Android
Development Tools (ADT) in favor of IntelliJ IDEA in 64-bit Android 5.0 and later. (Integrated Development
Environment Application) [36].
3. Metrics and Metric Tools Selection
This study considers and employs nearly all metrics given in the quality metrics section. The following metrics
tools were used in the study: MetricsTree [37] is an IDE addon for evaluating the quantitative features of Java
code. At the project, package, class, and method levels, it measures the most common sets of metrics [21]. It is
one of the tools used to assess the software quality metrics mentioned earlier. MetricsReloaded [38] is also an
IDE addon that aids in the evaluation of quality metrics like MetricsTree. Finally, another measuring tool
employed in this study was JaSoMe (Java Source Metrics) [39]. The purpose of using different tools to perform
almost identical computations is to validate by comparing metric results. Because practically every tool
contains faults or miscalculates some metrics, customized computations of some metrics by modifying
formulas, and includes or excludes test resources. As a result, verifying the results from tools is important.
4. Metrics Calculation
With the three tools mentioned in the previous section, both versions of the project were investigated in terms
of project-level, package-level, class-level, and method-level metrics. Calculating metrics on these tools is
simple and does not require any additional configuration, files, or programs.
First, project-level metrics were examined. The three metric tools were run by selecting the versions' root
folders. The metrics results were examined and recorded. Different tool result metrics were compared, and the
reasons for the differences were investigated.
In the following step, package-level metrics were examined. Different packages were investigated separately
using three tools. Packages with the most metric differences were sought out and noted for future comparisons.
Class-level metrics were examined as a third step. Visual and business-related classes were prioritized over test
and utility classes. Classes that have the most metrics differences and have the same logic for the app tried to be
found and results are noted.
As a fourth step, method-level metrics were analyzed. As in the third step, visual and business-related classes
were prioritized. Methods that have most metrics differences and the same logic in both versions were tried to
be found and results are noted.
5. Results Comparison

All metrics results from both MVP and MVVM project versions are analyzed using three software quality
metrics tools. Initially, results from the same tools are compared for both versions of the application. Later,
each metric from different tools was compared and analyzed to lead to a conclusion. The detailed explanations
of each level metric results and sample results for the given level from MetricsTree [37] are given.
5.1 Project-Level Metrics Comparison
In terms of project-level metrics, one could tell the inheritance paradigm of object-oriented design shows itself in the
MVP version more than in the MVVM version just by considering the better extendibility and reusability metrics result in
Table 1. At first, it may seem a good idea but looking at understandability metrics decreases, it shows that the complexity
of design is increased. Hence, possibly maintainability costs are also increased since maintainability requires
understandability in the first place.
Table 1. Results of sample project-level metrics
Quality Metric/Attribute

Metrics/Attributes
Set

Result for
MVP

Result for
MVVM

Attribute Hiding Factor

MOOD

90,61%

85,06%

Coupling Factor

MOOD

4,43%

4,11%

Extendibility

QMOOD

1,09

0,89

Reusability

QMOOD

2,24

1,63
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Quality Metric/Attribute

Metrics/Attributes
Set

Result for
MVP

Result for
MVVM

Understandability

QMOOD

-3,81

-3,52

5.2 Package-Level Metrics Comparison

In terms of package-level metrics, all packages in both versions are analyzed. As an example, the ―taskdetail‖
package results for both versions are given in Table 2.
Table 2. Results of package-level metrics for the ―taskdetail‖ package
Quality Metric

Metrics Set

Result for
MVP

Result for
MVVM

Abstractness

Robert C. Martin

0,5

0,4

Afferent Coupling

Robert C. Martin

1

3

Efferent Coupling

Robert C. Martin

9

8

Instability

Robert C. Martin

0,9

0,72

Normalized Distance from Main
Sequence

Robert C. Martin

0,4

0,12

As seen in Table 2, the abstractness value is higher in the MVP version due to the usage of the contract interfaces. Also,
considering afferent and efferent coupling, in the MVVM version, classes in the mentioned package are used in other
packages more than in the MVP version. It also indicates better component stability but less portability and modifiability
as also in shown instability metric value.
5.3 Class-Level Metrics Comparison
In terms of class-level metrics, all classes in both versions that are similar in terms of what they are doing, are analyzed.
As an example, a few metrics results for the ―TaskDetailFragment‖ class of both versions are given in Table 3.
Table 3. Results of class-level metrics for the ―TaskDetailFragment‖ class
Metrics Set

Result for
MVP

Result for
MVVM

Weighted Methods per Class

Chidamber-Kemerer

24

11

Response for a Class

Chidamber-Kemerer

48

32

Number of Operations

Lorenz-Kidd

216

193

Number of Attributes and
Methods

Li-Henry

267

241

Quality Metric

As seen in Table 3, the metrics of the MVP version are higher than the MVVM version. This shows that the
comments in the project-level comparison apply here too. Having mentioned metrics in higher value possibly
leads to decrease class understandability and higher maintenance costs.
5.4 Method-Level Metrics Comparison
In terms of method-level metrics, lots of methods in both versions that are similar in terms of what they are
doing are analyzed. As an example, a few metrics results for the ―loadStatistics‖ method are given in Table 4.
Table 4. Results of method-level metrics for the ―loadStatistics‖ method
Quality Metric

Metrics Set

Result for
MVP

Result for
MVVM

LOC

-

41

17

Cyclomatic Complexity

McCabe

6

1

Maximum Nesting Depth

Lanza-Marinescu

4

2
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As seen in Table 4, the results are in favor of the MVVM version. This also shows that the comments in the
project-level comparison apply here too. Having mentioned metrics in higher numeric values possibly leads to
decrease method understandability and higher maintenance costs.
CONCLUSION

In software projects, by choosing a suitable architectural pattern, numerous software quality metrics can be kept
at the desired level. Thus, exerting those metrics and obtaining results helps to analyze the situation of the
project in terms of quality, and modification of the software code can be done.
In this study, some of the most known software quality metrics were used to calculate the effect of different
design patterns on software quality. This study shows that an architectural design pattern may have different
effects on different metrics. For example, it may increase the extendibility metric while decreasing the
understandability metric. In conclusion, an architectural design pattern is an important component of software
and should always be selected according to the project‘s current and future needs. Otherwise, it may lead the
poor design and poor software quality.
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Abstract
The structural, elastic, and electronic properties of the cubic CaNiH3 compound are investigated using first-principle
calculations based on the density functional theory (DFT) as implemented in the SIESTA code. The calculated lattice
constants are found to be in good agreement with the values reported in the previous literature. The electronic band
structure and density of states (DOS) were calculated, according to the calculations, it was observed that the cubic
̅ has metallic properties. The formation enthalpy and gravimetric
CaNiH3 compound with the space group
hydrogen density of the CaNiH3 compound were calculated. The formation energy of the CaNiH3 compound was
determined to be -0.524 eV/atom. Since the calculated formation energy is negative, the CaNiH3 compound can be
synthesized experimentally. Also, the elastic properties of the CaNiH3 compound were calculated. Numerical calculations
were used to determine the bulk modulus, shear modulus, Young's modulus, Poisson's ratio, and hardness. The B/G ratio
of the CaNiH3 compound was calculated as 2.22. According to the calculated B/G ratio, the structure is ductile.
̅ phase was calculated to be 0.30. Since the calculated
Furthermore, the Poisson‘s ratio for the CaNiH3 compound's
Poisson‘s ratio was greater than 0.26, it was seen that the ionic bond was dominant for the CaNiH 3 compound. The G/B
̅ structure was calculated to be 0.45. It can be seen from the calculated G/B ratio
ratio for the CaNiH3 compound's
̅ phase of the CaNiH3 compound was found to be mechanically
that ionic bonding dominates in the compound. The
stable based on the calculated elastic constants.
Keywords: CaNiH3, elastic properties, electronic properties, ab-initio
1. Introduction
With the increasing importance of using clean and abundant energy, the search for hydrogen production, transport,
storage, and usage has been greatly increased. In terms of storage purposes, ternary hydrides ABH3 have been studied
intensively due to having high hydrogen storage capacity, usable in re-chargeable batteries, and energy storage [1]. In
ABH3, A is generally an alkali or alkaline earth metal, and B is a transition metal. Some of these materials have
perovskite-type structures such as CaNiH3. A good hydrogen storage host should have high gravimetric and volumetric
hydrogen density, good reversibility, and kinetics. There are a few studies that exist on materials such as CaNiH3 in
literature. Various combinations of MgTMH3 perovskite hydrides (TM=Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn) are
investigated in terms of their formation enthalpies and synthesizable [2]. Their study suggested that these perovskite
hydrides can be synthesized and show thermodynamic stability. MMgH3 (M = Na, K, Rb) perovskite hydrides were
synthesized using the ball milling method [3]. The structural and electronic properties of MMgH3 (M = Li, Na, K, Rb, Cs)
were investigated computationally [4, 5]. The vibrational and structural properties of AMgH3 (A=Na, K, Rb) hydrides in
cubic form were studied by Fornari et al. [6]. This study will focus on the structural, elastic, and electronic properties of
CaNiH3 using a computational approach.
2. Method
All the computations have been done by using the SIESTA package. First-principles computations were adopted within
the DFT. The exchange-correlation energy was obtained by using the generalized gradient approximation (GGA) of
Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE). A 300 Ryd cut-off energy was adopted throughout the computations. The Brillouin-zone
integration was performed with 9×9×9 k-point meshes. The k-point meshes were adopted for the energy-volume
computations.
3. Results and Discussion
̅ is given in Figure 1. The obtained lattice constant for
The crystal structure of CaNiH3 with the space group
CaNiH3 is 3.53 Å which is in good agreement with the literature [1]. The elastic constants of CaNiH3 are also computed
and presented in Table 1. With the knowledge of elastic constants, several parameters can be obtained and the elastic
stability of CaNiH3 can be examined based on Born‘s stability criteria [7];
(1)
Equation 1 is also deducted as;
(2)
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Figure 1: Crystal structure of CaNiH3.
Table 1: The obtained elastic constants (GPa) of phases of CaNiH3.
Phases
C11
C12
C44
128.72 74.04
55.20
Pnma
Table 2: The Bulk modulus (B), Shear modulus G (GPa), Young‘s modulus E (GPa), G/B and B/G ratios, and Poisson‘s
ratios (ζ) of phases.
Phases
B
G
E
B/G
G/B
σ
92.27
41.63
108.58
2.22
0.45
0.26
Pnma

It is clear from Table 1 that, CaNiH3 meets the criteria and thus, it is an elastically stable material. It is also noticed that
C11 is larger than C22 which indicates higher resistance towards the unidirectional compression compared to shear
deformation. The shear modulus, G, provides information about resistance toward shear stress and the Young modulus is
an indicator of the stiffness of the materials. Higher values of those suggest that CaNiH 3 will show higher resistance to
shear stress and can be classified as a stiff material. The B/G ratio which is also known as Pugh‘s criteria [8] suggests
ductility and brittleness of materials. The limit is set as 1.75. Values higher than that imply ductility. As can be seen from
Table 2 the B/G ratio for CaNiH3 is 2.22, thus CaNiH3 is a ductile material.
The bonding characteristics of materials can be evaluated by using that Poisson`s ratio (σ). If this ratio is about 0.1, it
means that mainly covalent bonding is dominant. If it is around 0.25, the dominant bonding will be ionic [9]. Therefore, it
is predicted that ionic bonding is dominant within CaNiH3.
The calculated electronic band structure of CaNiH3 given in Figure 2, displays no band gap around the Fermi level which
is set to 0 eV. Thus, CaNiH3 is a metallic material.

Figure 2: Electronic band structure of CaNiH3.
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The electronic density of states of CaNiH3 is also computed to reveal orbit contributions to the valence and conduction
band and presented in Figure 3. It is seen that Ni atoms orbits contribute to the valence band mainly and Ca and Ni atoms
orbits contribute to the conduction band.

Figure 3: Electronic density of states of CaNiH3.
4. Conclusion
The elastic and electronic properties of perovskite-type cubic CaNiH3 are examined using first-principles calculations. It
is found that CaNiH3 is a ductile and metallic material. The bonding characteristics investigation demonstrates that ionic
bonding is dominant.
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Abstract
In this study, the structural, electronic, and elastic properties of NaMgH3, a hydrogen storage material, are investigated. A
density functional theory (DFT) with pseudopotential methods and a generalized gradient approximation (GGA) for the
exchange-correlation functional was used. The package program SIESTA was used for the calculations. The electronic
band structure and associated density of states (DOS) were determined. The electronic properties of the NaMgH 3
compound were investigated, and a band gap of 3.56 eV was determined for the Pnma phase. The enthalpy of formation
of the Pnma phase of NaMgH3 was calculated. The enthalpy of formation of the Pnma phase of NaMgH3 was determined
to be -0.314 eV/atom. The fact that the compound has a negative enthalpy of formation indicates that it can be
synthesized experimentally. In addition, the elastic constants were predicted using the stress-strain method. The bulk
modulus, shear modulus, and Young modulus were calculated numerically. The B/G ratio for the Pnma structure of the
NaMgH3 compound was calculated to be 1.45. According to the calculated B/G ratio, the structure is brittle. In addition,
the Poisson ratio for the Pnma phase of the NaMgH3 compound was calculated to be 0.22. According to the Poison‘s
ratio, it is seen that the ionic bond is dominant for the compound. The G/B ratio for the Pnma structure of the NaMgH 3
compound was calculated to be 0.68. From the calculated G/B ratio, it can be seen that ionic bonding dominates in the
compound. According to the calculated elastic constants, the Pnma phase of the NaMgH3 compound was found to be
mechanically stable. Moreover, according to the calculated electronic band structure, the NaMgH 3 compound has an
insulator property as it has a wide band gap.
Keywords: NaMgH3, band structure, mechanical properties
1. Introduction
The energy crisis in the world can be solved in two ways; by finding a sustainable, clean energy source and new ways of
producing carbon-free energy. In this way, energy demand and pollution, and carbon footprint can be diminished.
Hydrogen is accepted as cheap, abundant, and a clean energy carrier by the European Commission [1]. Adopting
hydrogen to produce electricity can assist in solving the problems of climate change and meet the criteria of international
agreements such as the Paris Agreement. Hydrogen can be obtained from water and organic compounds which is already
in use in the chemical industry, oils, plastics, etc. [2]. Current hydrogen productions rely on natural gas, coal, biomass,
water, and metal hydrides which also produce greenhouse gases. Therefore, producing hydrogen using renewable sources
such as solar and wind can make it a completely carbon-free carrier [3]. The production and use of hydrogen on large
scales require safe transportation of hydrogen. There are several methods of storing hydrogen chemically and physically.
Physical hydrogen storage includes compressed hydrogen gas tanks, liquid hydrogen tanks, and cryogenic tanks.
Chemical storage methods include chemical hydrides, metal hydrides, and sorbents [2]. Among these multiple hydrogen
storage options, solid-state storage of hydrogen has gained a lot of attention recently. Several hydrides and catalysts have
been under investigation for this purpose. Early research has focused on elemental metal hydrides such as magnesium,
lithium, and aluminium. Magnesium owns a large proportion of publications since it has a moderate 7.6 wt. % hydrogen
gravimetric density, cheap and abundant [4, 5]. ABH3 (perovskite-type hydride) is considered to store hydrogen recently.
A series of 30 new complex perovskite-type hydrides are investigated in terms of physical, electronic, and hydrogen
storage properties [6]. First-principles calculation is an effective approach to designing and revealing hydrogen storage
materials properties. From this starting point, this study adopts first-principles calculations to study NaMgH3 perovskite
hydrides in terms of their structural, electronic, and mechanical dynamic properties at the ground state.
2. Method
All the computations have been done by using the SIESTA package. First-principles computations were adopted within
the DFT. The exchange-correlation energy was obtained by using the generalized gradient approximation (GGA) of
Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE). A 300 Ryd cut-off energy was adopted throughout the computations. The representative
cell included 20 atoms with periodic boundary conditions. The Brillouin-zone integration was performed with 5×5×4. The
k-point meshes were adopted for the energy-volume computations.
3. Results and Discussion
The ground-state structure of NaMgH3 is determined as orthorhombic Pnma after optimization at zero pressure and
temperature. The lattice parameters (Å) are found to be for NaMgH3; a = 5.2716, b = 5.3524, and c = 7.5158.
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Figure 1: Crystal structure of NaMgH3.
The mechanical and elastic properties of NaMgH3 are essential to perceive the suitability of this material for practical
applications in terms of stability and durability. The elastic constants along with other parameters derived from elastic
constants of NaMgH3 are given in Tables 1 and 2. The mechanical stability evaluation has been carried out based on the
Born stability criteria for orthorhombic symmetry [7, 8];
C11 + C33 − 2C13 > 0, C22 + C33 − 2C23 > 0, C11 + C22 − 2C12 > 0,
C11 > 0, C22 > 0, C33 > 0, C44 > 0, C55 > 0, C66 > 0,
C11 + C22 + C33 + 2(C12 + C13 + C23) > 0,
1/3 (C12 + C13 + C23) < B < (C11 + C22 + C33)
(1)
Equation 1 indicates that the Pnma phase of NaMgH3 is mechanically stable.
Table 1: The obtained elastic constants (GPa) of phases of NaMgH3.
Phases
C11
C12
C13
C22
C23
C33
C44
C55
C66
86.09
20.98
27.40
85.77
27.38
79.17
37.02
35.40
25.23
Pnma
The brittleness and ductility behavior of materials can be examined via the bulk to shear modulus ratio (B/G) and
Poisson‘s ratio (ζ). Higher Poisson's ratio increases the plasticity of materials [9]. Also, Poisson's ratio is proposed as 0.1
for covalent materials and 0.25 for ionic materials in the literature [10]. The Poisson‘s ratio of NaMgH3 given in Table 2
demonstrates that NaMgH3 has dominant ionic bonding characteristics. As suggested by Pugh [11] if B/G is higher than
1.75, the material is ductile otherwise the material is described as brittle. NaMgH3 is found to be brittle.
Table 2: Bulk modulus (B), Shear modulus G (GPa), Young‘s modulus E (GPa), G/B and B/G ratios, and Poisson‘s
ratios (ζ) of phases.
Phases
B
G
E
B/G
G/B
σ
44.73
30.83
75.21
1.45
0.68
0.22
Pnma
The calculated electronic band structure of NaMgH3 for
along with the high symmetry directions is given in Figure
2. Fermi energy is leveled at the top of the valence band (VB) and adjusted to 0 eV. As Figure 2 shows that NaMgH 3 has
a band gap of 3.56 eV at 0 GPa, indicating that NaMgH3 is an insulator. This is also in good agreement with the literature
[12].
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Figure 2: Electronic band structure of NaMgH3.
Figure 3 depicts the energy dependence of DOS of NaMgH3 for the
phase. H-1s orbit electrons seem to be
dominant in the valence band with a little contribution from Mg orbit electrons whereas K-4s and all electrons contribute
similarly to the conduction band.

Figure 3: Electronic density of states of NaMgH3.
4. Conclusion
This study investigates the structural, elastic, and electronic properties of NaMgH3 for the
phase using density
functional theory. The results suggest that NaMgH3 is a brittle and insulating material. Ionic bonding seems to be
dominant within NaMgH3.
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Abstract:
The ionosphere is the atmosphere layer located at an altitude of 60 - 1100 km from the earth and consisting of
ionized gases by the sun's rays. The ionosphere layer changes depending on factors such as geographical
location, day and night, season, solar activity, magnetic storm, earthquake, therefore these effects should be
taken into account while modeling the ionosphere. One of these effects, geomagnetic storm, is an important
disturbance that occurs in the Earth's magnetosphere due to the solar wind entering the magnetosphere and
ionosphere and lasts about 1-3 days. One of the important parameters expressing the characteristic of the
ionosphere is the Total Electron Content (TEC), which is a function of the electron density that changes with
solar radiation.
In this study, the performance of IRI Plas 2017 and International Reference Ionosphere (IRI-2016) in estimating
the variation of Total Electron Content (TEC) investigated at 1 IGS station in Turkey. IRI-2016 TEC values
were estimated using Ne Topside (NeQuick, IRI01-corr, IRI2001), Ne F-peak (CCIR and URSI), F-peak storm
model (on and off) and F-peak height (AMTB2013, SHU-2015 and BSE-1979) options during different
geomagnetic and solar activity conditions. In analysis, study days are considered to be 27 June 2021, when
geomagnetic activity and solar activity are quiet, and 04 November 2021, when geomagnetic activity is active
and solar activity is quiet. On June 27, 2021, the Kp indexes change between 0+ and 1o, the Dst Indexes change
between 5 and -4 nT. On November 04, 2021, the Kp indexes change between 2o and 8-, the Dst Indexes
change between -1 and -105 nT. F10.7 indices change as 89.9 sfu and 92.3 sfu during the day on both quiet and
active days, respectively. ∆TEC values were calculated to compare the TEC values obtained with different
options in the IRI-2016 model with the IRI Plas 2017 TEC data used as the reference value. As a result of the
comparison, the most suitable options for the IRI PLAS 2017 model, with a standard deviation of 0.89 TECU,
are ―IRI-corr and IRI2001‖ for Ne Topside, "URSI" for Ne F-peak, and "on" for F-peak Storm model and
"AMTB2013" for F-peak height.
Keywords: Total Electron Content (TEC), IRI-2016, IRI Plas, space weather conditions
1. INTRODUCTION
The Earth's atmosphere can be divided into different layers according to temperature, ionization and
distribution. Due to vertical temperature variation, the atmosphere is usually defined by five layers:
troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. The ionosphere is the layer of the
atmosphere that is ~60 - 1100 km above the earth's surface and consists of sunlight and ionized gases (BaĢçiftçi
et al., 2017).
The ionosphere exhibits some regular, temporal and regional changes such as daily, 27-day, seasonal, semiannual, annual, 11-year. These changes can be modeled and their effects largely determined. In addition to
regular changes, unexpected irregular changes in the ionosphere are caused by many factors such as space
weather conditions (Solar flares, geomagnetic storms, etc.), geological natural hazards (Earthquake, volcanic
eruptions, etc.), man-made events (Rocket launches, nuclear explosions, etc.) (Sentürk and Cepni, 2018; Alcay
and Gungor, 2020). Magnetic storms, one of these irregular changes, affect communication and navigation
systems. It is very important to clearly determine the formation of the magnetic storm and the irregularities it
creates on the ionosphere layer.
During the magnetic storm, significant changes are observed in the ionosphere parameters. Total Electron
Content (TEC), one of these parameters, allows the change in the ionosphere to be monitored continuously
(Saroso et al., 2008; Spogli et al., 2013). TEC, which is the most important function of the ionosphere layer and
expresses the total amount of free electrons, is defined as the total number of electrons in a cylinder with a base
of 1 m2. Its unit is TECU and 1 TECU is accepted as approximately 1016 el/m2 (Wild, 1994; Schaer, 1999).
Magnetic storms are generally caused by changes in the magnetic field. In other words, it can be called a
temporary disturbance in the earth's magnetic field. As a result of the pressure caused by the solar winds
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compressing the magnetosphere, the energy it contains increases, and therefore the movement of the increasing
plasma towards the magnetosphere causes an increase in the electric current in the ionosphere. During magnetic
storms, some changes occur in the amount of electrons in the ionosphere and these changes negatively affect
GNSS signals (Ġnyurt and ġentürk, 2020).
In this study, TEC prediction performance of IRI Plas 2017 and IRI-2016 model was examined. For this
purpose, geomagnetic active and geomagnetic quiet days were taken into account. IRI-2016 TEC values were
obtained using each of the Ne-Topside, Ne F-peak and F-peak height options.
2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Space Weather Conditions Indices
Geomagnetic storms are well-known features of space weather; It usually occurs as a result of energy transfer
from the Solar Wind (SW) to the Earth's magnetosphere through magnetic reconnections under various solar
events (Reddybattula et al., 2019). Space weather affects the magnetosphere – ionosphere – thermosphere
system and causes geomagnetic/ionospheric storms.
The planetary index (Kp), the Disturbance storm time index (Dst), Solar Flux values are indicators of magnetic
activity and therefore changes in the ionosphere. Kp index, Dst index and events such as solar flare may be
relevant in the analysis of GNSS data. Solar flares are events involving energy releases spanning from radio
waves to gamma rays. They may produce streams of highly energetic particles in the solar wind. Such particles
can impact the Earth's magnetosphere (Stewart and Langley, 1998; Jakowski et al., 2001; Arslan, 2004).
The Kp is a geomagnetic storm index that determines the magnetic effects of the planet and is used to study
irregular disturbances in the geomagnetic field caused by solar radiation. It has been produced continuously
since 1932. The Kp was taken as the weighted average of the K indices over 13 subauroral observations. The
Kp is a quasilogarithmic planetary index derived from the ap index. (De Canck, 2007; Zolesi and Cander, 2014;
Inyurt, 2020; Basciftci, 2021). It is derived at 3-hour intervals using worldwide ground-based magnetometers.
The Kp index takes a value between 0≤ Kp ≤9. For the Kp index value of 5, weak storm; for Kp index value 6,
moderate storm; for Kp index value 7, strong storm; for the Kp index value of 8, severe storm; for Kp index
value 9, it indicates extreme geomagnetic storm. Those with the Kp index value of 4 or less are called calm
days (URL 1).
The Dst index, which is the geomagnetic activity index, is the index that shows the magnetic storm, its degree
and changes in the ionosphere layer, obtained at 1-hour intervals using low latitude magnetograms from 4
observation stations. The Dst unit is nanoTesla (nT) (Hunsucker and Hargreaves, 2003; Bascıftcı, 2021).
Geomagnetic storms are classified according to the intensity of the Dst index (Loewe and Prölss, 1997). The
Dst index; If between -30 nT and -50 nT, weak storm, between -50 nT and -100 nT, moderate storm, between 100 nT and -200 nT strong (heavy) storm, between -200 nT and -350 nT severe (very intense) indicates a
geomagnetic storm.
Solar Flux Criteria (F10.7) can be determined by using solar flux measurements by means of a wave with a
wavelength of 10.7 cm in observing the changes in the ionosphere layer. Solar flux measurements with a 10.7
cm wavelength, which is a better method than determining the number of sunspots and level of ionization, are
recorded by Dominon Radio Astrophysics Observatory operated by the Canadian Research Association
(CNRC) at 20:00 daily depending on the Universal Time (UT) (Arslan, 2004). Solar flux at 10.7 cm wavelength
is indeed measured in solar flux units (sfu), where 1 sfu = 10 -22 Wm-2 Hz-1, but sfu is used to measure solar flux
at any wavelength (URL 2).
2.2. International Reference Ionosphere Model (IRI-2016)
The IRI model was produced in collaboration with the International Union of Radio Science (URSI) and
COmittee on SPAce Research (COSPAR) and is regularly developed and improved. The latest version of the
model with online data is the IRI-2016 model. According to the given location, date and time, IRI can present
many parameters related to the ionosphere, including the TEC value for ionosphere altitudes between 50 km
and 2000 km (Bilitza et al., 2017). The main data sources of the IRI model are ionosonde, radar, international
satellites for ionosphere studies and Alouette receivers. Thanks to the International Ionosphere Reference
Model-2016 (IRI-2016) program, TEC values (URL 3) can be calculated online from the internet address.
2.3. IRI-Plas
The Plasmasphere Extended International Reference Ionosphere (IRI-Plas) model has emerged as a new
approach to assimilate the TEC values obtained by Global Ionospheric Maps (GIM-TEC) to the IRI model
(Gulyaeva, 2012). IRI-Plas is considered a standard ionospheric model (Gulyaeva and Bilitza, 2012). The upper
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limit of the IRI-Plas model is 20200 km, which is the orbital height of GPS satellites (Arikan et al., 2015).
Since the ionosphere research laboratory (IONOLAB) group has added the algorithm related to the IRI-Plas
model to the user interface service (URL 4) they created, IRI-Plas based TEC values can be easily obtained.
This service offers many parameters including TEC data by making use of the IZMIRAN plasmasphere model
for the date, time and location provided.
3. APPLICATION
In the study carried out, a comparison was made with reference to the TEC values produced by International
Reference Ionosphere (IRI) 2016 in different options during the days of active and quiet geomagnetic activities,
and the TEC values produced by IRI-PLAS 2017. For comparisons, 1 IGS station in Turkey was selected
(Figure 1). Information about the station is given in Table 1.

Figure 1. Geolocation of the ISTA station
Table 1. Descriptive information of the ISTA station
Station

Latitude

Longitude

Country

Region

Receiver

Antenna

ISTA

41.104

29.019

Turkey

Ġstanbul

LEICAGR25

LEIAR25.R4

Satellite Sytem
GPS+GLO+
GAL+BDS+SBAS

TEC values are obtained as a result of the evaluation of GNSS measurements. It is necessary to pay attention to
the geomagnetic activity indices that are effective on GNSS measurements. In this capture, 1 active day with a
negative effect on GNSS measures and 1 quiet day without any effect were selected. The activity indices of the
selected days are shown in Figure 2-4.

Figure 2. Kp indices
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Figure 3. Dst indices

Figure 4. F10.7 indices
When Figure 2-3 is examined, it is seen that on a quiet day, the Kp index varies between 0+ and 1o, the Dst
Index varies between 5 and -4 nT, and on the active day, the Kp index varies between 2o and 8-, and the Dst
Index varies between -1 and -105 nT. When Figure 4 showing the F10.7 indices is examined, it is seen that
F10.7 indixes are 89.9 sfu and 92.3 sfu during both quiet day and active days, respectively. When the
geomagnetic activity index intervals and Figure 2-4 are examined together, it is clear that 27.06.2021 is quiet
day and 04.11.2021 is geomagnetical active day. Also, selected days are quiet days according to the solar
indices.

Figure 6. IRI PLAS 2017 TEC values for quiet and active days
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By comparing the TEC values calculated from IRI-2016 with reference to the TEC values obtained from IRIPLAS 2017 on the selected days; ∆TEC values were calculated. In comparison, Each option in the Ne Topside
(NeQuick, IRI01-corr, IRI2001), Ne F-peak (CCIR, URSI) and F-peak height (AMTB2013, SHU-2015, BSE1979) was applied in IRI-2016 . The F-peak storm model was used ―on‖ and ―off‖ for the geomagnetic active
and quiet days. Apart from the different options used, common input parameters such as Bottomside Thickness
(ABT-2009), Te Topside (TBT2012+SA) and Ion Composition (RBV10/TBT15) were selected. Comparisons
are given in Figure 5-6.
When Figure 5-6 is examined, the ∆TEC values that occur during the day depending on different options vary
between 3.93 – 9.13 TECU on a quiet day. The maximum value have been obtained for the IRI01-corr and
IRI2001 options for the URSI ON BSE-1979 and URSI OFF BSE-1979. The minimum value have been
determined for URSI ON SHU-2015 and URSI OFF SHU-2015 alternatives in NeQuick options. On active
days, ∆TEC values range from 3.37 to 9.84 TECU. Maximum values were obtained for CCIR OFF
AMTB2013 and CCIR OFF BSE-1979 alternatives in NeQuick options. Minimum values were determined in
CCIR ON SHU-2015 with IRI01-corr option and CCIR ON SHU-2015 in IRI2001 option.
When Table 2 is analyzed separately according to the Ne Topside options, the best mean value in NeQuick was
obtained with 5.09 TECU in CCIR on SHU-2015 model, while the best mean squared error value was obtained
in URSI on AMTB2013 model. In IRI01-corr, the best mean value obtained with 5.23 TECU on CCIR on
SHU-2015 model , while the best mean square error value was determined in URSI on AMTB2013. In
IRI2001, the best mean value was obtained in CCIR on SHU-2015, and the best mean square error value was
obtained in URSI on AMTB2015 model. If a comparison is made by considering all the options, it has been
revealed with the mean square errors that the URSI on AMTB2013 option is the model that best fits the IRI
Plas 2016 model.
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Figure 5. ∆TEC values of active days.
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Figure 6. ∆TEC values for calm days.
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Date

27.06.2021

4.11.2021

Ne Topside

NeQuick

NeQuick
CCIR
BSE-1979

AMTB2013

O

SHU-2015

AMTB2013

OFF
BSE-1979

SHU-2015

AMTB2013

ON
BSE-1979

OFF
AMTB2013

SHU-2015

AMTB2013

ON
BSE-1979

SHU-2015

AMTB2013

OFF
BSE-1979

SHU-2015

F-peak
height

AMTB2013

ON

URSI
SHU-2015

CCIR

F-peak storm model

BSE-1979

Ne F-peak

Mean

5.12 5.09 5.20 5.12 5.09 5.20 5.11 5.10 5.19 5.11 5.10 5.19 5.71 6.60 5.68 6.68 6.49 6.65 5.87 5.

std

2.80 2.81 2.85 2.80 2.81 2.85 2.84 2.86 2.89 2.84 2.86 2.89 1.36 1.56 1.40 2.04 2.12 2.07 0.99 1.
IRI01-corr
CCIR
AMTB2013

O

SHU-2015

AMTB2013

OFF
BSE-1979

SHU-2015

AMTB2013

ON
BSE-1979

OFF
AMTB2013

SHU-2015

AMTB2013

ON
BSE-1979

AMTB2013

OFF
BSE-1979

SHU-2015

F-peak
height

AMTB2013

ON

SHU-2015

F-peak storm model

URSI
SHU-2015

CCIR

BSE-1979

Ne F-peak

IRI01-corr

BSE-1979

Ne Topside

Mean

5.35 5.32 5.36 5.35 5.32 5.36 5.34 5.32 5.36 5.34 5.32 5.36 5.48 5.23 5.44 6.48 6.28 6.46 5.64 5.

std

2.95 2.94 2.96 2.95 2.94 2.96 2.98 2.99 2.99 2.98 2.99 2.99 1.26 1.37 1.30 1.95 2.04 1.97 0.89 0.

Ne Topside

IRI2001

IRI2001

Table 2. Statistics of ∆TECs for active and calm days
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CCIR
AMTB2013

O
BSE-1979

SHU-2015

AMTB2013

OFF
BSE-1979

SHU-2015

AMTB2013

ON
BSE-1979

OFF
AMTB2013

SHU-2015

AMTB2013

ON
BSE-1979

AMTB2013

OFF
BSE-1979

SHU-2015

F-peak
height

AMTB2013

ON

SHU-2015

F-peak storm model

URSI
SHU-2015

CCIR

BSE-1979

Ne F-peak

Mean

5.35 5.32 5.36 5.35 5.32 5.36 5.34 5.32 5.36 5.34 5.32 5.36 5.48 5.23 5.44 6.48 6.28 6.46 5.64 5.

std

2.95 2.94 2.96 2.95 2.94 2.96 2.98 2.99 2.99 2.98 2.99 2.99 1.26 1.37 1.30 1.95 2.04 1.97 0.89 0.
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4. RESULTS AND CONCLUSIONS
In this study, TEC prediction performance of IRI-2016 model was examined. For this purpose geomagnetic
active/quiet and solar quite days were considered. IRI-2016 TEC values were obtained using each Ne-Topside,
Ne F-peak and F-peak height options. IRI 2016 TEC values were compared with the IRI PLAS 2017. The
summary of the study is given below:
In geomagnetic and solar quiet day, it is seen that ∆TEC values are generally below 7 TECU, but reach
up to 9 TECU between 17:00 and 19:00.
In geomagnetic active and solar quiet days, ∆TEC values mostly fluctuate between 5-9 TECU and stay
around 4 TECU between 02:00 and 04:00 hours.
It is seen that the TEC value obtained from IRI PLAS 2017 is higher than the values obtained from IRI2016, regardless of the selected parameter, on geomagnetic active and quiet days.
It is seen that in the selected region, on Ne Topside option, IRI01-corr and IRI2001 options seem to give
similar results.
The most suitable option for IRI PLAS 2017 model with 0.89 TECU standard deviation has been
observed as the options Ne Topside ―IRI-corr and IRI2001‖, F-peak ―URSI‖, F-peak strom model ―on‖, F-peak
heihgt ―AMTB2013‖.
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A Survey on Object Detection Techniques in Panoramic Images and Videos
Resh.Mrs. Kashika P. H and Prof.Dr. Rekha B Venkatapur
Department of Computer Science and Engg, K. S. Institute of Technology,

AbstractFor people, object detection, recognition, and tracking are intrinsic. These give the ability to human to see their
current circumstance and objects inside their current circumstance. This ability anyway doesn't translate well in
computers. In Computer Vision and Multimedia, it is turning out to be progressively more essential to
distinguish, perceive what's more, track objects in pictures or potentially recordings. A significant number of
these applications, like facial recognition, reconnaissance, liveliness, are utilized for tracking highlights or
potentially individuals. In any case, these undertakings demonstrate trying for computers to do successfully, as
there is a lot of data to parse through. Hence, numerous strategies and calculations are required and hence
explored to attempt to accomplish human like insight. In this review, we center around a few most recent novel
procedures on object detection and recognition, and how to apply tracking calculations to the distinguished
elements to track the objects' movements.
Keywords- Object recognition, Object racking, Object detection, Panoramic face Image Picture bounding box
video Object detection recognition network family detection Panoramic photography YOLOv5 You only look
once detection algorithm image grid object
1.
Introduction
Object detection is a computer vision technique that gives opportunity to us to distinguish and find objects in an
image or video. With this sort of distinguishing proof and confinement, object detection can be utilized to
include objects in a scene and decide and follow their exact locations, all while precisely labeling them.
Envision, for instance, an image that contains two felines and an individual. Object detection permits us to on
the double group the sorts of things found while additionally finding instances of them inside the image.
Object detection is a PC vision strategy that attempts to distinguish and find objects inside an image or video. In
particular, object detection draws bounding boxes around these distinguished objects, which permit us to find
where said objects are in (or the way that they travel through) a given scene. Object detection is commonly
mistaken for image recognition, so before we continue, we should explain the differentiations between them.
Image recognition relegates a mark to an image. A picture of a canine gets the mark "canine". A picture of two
canines, actually gets the mark "canine". Object detection, then again, draws a box around each canine and
marks the box "canine". The model predicts where each object and mark ought to be applied. In like that, object
detection gives more data about an image than recognition. Object detection is inseparably connected to other
comparative PC vision procedures like image recognition and image division, in that it helps us comprehend
and break down scenes in images or video. In any case, there are significant contrasts. Image recognition only
results a class mark for a distinguished object, and image division makes a pixel-level comprehension of a
scene's components. Which isolates object detection from these different errands is its special capacity to find
objects inside an image or video. This then, at that point, permits us to count and afterward track those objects.
Given these critical differentiations and object detection's special capacities, we can perceive how it tends to be
applied in various ways:
 Swarm counting
 Self-driving vehicles
 Video reconnaissance
 Face detection
 Oddity detection
Obviously, this is definitely not a comprehensive rundown, yet it remembers a portion of the essential ways for
which object detection is molding our future.
Panoramic image can be generally utilized in numerous applications, like computer generated
experience, visual observation and independent vehicle, due to its enormous field of view.
Nonetheless, the innate mutilation for panorama makes object detection be a difficult errand.
2. Literature Survey
CNN
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The subsequent module is an enormous convolutional brain network that extricates a fixed-length include
vector from every suggestion that is gotten back from the particular inquiry. No matter what the size or
viewpoint proportion, the up-and-comer area goes through image distorting to have the necessary information
size. Ultimately, the last module arranges every district with class explicit direct SVMs. R-CNN is extremely
delayed to prepare and test, and not exceptionally precise by the present guidelines. By and by, a fundamental
strategy prepared for Fast R-CNN, and the present status of-the-workmanship Faster R-CNN and Mask RCNN.
R-CNN
Back in 2014, Regions with CNN highlights (R-CNN) was a much needed refresher for object detection and
semantic division, as the past cutting edge strategies were viewed as the standard, worn out algorithms like
SIFT, only pressed into complex groups, requesting a ton of calculation power and for the most part depending
on low-level elements, like edges, slopes and corners.
The R-CNN system is included three fundamental modules. The premier module separates around 2000 district
recommendations utilizing a division algorithm called particular pursuit, to sort out what portions of an image
are generally likely to contain an object. Particular Search applies a wide range of techniques, so it can deal
with however many image conditions as would be prudent. The algorithm checks the image with windows of
different scales, and looks for nearby pixels that offer tones and surfaces, while likewise bringing lightning
conditions into a record.
Fast R-CNN
Fast R-CNN was proposed by one of the creators of R-CNN, as a commendable replacement. One major
improvement over R-CNN is that as opposed to making ~2000 forward passes for every locale proposition, Fast
R-CNN processes a convolutional highlight map for the whole information image in a solitary forward pass of
the network, making it a lot faster. Another improvement is that the engineering is prepared start to finish with
a perform multiple tasks misfortune, bringing about less complex preparation.
The contribution for Fast R-CNN is an image, alongside a bunch of object proposition. To begin with, they are
gone through a completely convolutional network to get the convolutional highlight map. Then, for each object
proposition, a fixed-length highlight vector is extricated from the element map utilizing a locale of interest
(RoI) pooling layer. Fast R-CNN maps every one of these RoIs into an element vector utilizing completely
associated layers, to at last result softmax likelihood and the bounding box, which are the class and position of
the object, individually.
MASK R-CNN
Faster R-CNN is viewed as cutting edge, and it is absolutely perhaps the most ideal choice for object detection.
In any case, it doesn't give division on the recognized objects, for example it isn't equipped for finding the
specific pixels of the object, rather the bounding box around it. Generally speaking this isn't required, yet when
it is, Mask R-CNN ought to be the first to ring a bell.
The Mask R-CNN writers at Facebook AI Research (FAIR) stretched out Faster R-CNN to perform case
division, alongside the class and bounding box. Occurrence division is a blend of object detection and semantic
division, and that implies that it performs both detection of all objects in an image, and division of each
example while separating it from the other cases.
The primary stage (locale proposition) of Mask R-CNN is indistinguishable from its ancestor, while in the
second stage it yields a double mask for every RoI in lined up with the class and bounding box. This paired
mask signifies whether the pixel is important for any object, without concern for the classifications. The class
for the pixels would be relegated basically by the bounding box that they live in, which makes the model
significantly more straightforward to prepare.
One more distinction in the subsequent stage is that the RoI pooling layer (RoIPool) presented in Fast R-CNN
is supplanted with RoIAlign. Performing case division with RoIPool brings about numerous pixel-wise
mistakes, for example skewed highlight map when contrasted with the first image. This happens in light of the
fact that RoIPool performs quantization of the areas of interest, which incorporates adjusting the drifting point
values to decimal qualities in the subsequent component map. Then again, the better RoIAlign appropriately
adjusts the removed highlights to the contribution, by staying away from any quantization through and through,
rather utilizing bilinear interjection to register the specific upsides of the information highlights.
YOLO
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We are currently changing concentration from a precision situated arrangement, to a speed-arranged one. You
Only Look Once (YOLO) is the most well known object detection technique today, with a valid justification. It
is equipped for handling constant videos with negligible postponement, meanwhile holding decent precision.
Also, as the name proposes, it only necessities one forward engendering to recognize all objects in an
image[1,2,3].
YOLO is planned in Darknet, an open source brain network system written in C and CUDA, created by the
very writer that made YOLO, Joseph Redmon. The last emphasis is YOLOv3, which is greater, more exact on
little objects, yet somewhat more regrettable on bigger objects when contrasted with the past adaptation. In
YOLOv3, Darknet-53 (53-layer CNN with remaining associations) is utilized, which is truly a jump from the
past Darknet-19 (19-layer CNN) for YOLOv2.
Not at all like the past YOLO variants that yield the bounding box, certainty and class for the box, YOLOv3
predicts bounding boxes at 3 distinct scales on various profundities of the network. The last object detections on
the image are chosen utilizing non-max concealment (NMS), a straightforward technique that eliminates
bounding boxes which cross-over with one another more than a predefined convergence over-association (IoU)
limit. In such covering struggle, the bounding box with the biggest certainty doled out by YOLO wins, while
the others are disposed of[4,5,6].
Very much like in Faster R-CNN, the box values are comparative with reference secures. In any case, rather
than having the equivalent handpicked secures for any assignment, it utilizes k-implies grouping on the
preparation dataset to track down the ideal anchors for the errand. The default number of anchors for YOLOv3
is 9. It could likewise come as a shock that softmax isn't utilized for class expectation, but instead different free
strategic classifiers, prepared with parallel cross-entropy misfortune.
SSD
Single Shot MultiBox Detector (SSD) came out two or three months after YOLO as a commendable other
option. Comparatively to YOLO, the object detection is finished in a solitary forward proliferation of the
network. This start to finish CNN model passes the info image through a progression of convolutional layers,
creating competitor bounding boxes from various scales en route.
As ground truth for preparing, SSD thinks about the marked objects as certain models, and some other
bounding boxes that don't cover with the up-sides are negative models. It would appear building the dataset this
way makes it exceptionally imbalanced. Thus, SSD applies a strategy called hard bad mining just subsequent to
performing NMS. Hard regrettable mining is a technique to pick only the negative models with the most
elevated certainty misfortune, so the proportion between the up-sides and negatives is all things considered 1:3.
This prompts faster improvement and a more steady preparation stage[7,8,9].
RetinaNet
RetinaNet was proposed back in 2017 by specialists from FAIR. It is likewise a one-stage system like YOLO
and SSD, which exchanges speed for more terrible exactness than the two-stage structures like the R-CNN
varieties. The RetinaNet utilizes a ResNet + FPN spine to produce a rich, multi-scale convolutional include
pyramid. Not surprisingly, two subnetworks are appended on top, one for grouping anchor boxes, and another
for producing offset from the anchor boxes to the ground-truth object boxes.
3. Conclusion
There are many confounded procedures expected to follow an object, particularly when detection as well as
recognition are required. Notwithstanding, these procedures can be consolidated together to create a following
algorithm, like utilizing Hough changes used to recognize eyes for facial component detection and foundation
pay. Critically, this shows that object detection is a critical part to get right and awesome, or the consequences
will be severe following doesn't work as expected. Besides, the more safe an algorithm is to clamor and
mistake, the better the algorithm will perform. Accordingly, the creation of an algorithm that is impervious to
more commotion and blunder would be more reasonable for genuine applications. To sum up, following
algorithms in PC vision also, interactive media can utilize both object detection and recognition. Once the
object is identified and remembered, it can then, at that point, be followed. In any case, since these are
convoluted assignments, numerous algorithms and strategies are utilized to help decide such errands. In this
review, we have introduced a few strategies utilized for object detection, recognition lastly following. This
region is tremendous and we have only covered a little
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piece of such arrangements. As increasingly more examination is finished, more strategies and algorithms are
found and utilized for distinguishing, perceiving and following objects. Moreover, previous methods can be
gotten to the next level furthermore, based on and utilized in more up to date algorithms, which we
can see even in this little size of writing.
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Abstract
Customer lifetime value (LTV) is a measure of the total income a business can expect to bring in from a typical
customer for as long as that person or account remains a client. LTV is an important metric as it costs less to
keep existing customers than it does to acquire new ones. When calculating customer LTV, it is necessary to
look at the total average revenue generated by a customer and the total average profit. Revenue and profit
information provide important insights into how customers interact with the business. There are many metrics
that complicate customer LTV calculations. It is difficult to calculate, but it is an important value for businesses
to know. In this respect, customer LTV forecasting has become a popular topic in the literature. Although there
are many studies focused on estimating customer LTV in different industries, the LTV estimation of vendors in
the e-commerce market is still an area open to research. The aim of this study is to develop LTV prediction
models for sellers in the e-commerce marketplace by applying hybrid approaches based on machine learning.
For this purpose, two different hybrid approaches were developed to accurately predict the LTV. In the first
approach, One-class Support Vector Machine (SVM) was used to detect outliers on the dataset whereas in the
second approach, the dataset was divided into clusters by applying K-means. In both approaches, Support
Vector Regression (SVR), Gradient Boosting Regressor (GBR) and Decision Tree Regressor (DTR) were
utilized to develop the LTV prediction models. The dataset included the data of 820 sellers in the e-commerce
marketplace. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) was used to evaluate the performance of the prediction
models. The results show that cluster-based LTV prediction models yield much lower MAPE's than that of
outlier detecetion based models. Also, the LTV prediction models show comparable performance with respect
to the average MAPE for the cluster-based approach.
Keywords: Machine Learning, Lifetime Value, Clustering, Outlier Detection
1. Introduction
Customer acquisition and retention are one of the most challenging tasks for marketplace providers in the ecommerce industry. While both are important, research has shown that acquiring a new customer is five times
more expensive than retaining an existing one. Because of the high cost of customer acquisition, businesses
focus more on customer retention than customer acquisition. However, retention strategies should be developed
for customers that is worth doing so. Considering the general structure, loss of customers that will bring high
income in the short or long term is a situation that businesses do not desire.
Customer LTV is a valuable parameter that measures how much a company can plan to earn from the average
customer over the course of the relationship. When measuring customer LTV, it‘s best to look at the total
average revenue generated by a customer and the total average profit. Each provides important insights into
how customers interact with the business and if the overall marketing plan is working as expected. Differences
in products, costs, purchase frequencies and purchase volumes can make customer LTV calculations complex.
In this respect, customer LTV prediction has become a popular topic in literature. Although there exist many
studies that focus on predicting customer LTV in different sectors, LTV prediction of sellers on the ecommerce marketplace is still an open area to research.
The goal of this paper is to develop LTV prediction models for sellers in the e-commerce marketplace by
applying hybrid approaches based on machine learning. For this purpose, two different hybrid approaches were
developed to accurately predict the LTV.
This document is structured as follows: Section 2 presents related literature. Methodology and details of
prediction models are given in Section 3. Results and discussion are presented in Section 4. Section 5 concludes
the paper.
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2. Literature Review
In the last few years, numerous methods have been used for lifetime value prediction. (Tsai, Hu, Hung, and Hsu
2013) compared two hybrid models (classification+classification and clustering+classification) for customer
LTV prediction. (Prasasti, Okada, Kanamori and Ohwada, 2014) predicted customer LTV for a cloud-based
software company by SVR. (Tekin, Kaya, and Cebi 2021) suggested a new approach to assemble prediction
with fuzzy clustering. This approach allowed for efficient clustering of objects with more than one cluster
characteristic. They used a mobile game‘s customers‘ marketing and gameplay data for predicting their LTV.
The findings revealed that using a fuzzy method to ensemble the algorithms outperformed implementing the
algorithms individually. (Mauricio, Payawal, Cueva, and Quevedo, 2016) used data mining techniques,
specifically Binomial Logistic Regression Analysis and Multilayer Perceptron (MLP) to develop a model that
can predict LTV based on historical customer's transaction and demographic data. The results have been used to
develop the final model, which was based on the Present Worth formula. The resulting model had a hold out
relative error of 0.018, which indicated a good predictive accuracy of the equation. (Sun, Cheng,
Bandyopadhyay, and Xue, 2021) applied GBR and Random Forest (RF) in retail customer LTV modeling.
Using 43 weeks of past customer transaction data from a large retailer in China, they predicted LTV in the next
20 weeks. The results showed that the predictive performance of GBR and RF was generally better than other
models. (Win and Bo, 2020) used RF algorithm to train the model and performed Random Search tuning to
obtain the best prediction accuracy. Experimental analysis was performed on the same dataset to compare with
the AdaBoost algorithm. (Chen and Fan, 2013) presented LTV prediction using longitudinal data. In the
framework, both the dynamic customer purchase behavior and customized promotions were considered. An
improved Multiple Kernel SVR (MK-SVR) approach was developed to predict the future LTV and select the
best promotion. Computational experiments on two databases showed that the MK-SVR exhibited good
prediction performance and the usage of longitudinal data in the MK-SVR facilitated the dynamic prediction
and promotion optimization. (Sifa, Runge, Bauckhage, and Klapper, 2018) framed the related prediction
problem and applied a number of common machine learning methods for the prediction of individual-level
LTV. As only a small subset of users ever made a purchase, data was highly imbalanced. The study therefore
combined the methods with synthetic minority oversampling (SMOTE) in an attempt to achieve better
prediction performance. Results indicated that data augmentation with SMOTE improved prediction
performance for premium and high-value users, especially when used in combination with deep neural
networks. (Rathi and Ravi, 2017) reviewed various models and different techniques used in the measurement of
customer LTV. Then, they compared various machine learning techniques like Classification and Regression
Trees, Support Vector Machine (SVM), SVM using SMO, Additive Regression, K-Star Method and MLP for
the calculation of LTV. (Win and Bo, 2020) modeled the distribution of LTV given associated features as a
mixture of zero point mass and lognormal distribution, which was referred to as the zero-inflated lognormal
distribution. (Qismat and Feng, 2020) analyzed the difference between classical Recency, Frequency, Monetary
(RFM) models and machine leaning models when calculating LTV with transactional data. Based on the
results, the researchers found out that Pareto/NBD model had better predictive power for performing LTV
predictions than machine leaning models. Lastly, the findings proved the effectiveness of the Pareto/NBD
method for calculating customer LTV. (Vilar De Carvalho Santos, 2020) used RF for LTV prediction. The
main features were carefully selected by the author and domain experts from the company. The study showed
that static features like country, platform, source, etc. had low correlation with long term LTV but provided
interesting insights to the company. Event-related features were complex and showed low correlation with the
target variable.
3. Methodology
SVM is one of the most popular supervised learning algorithms, which is used for classification as well as
regression problems. The goal of the SVM algorithm is to create the best line or decision boundary that can
segregate n-dimensional space into classes so that we can easily put the new data point in the correct category
in the future. This best decision boundary is called a hyperplane. SVM chooses the extreme points/vectors that
help in creating the hyperplane. These extreme cases are called as support vectors, and hence algorithm is
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termed as SVM (Awad and Khanna, 2015). GBR is a method standing out for its prediction speed and
accuracy, particularly with large and complex datasets. The main idea behind this algorithm is to build models
sequentially and these subsequent models try to reduce the errors of the previous model (Zhang and Haghani,
2015). DTR is used to fit a sine curve with addition noisy observation. As a result, it learns local linear
regressions approximating the sine curve. If the maximum depth of the tree is set too high, the decision trees
learn too fine details of the training data and learn from the noise, i.e. they overfit (Nowozin, Rother, Bagon,
Sharp, Yao and Kohli, 2011). One-class SVM is an unsupervised algorithm that learns a decision function for
outlier detection (Mourão-Miranda, Hardoon, Hahn, Marquand, Williams, Shawe-Taylor and Brammer, 2011).
(çok eski, güncelleyelim) K-means clustering is a type of unsupervised learning, which is used when you have
unlabeled data. The goal of this algorithm is to find groups in the data, with the number of groups represented
by the variable K (Na, Xumin and Yong, 2010).
In this study, LTV prediction models were developed for sellers in the e-commerce marketplace by using
machine learning methods. The dataset included the data of 820 sellers in the e-commerce marketplace. The
LTV in the dataset had a wide range. For this reason, training the dataset with conventional approaches did not
provide satisfactory results. In order to prevent this, two different hybrid approaches were applied to accurately
predict the LTV. In the first approach, One-class SVM was used to detect outliers on the dataset whereas in the
second approach, the dataset was divided into clusters by applying K-means. In both approaches, SVR, GBR
and DTR were applied to develop prediction models. MAPE was used to evaluate the performance of the
prediction models.
Table 1 through Table 4 show the values of the hyperparameters for each LTV prediction model. Table 5 and
Table 6 show dataset statistics after applying One-class SVM and K-means, respectively.
Table 7. Hyperparameter values of SVR models
Hyperparameter

1st Approach

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

Cluster 6

kernel
C
epsilon
gamma

―rbf‖
1000000
0.001
0.0001

―rbf‖
1000000
0.01
0.00001

―rbf‖
1000000
0.1
―scale‖

―rbf‖
100000
0.01
0.00001

―rbf‖
10000
0.0001
―scale‖

―rbf‖
1000000
0.1
―auto‖

―rbf‖
100000
0.0001
0.0001

Hyperparameter

1st Approach

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

Cluster 6

learning_rate
loss
n_estimators

0.1
―huber‖
50

0.01
―ls‖
100

0.01
―ls‖
50

0.1
―ls‖
50

0.01
―ls‖
50

0.01
―huber‖
50

0.01
―ls‖
100

Table 2. Hyperparameter values of GBR models

Table 3. Hyperparameter values of DTR models
Hyperparameter

1st Approach

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

Cluster 6

max_depth
min_samples_ leaf
min_samples_split

5
3
2

2
3
2

2
3
2

―none‖
2
2

2
1
3

2
1
2

2
1
2

Table 4. Hyperparameter values of One-class SVM
Hyperparameter

1st Approach

nu
kernel

0.5
―rbf‖

Table 5. Dataset statistics after using One-class SVM
Number of lines

Minimum

Maximum

Mean

712

472.01

34520.01

9276.12

st

1 Approach

Table 6. Dataset statistics after using K-means
Number of lines

Minimum

Maximum

Mean

321

4669.5

13804.06

8580.09

Cluster 1
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Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Cluster 5
Cluster 6

61
120
51
181
86

64907.07
26849.64
92869.78
13845.01
42946.34

91801.07
42814.66
128163
26271.26
63337.96

77299.63
33919.83
107862.9
19594.69
52587.77

4. Results and Discussion
Table 7 shows MAPE values obtained with the models developed using SVR, GBR and DTR.
Table 7. MAPE values (%)

-

Method

1st Approach

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Cluster 5

Cluster 6

SVR
GBR
DTR

223.30
252.22
271.16

24.45
26.82
26.60

8.96
8.58
9.10

11.88
12.47
13.82

9.79
8.46
9.14

17.74
16.61
16.85

12.07
12.59
12.59

In the first approach, all LTV prediction models yielded very high MAPE values. Therefore, one can
say that applying outline detection in this problem is not a viable solution.
When all LTV prediction models developed for six different clusters were examined, it was seen that
the MAPE values were comparable.
DTR models had the shortest training times whereas SVR models had the longest training times.
Clustering approach yielded acceptable MAPE values in general.

5. Conclusion
In this study, LTV forecasting models have been developed for sellers in the e-commerce marketplace. Two
different hybrid approaches have been applied to estimate LTV. In the first approach, outliers in the dataset
were detected and removed from the dataset. In the second approach, clustering was performed on the dataset.
In both approaches, 3 different machine learning methods were used to develop LTV prediction models. MAPE
was used to evaluate the performance of the prediction models. The results show that cluster-based LTV
prediction models yield much lower MAPE's than that of outlier detecetion based models. Also, the LTV
prediction models show comparable performance with respect to the average MAPE for the cluster-based
approach.
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Abstract
The wallet, like a credit/debit card, is an order creation system that enables the customers to complete their
payments on the e-commerce site in a reliable and fast manner. Also, the wallet is a functional structure used on
the e-commerce site at the point where the customer wants to give an order, that is, at the payment point, and
also at the steps where the customer wants to cancel or return an order. It is seen that most of the retail
companies that are branded in Turkey have integrated the wallet payment system on their e-commerce sites. As
a result, it is advantageous to take a step into this process based on profitability and efficiency for companies.
The aim of this study is to create a system that provides convenience, diversity and efficiency to customers in
terms of payment methods. The system would also provide multifunctionality, profit maximization, and an
increase in customer shopping incentives for sellers. Consequently, with the win-win tactic, both the business
and the customer would reach maximum profit and efficiency.
Keywords: Digital Retail, E-Commerce, Payment Method, Wallet
Introduction
In the innovative and competitive world, it can be said that the highest demand among all sectors belongs to the
commerce sector. When commercial companies do not integrate new technological systems and infrastructures
into their own e-commerce sites, they provide less efficiency and profitability than other competing companies.
Therefore, if commercial companies support their activities with technology, then they will reach maximum
profit and efficiency.
Especially in today‘s world, the number of retail businesses integrating and supporting technology in their
systems is increasing day by day. In retail companies, technology often takes place as e-commerce sites due to
the fact that customers keep up with technology, use the Internet very intensively and want to save time. In
particular, the possibility of 7/24 sales and sales with 0 stock, being able to save cost and time are the main
reasons that lead companies to e-commerce. Therefore, it has become important to integrate e-commerce sites
for companies.
Most retail companies in Turkey work on many strategies to attract customers to e-commerce sites. These
strategies are aimed at connecting the customer to the site, appealing to a wide variety of audiences, and
increasing the number of instant customers and the number of payments on the site.
The wallet is one of the most widely used and popular tools on e-commerce sites for most branded and
globalized retail companies. The wallet is a flexible payment system that allows the customer to complete
orders in a reliable and fast manner, such as credit and debit cards, which are other payment options on the
sites. The customer can shop from the wallet, and in return, he/she earns points (discount points). Then, the
customer can use this money point in the next shopping and complete the order with a discount. In case of
cancellation and return of the order made with the wallet, the refunds are made directly to the wallet;
cancellation and refund of an order not made with a wallet (i.e. payment at the door, order made with a credit or
debit card) can be transferred to the wallet if the customer wishes. In addition, the customer can restore the
budget in the wallet to the customer's card or account. For these reasons, the wallet has become important for
the customers.
The biggest advantage of the wallet is that when the customer places an order, getting money points is attractive
to the customer and increases loyalty to the site. Therefore, the number of orders received by the company has
been increasing. In addition, the use of wallets for order, cancellation and return transactions increases diversity
for customers and becomes a multifunctional system. For this reason, businesses that do not integrate this
system into their sites take the risk of falling under the companies that integrate this system in terms of
profitability and loyalty to the e-commerce site. As a result, it is beneficial for companies to use this payment
system. Also the usage of wallet increases the number of orders, loyalty to the site, branding and competition. It
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also provides diversity, increased discount opportunities, efficiency, productivity, and profitability for
customers.
In this study; in addition to Flo's cash on delivery and credit/debit card payment systems, the wallet was
integrated into Flo, as in most global retail companies in Turkey such as Trendyol Wallet for Trendyol and
HepsiPay for Hepsiburada. This study also includes processes such as earning user points and
canceling/returning in addition to the necessary algorithms and wallet payment method.
The main purpose of the Flo Wallet is to encourage the customer to shop continuously and create the system in
a way that will increase the number of shops, especially through the e-commerce site, provide the business with
maximum profit opportunity. In line with the main objectives of this study, the sub-objectives can be listed as
follows:
1. Creating a discount effect. If the customer earns user points every time he/she places an order with the wallet,
this will be attractive as it will result in a discount on the customer's next order amount. Thus, thanks to this
purpose, the frquency of shopping will increase and the profit of the business will increase.
2. To quickly convert the customer and consumer audience, that is, the guest audience, into the customer
audience.
3. To increase the loyalty of the customers to the site for this conversion.
4. To ensure that the activity of the site reaches the maximum point.
5. To bring the site to maximum efficiency both for the business and for the customers and users.
6. To increase the speed of the company towards branding.
7. To strengthen competition with rival companies.
8. To provide diversity and multi-functionality on the site.
9. Creating a flexible payment system.
10. To provide a variety of functions in cancellations and refunds outside the payment system.
Literature Review
(Ülger et al. 2020) emphasized how important e-commerce was and that it gained more and more value for both
users and e-commerce site owners, and investigated how to make e-commerce sites more useful, more reliable
and more profitable. As a result, various steps or projects were mentioned that would make e-commerce sites
more successful and more requested by customers. (Syfia et al. 2020) investigated the impact of e-wallets, one
of the leading financial technologies, on the public. The Modified DeLone-McLean Information Systems
Success Model was applied while conducting this research. With this model, they aimed to find the factors
affecting success. Performance Expectation, Effort Expectation, Information Quality and Service Quality
factors were taken as bases. Partial Least Squares were also used for data analysis. As a result, it has been
determined that the use of e-wallets is easy, convenient and reliable for customers. (Wulantika et al. 2020)
investigated the impact of e-wallet technology on both e-wallet users and non-users. It has been determined the
e-wallet saves users from cash transactions, provides reliability and convenience, and has extra advantages for
users. As a result, it has been revealed that it is a system with high popularity among users. (Demirdoğmez et al.
2018) emphasized that it was very difficult, even impossible, for trade to remain independent or unaffected by
technology over time. For this reason, commercial institutions or organizations interested in e-commerce had
started to take steps to improve their e-commerce sites. (Haque et al. 2018) analyzed the factors that caused
young adults residing in the Malaysian region to use e-wallets, the difficulties experienced by those who do not
use them and explained the convenience, reliability and faster and more profitable use of e-wallets compared to
traditional payments. The Technology Acceptance Model was used while making this analysis. As a result of
these analyzes, it has been revealed that those who use electronic wallets are more reliable, profitable and
flexible. (Intarot et al. 2018) launched a search for an e-wallet in Thailand. They aimed to investigate whether
the public adopts e-wallet technology, the reasons for this and why they use it less. Most importantly, situations
that would increase the incentive to use e-wallets were analyzed. Structural Equation Modeling was used while
conducting research and analysis, and behavioral and demographic analyzes were made. (Akhi et al. 2014)
discussed the e-wallet structure for Bangladesh. In addition, security was explained in an important way and
exemplified with PayPal. It was reported that the e-wallet would be integrated into their website once the
Bangladesh government gives support. (Upadhayaya et al. 2012) stated that before the e-wallet structure was
developed, orders were always completed using traditional methods. They also highlighted the usefulness and
popularity of the digital wallet as well as its security. (ÇölkeĢen 2009), defined an e-wallet as a micro-payment
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system. In addition, the pos structure and access interfaces of the e-wallets were also emphasized. (Soydal
2006) discussed the steps and studies taken and/or should be taken by Small and Medium-Sized Enterprises
(SMEs) that gradually incorporate e-commerce. E-commerce sites, which are seen as a competitive factor for
SMEs, have gained great importance and become an area where they want to draw a route on this path.
Methodology
Technologies and infrastructures used for the back-end of Flo Wallet are given below:
 Data was maintained with the master-slave node structure of a relational database-RDBMS (MySql,
PostgreSQL) structure.
 Cache mechanisms were used where required (Redis, Memcache, APC Cache, varnish etc.).
 Different working environments such as stage, pre-prod and prod were prepared for the system.
 Git was used for system versioning.
 PHP was mainly preferred for the software language, but other software languages were also used in
some additional modules that were needed from time to time.
Technologies and infrastructures used for the front-end of Flo Wallet are given below:
 All packages used for the front-end were managed with NPM, and the system's operability in all
browsers was constantly tested.
 General structure HTML was produced the output with TWIG (template engine).
 Checkout steps and my account section were written in ReactJS, thus performance improvements were
achieved.
 Responsive coding was done, taking into account mobile usage.
 Up-to-date front-end technologies such as ES6+, Webpack and Jest were used.
 Based on user experience (UX), A/B tests and Kaizen-style improvements were frequently made within
the project.
Technologies and infrastructures used in the mobile process of Flo Wallet are given below:
 The operation of the FLO Wallet feature in FLO iOS and Android applications were provided by the
rest API services.
 With this project, the transition process of our applications written in Objective-C and Java to Swift and
Kotlin languages has been completed. In this way, it has been adapted to changing and developing
trends.
 Emphasis was placed on UI, Unit tests and CI/CD processes in order to manage the process in a more
controlled manner.
Technologies and infrastructures used for Flo Wallet's DevOps process are given below:
 Cloud structure was used to quickly adapt to variable traffic situations.
 Automation tools such as AWS services, Jenkins, Ansible, Gitlab and Terraform were used to transfer
the developments made to live environments in the fastest and uninterrupted way.
 Structures such as Jenkins, Kubernetes and Docker were used in the release, distribution, continuous
integration and continuous development processes.
 The improvements were monitored after going through the CI/CD process and alarms were generated
using log files when necessary. During this time, services such as New Relic, Prometheus, Grafana,
AlertManager, Kibana, Graylog, NXlog and Pagerduty were used.
Adding the wallet to the site as a payment method: In addition to the cash on delivery and credit/debit card
payment options on the e-commerce site, a structure was created where customers could complete their orders
with the payment method they want, with the "Pay with Flo Wallet" option. The ―Pay with Flo Wallet‖ option
is currently only valid for products with a Flo seller, and will not be valid for market place products for a
certain period of time. The option to use a wallet is only available to users who have an active wallet. For users
who want to use the wallet and whose wallet is not active, if the customer is a guest, their membership to the
site will begin, and then the wallet will be directed to activation. Customers who have already signed up to the
site will be directed to activate the wallet. After the user wallet is active, it continues to get back to where it left
off. Thus, thanks to the wallet, the number of permanent customers on the site will increase gradually.
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On the other hand, the "Pay with Flo Wallet" payment stage has 2 important steps. The first of these; earning
user points after paying with a wallet, and secondly, using the earned points in the next shopping.
1) Flo user points earned after completing the payment with Flo Wallet: When the customer
chooses to pay with Flo Wallet, 1% of the order amount is added to the customer's wallet as Flo user
points. In other words, the Flo user points formula is given in (1).
User points to be earned = Order Amount * (1/100)

(1)

2) Using the earned user points in the next shopping: In the payment step, under the "Pay with Flo
Wallet" option, there is also the "Use X TL Flo user points" option. If the customer does not select
this option, he just earns the user points only from the order; if the customer selects this option, it
allows the customer to both uses Flo user points and earn user points again from shopping. If the
customer chooses to pay by wallet and also chooses the option "Use X TL Flo user points" under
this option, then the Flo user points will be deducted from the shopping amount and the customer
will order at a more affordable price. In addition, the customer is tied to the site, since money points
are earned from this shopping again.
When the customer spends user points in the user's wallet, the current order amount is given in (2) and
(3), respectively.
Total Order Amount – Flo user points = New Order Amount

(2)

New Order Amount * (1/100) = New Flo User Points Earned
(3)
Another important issue is that if the customer's current Flo user points that are equal to the
shopping amount and the customer completes his/her order with Flo user points, then the customer
can not earn new user points from the order.
The payment method algorithm of Wallet is given in Figure 1.
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Payment request v a wallet

Is there any MP
product in the cart to
be approved?

Yes

No Transaction

Payment cannot be made with
a wallet, orders can be made with
other payment methods.

Yes
No
The remaining amount
for the order that can
be loaded from the
card to the wallet >
1250

Are there FLO
user points?

No

Yes

Yes
No
Does the customer
want to use FLO
user points?

No

All balance in wallet
excluding FLO
points < Order
amount

No

Yes

Order price<=
FLO user points

Yes

The order is created,
but from this order
FLO user points
cannot be used

No

All balance in the
wallet < Order
amount

An order is created and ((Order amount-FLO user
points which are used)*1%) FLO user points are
earned from this order.

No

Yes

The amount that
can be loaded from
the card to the wallet
for the remainder of
the order >1250

No

Yes
Payment cannot be made with
a wallet, orders can be made with
other payment methods.

Figure 1. Payment method algorithm with Wallet

Adding the Wallet Option in Cancellation and Refund Stages: If the order to be canceled was made with a
wallet, the money would be refunded directly to the wallet. If the user points were used in the order, the refund
would be made to the wallet. The Flo user points that were earned from the order would also be canceled.
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If the received order was made with a wallet and the customer requested to return it; if the user points were
used when giving the order, the user points would return directly to the wallet and the user points earned from
the order are also deducted from the shipping fee and the remaining part would be cancelled, so it is removed
from the wallet. In addition, the shipping fee would be refunded directly to the wallet.
For example; If 1 TL of user points was used in an order of 31 TL (shipping fee of 15 TL), 0.30 TL of user
points were earned. If this order was cancelled without being invoiced; 1 TL point was returned to the wallet,
and 0.30 TL points were canceled from the wallet. If this order was returned after it has been delivered to the
customer; 1 TL point returns to the wallet, and 0.15 TL points would be cancelled from the wallet. The reason
why it is 0.15 is given (4);
((Amount-Flo points used) – Shipping fee) * (1/100) = Points to be canceled
(4)
Another option is when the customer wants to cancel and return the order that has not been paid with the
customer's wallet; if the customer's wallet is inactive, it is directed to activation and the requested order can be
returned to the wallet later. If the customer's wallet is active; the customer can directly cancel and/or return the
order to the wallet. In this case, the customer can cancel or return the order as the customer wishes. Thanks to
this multi-functionality, the e-commerce site provides an advantage by attracting the attention of the customer.
Another important issue is the negative balance event. If the customer would use the user points (x) earned
from the order in another order, the customer also earns points (y) from this order. If y the user points < x the
user points; If the customer would cancel or return the previous order, x the user points would be canceled.
However, when the y-x result is negative because the customer used this score in the last order, the customer
would have a negative balance in terms of Flo user points. And after that, every the user point the customer
would earn neutralizes the minus balance, making it a balance of 0 or greater than 0.
For example; for an order of 50 TL, the customer earns 0.50 points. Then, if this user point is used on an order
of 30.50 TL, 0.30 TL points are earned. If the customer cancels the first order, in which case the 0.50 TL points
are canceled and the customer has a negative balance of -0.20 TL, with 0.30 - 0.50 = -0.20. Then, when 0.40 TL
points are earned from a 40 TL order, the customer's current balance becomes 0.20 TL.
The wallet algorithm in the cancellation and refund phases is given in Figure 2.
Transfer
Between
Wallet
and
Accounts: The
Flo user points
in the wallet
can not be
transferred to a
credit/debit
card in any
way.
Money
points can only
be used for
shopping. This
is because the
user
points
have already
been
earned
from shopping.
On the other
hand,
the
owner of the
wallet can load
the wallet from
a credit or
debit card, and
in the same
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way, transfers can be made from the wallet to the card. After transferring from your card to your wallet, the
credit balance value is created. When returning it to the card, it is refunded up to the maximum credit balance
value. In addition, when requesting a refund from the wallet to the card; whichever card was loaded to the last
wallet is listed in the correct order to the previously loaded cards in the correct order, and the card is listed in
such a way that the refund is completed to the desired amount.
At the same time, the customer can request the return of the order received with payment at the door to the
wallet, and in this case, a cash balance situation occurs. If the customer wishes, the cash balance can be
transferred from the wallet to the IBAN.
Of course, these transfers are limited between the minimum and maximum values. For example, there is a
minimum limit of 50 TL and a maximum limit of 3000 TL for refunds to the card or IBAN. Even if the user has
a credit balance of 5000 TL in the customer's wallet, the customer can make a one-time refund of a maximum
of 3000 TL to the card. Likewise, this also applies to the return to the IBAN. At the same time, in the conditions
of loading from the card to the wallet, a minimum of 5 TL and a maximum of 1250 TL can be loaded at once.
Wallet balance (credit balance + cash balance) should not exceed 1250 TL. The maximum monthly transaction
can not exceed 10.000 TL.
However, if there is 1250 TL in the wallet and 500 TL order is requested to be returned to the wallet, then there
would be no limit of 1250 TL as it is the order that the customer has received before, it has to be returned as
he/she wishes. Thus, the number of customers making transactions with their wallets will increase day by day.
The transfer
algorithm
between Flo
Wallet
and
accounts
is
given in Figure
3.
Results
Flo Wallet was
integrated into
Flo on April
13th, 2022. The
statistics
for
the first 3 days
after the wallet
is added to the
site are as
follows:
 Total
number of Flo
Wallets
activated
in
this process:
15.747
 Percent
age of orders
paid
with
wallet: 4.39%
 Usage
rate of earned
Flo
Coins:
85%
 Wallet
usage rate in
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Figure 4. The transfer algorithm between Flo Wallet and accounts
Figure 3. The transfer algorithm between Flo Wallet and accounts
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order cancellations and returns: 2%
 Wallet refund rate for orders not paid from the wallet: 0.15%
Although these statistics are only the rates for the first 3 days, Flo Wallet has become increasingly popular in
Flo by customers, and these rates continue to increase rapidly.
Conclusion
Most of the retail companies in the world of commerce have started using technology more by supporting
technological infrastructure and integrations in their e-commerce sites. In this field, they aim to achieve
maximum profitability and branding with important projects and technical developments. The wallet, which is
one of the projects that allow reaching these goals quickly, provides benefits and profits both for the relevant
companies and for the customers of that companies, allowing both sides to win.
An e-commerce company with a wallet encourages the customer to shop more than an e-commerce company
without a wallet. It provides an advantage by the fact that customers earn user points from their orders and use
this point in their next shopping, as well as increasing functional diversity in cancellation/refunds and payment
steps. In this way, it ensures the loyalty of the customers to the e-commerce site. As a result of this; the
company moves towards competitiveness and branding. E-commerce companies that do not have a wallet, on
the other hand, take the risk of attracting less attention from the customer, receiving fewer orders, productivity
and profitability compared to their competitors with wallets.
The wallet structure was found to be important for the Flo e-commerce site to quickly achieve its goals, catch
up with competitors and provide the opportunity to get ahead of them. Flo Wallet was adapted to the site and
presented to customers. In line with this, Flo has made it possible to appeal to every audience, to turn the guest
audience into the permanent customer base of the site, increase the number of instant orders on the site, increase
the loyalty of its customers to the site, and most importantly reach the maximum profit level.
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PAZARLAMA 4.0: DĠJĠTAL TEKNOLOJĠK GELĠġMELER PAZARLAMA FAALĠYETLERĠNĠ
NASIL ETKĠLĠYOR?
ÖZET: Sanayi Devrimi'nin baĢlamasıyla birlikte pazarlama 1.0 döneminde, ürünün merkezde olması
gerektiği ve pazarlamanın yalnızca ürünü satmak için yapılması gerektiğine dair bir zihniyet vardı. Tüketici
davranıĢlarının ve ticari iĢlemlerin gerçek zamanlı izlenmesi, geleneksel ve dijital pazarlamadan doğan
Pazarlama 4.0'ın merkezinde yer alır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisinin baĢlangıcından bu yana e-ticaret,
çevrimiçi marka bilinci oluĢturma ve dijital pazarlama ile ilgilenen kiĢilerin sayısında önemli bir artıĢ oldu.
Teknolojiden bile yararlanamayan pek çok kiĢi, mekâna tek tek gitmek yerine dijital ortamda sipariĢ vermek,
dijital pazar yerlerini keĢfetmek gibi birçok iĢlemi dijital platformlarda tamamlamayı tercih etmektedir. Bu
çalıĢma, Yapay Zeka (YZ), Makine Öğrenmesi (MÖ), derin öğrenme, bulanık mantık uygulamaları, artırılmıĢ
gerçeklik, sanal gerçeklik gibi dijital teknolojilerdeki geliĢmeleri ve Ģu anda pazarlama ve markalaĢmada
kullanılan yaklaĢımları araĢtırmaktadır. Buna ek olarak, Pazarlama 4.0'ın marka ve ürün yönetimindeki, dijital
pazarlamadaki önemi ile dijital teknolojik geliĢmelerin pazarlama faaliyetlerine etkileri incelenmiĢtir. Üstelik,
dijital teknoloji aracılığıyla geri bildirim sağlanması, müĢterilerin davranıĢları üzerinde olumlu bir etkiye sahip
olabilir. Tüketiciler, dijital teknolojilerin yardımıyla arzu ettikleri ürün ve markalara kolayca ulaĢabilmekte, bu
da iĢletmelerin pazarlama sektöründe hızlıca geliĢmesine yol açmaktadır.
Anahtar kelimeler: Dijital Pazarlama, Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme, Bulanık Mantık,
ArtırılmıĢ Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Pazarlama 4.0, Ürün ve Marka Yönetimi, Dijital Teknolojiler, Endüstri
4.0.
ABSTRACT: During the time of marketing version 1.0, with the beginning of the Industrial Revolution,
a mindset held that the product should be at the center and that marketing should only be done to sell the
product. The real-time monitoring of consumer behaviors and commercial transactions is at the heart of
Marketing 4.0, which was born from traditional and digital marketing. There has been a significant rise in the
number of people interested in e-commerce, online branding, and digital marketing since the beginning of the
Coronavirus (Covid-19) pandemic. Numerous people who aren't even able to utilize technology instead choose
to complete many transactions on digital platforms, such as placing orders in the digital environment and
exploring digital marketplaces, rather than going to the location individually. This study investigated digital
technology advancements such as Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), deep learning, fuzzy
logic applications, augmented reality, virtual reality and approaches currently being utilized in marketing and
branding. In addition, the importance of Marketing 4.0 in brand and product management, digital marketing,
and the effects of digital technological developments on marketing activities were examined. Furthermore, the
provision of feedback through digital technology may have a favorable impact on the behavior of customers.
Consumers can easily access the products and brands that they desire with the assistance of digital technologies,
which, in turn, leads to rapid development in the marketing sector provided by businesses.
Keywords: Digital Marketing, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Fuzzy Logic,
Augmented Reality, Virtual Reality, Marketing 4.0, Product and Brand Management, Digital Technologies,
Industry 4.0.
INTRODUCTION
From the point of view of businesses, coming up with innovations is one of the most important activities
they can engage in to continue their growth and boost their competitiveness in the worldwide market today.
This already concerns an industrial revolution since it involves fundamental technical advancements tied to a
rapid rise in the amount of work that a given amount of workers can produce. The first significant increase in
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worker productivity occurred in the 18th century, about the same time steam power was introduced. This
coincided with the beginning of the first industrial revolution. The ensuing increases in worker productivity
were connected to the expansion of industrial machine output, which coincided with the use of electricity and
oil, the advent of automation, and the subsequent development of digitalization. The anticipated next leap in the
industry is referred to as Industry 4.0, and its primary driving force will be digitization (Ungerman and
Dědková, 2019).
Since the beginning of the Industrial Revolution, the globe has seen a great deal of profound
transformation. For the previous decade, the rate of change was accelerated, particularly by the fast growth of
information technology. People worldwide are now connected through the internet and various social media
platforms, making the world a more globalized environment. This has led to the dissolution of the geographical
and cultural barriers that formerly existed between countries. Technology and globalization have both altered
the norms governing commercial transactions. Managing a company's data has become the single most
significant asset in modern business, and successful companies have realized that effective data management is
the key to achieving their goals. Maintaining a healthy business life requires being able to adapt quickly to
changing conditions. As a result, the activities associated with marketing have evolved from Marketing 1.0 to
Marketing 4.0 in a manner parallel to the changes in technology (BaĢyazıcıoğlu and Karamustafa, 2018).
Combining style and substance in the formation of a brand that will ultimately complement the machineto-machine relationship with a touch between people to increase customer engagement is the goal of the
marketing strategy known as "Marketing 4.0." This strategy involves combining online and offline interactions
between companies and customers (Dewi, 2020).
When we look at the existing body of research, we find that there aren't many papers about Marketing 4.0.
Ahola (2018) wanted to investigate how the "marketing 4.0 paradigm," fueled by artificial intelligence and
machine learning, affects marketing management. Dash et al. (2021) investigated the development of Marketing
4.0 and empirically investigated its influence on the degree to which customers are satisfied and their intentions
to make future purchases. The new Marketing 4.0 model, which is an improvement to the older Marketing 3.0
model, intends to incorporate the impact of customer engagement with brands in the digital age. They also
examined the connections between Marketing 4.0, customers' happiness level, and their propensity to make
future purchases. Trung and Thanh, (2022) suggested a fuzzy linguistic multi-criteria decision-making
technique to evaluate various digital marketing tools.
EFFECTS OF DIGITAL TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS ON MARKETING
ACTIVITIES: MARKETING 4.0
While new technologies are changing the market's current dynamics, technological innovations and
Industry 4.0 are influencing marketing activities along with our perceptions and expectations. This is happening
while new technologies are shifting the current dynamics of the marketplace. There is no denying the impact
that globalization, digitization, and the Internet have had, and continue to have, on marketing operations and
customers (Yakut, 2022).
Today, with the advent of concepts like big data, social media, corporate social responsibility, and ecommerce, which have become a part of our lives, the shift to Marketing 4.0 is quickening. E-commerce is an
important activity that influences consumers' decision-making when making purchases. The many steps and
procedures of investment are significantly impacted by e-commerce. Since this, e-commerce has become a
problem that has to be stressed because it raises the significance of individuals in the purchasing process and
decision-making daily and has become an issue (Guven, 2020).
Companies may benefit from Marketing 4.0 due to the rapid pace of change and the ever-increasing
sophistication of technology. The technology at hand is almost likely associated with the internet; moreover, it
is the technology of the internet that is responsible for creating something rather exceptional in the evolution of
marketing. The fourth iteration of marketing is characterized by a flood of newly updated information for
businesses, particularly in how they interact with customers. The organization can connect with customers
using a more personable strategy because of the more advanced technology it employs and the large amounts of
data it generates. It doesn't take long for businesses to figure out what kind of customer best fits their needs, and
once they do, their interactions with those customers tend to become more private or personal (Ardiansyah et
al., 2022).
Marketing 4.0 takes advantage of connectivity between machines and artificial intelligence to boost
marketing productivity while also leveraging connectivity between humans and machines to promote client
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engagement (Kartajaya et al., 2016). The development of artificial intelligence is increasingly reliant on several
emerging technological trends, including ‗machine learning‘ and ‗deep learning‘. Deep learning is an
innovative subfield of artificial intelligence that attempts to replicate, to the greatest extent, the way neural
networks operate in the human brain, as well as the brain's movements and reactions while it is processing
information or deciding (Kumanova-Larde and Hristov, 2019).
When brands want to improve how customers communicate with a product, service, or business, they
frequently turn to virtual and augmented reality. The marketing of digital technologies sees an opportunity and
a tool to introduce innovation into its activities and approach to the (possible) consumer, and they are excited
about these possibilities (Mitrović and Spajić, 2020).
CONCLUSION
Marketing 4.0 is based on the idea that advancements in digital technology have a beneficial impact on
marketing activities. The use of digital technology by businesses to manage their brands and products will be
advantageous to the success of such companies. As the process of the Coronavirus (Covid-19) pandemic has
progressed, there has been a surge in digitization. As a result, businesses need to emphasize digital technologies
such as artificial intelligence, machine learning, deep learning, and fuzzy logic. The first stages of digitization
in marketing have begun with the introduction of Marketing 4.0. Because of this, digital marketplaces have
acquired a larger market share in the industries. Because of this, marketing professionals should invest their
money into digital technology for managing brands and products. Marketing 4.0 holds great potential for many
businesses.
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Abstract
Short Food Supply Chains and local food systems have a great potential in boosting sales for local small-scale
producers as well as contributing to the sustainability of agro-food systems. Consumers value local and
traditional food products and are willing to pay more for the added value that locavores offer. In our pilot study,
consumer motivational factors were examined with quantitative survey on a sample of young customers. The
most outstanding consumer motivational factors as well as the differences between consumer groups with high
and low perceived effectiveness in sustainable consumption were examined. The sustainable food consumption
habits and willingness to pay more for food products that have additional values were also studied. The paper
considers the significant differences between the segments with high and low perceived effectiveness of
sustainable consumption.
Keywords: short food supply chains, locavore products, Hungary, consumer motivational factors
1. Introduction
During a pandemic, the role of health and safety is growing in importance. A more sustainable lifestyle,
including healthy eating, is becoming increasingly important for consumers. Short food supply chains (SFSCs)
have recently been growing in popularity due to a new consumer trend on the European markets: there has been
a growing demand for authentic, safe and healthy food and to buy locally produced food products, and
consumer awareness of the origin of the product is increasing gradually (Dogi et al, 2014).
Consumers have become better informed, and they actively search for product information. Their decisions are
influenced not only by the taste of the food products but also by the products‘ quality, nutritional value, and
whether their preparation is time-efficient and healthful. Eating is not only functional any longer, but it is an
integral part of our lifestyle, and it interacts with the daily activities and values of the consumer (Osztovics et
al., 2016). It is no coincidence that supporting the implementation of SFSCs and local food systems is a top
priority for both
the
national
government and
for the European
Union as well.
But how does the
young
generation relate
to
local
products?
2. Local food
or sustainable
food?
Recent
years
have seen greater
attention paid to
re-localise food
production and
distribution in the
agri-food
sector.
Relocalised
production chains
reduce
the
proximity
between
production and
processing,
furthermore, the
local dimension
and the regional
provenance of the products are emphasised. Relocalisation can result in reduced proximity between the location
of production and consumption as well.
Figure 1. A model of an alternative food system
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Source: Pacificedge, 2015
The different forms of SFSCs emerged in search for alternatives to conventional, long food chains partly due to
a sense of dissatisfaction among consumers and producers. As opposed to conventional, mainstream food
supply chains, short food supply chains allow for a stronger partnership between producers and consumers.
SFSCs can strengthen the development of food networks, facilitate direct information exchange, create mutual
trust, transparency and traceability. The greatest benefits of SFSCs are fairer power relations of producers and
their reduced economic vulnerability. Producers can become price setters rather than price takers, and they can
apply more differentiated product marketing strategies with regards to packaging, the use of logos and brand
names.
The word ―short‖ indicates a reduced physical and social proximity and a minimised number of intermediaries.
A short food supply chain is characterised by a limited number of economic operators and few (only one)
intermediaries and their role is to promote a stronger link between the producer and the consumer. They are
dedicated to enhancing local development and strengthening the social and geographical links between
producers, processing companies and consumers.
The most typical forms are collective sales, specialist shops, shops owned by farmers or when farmers sell their
products directly to public institutions or restaurants. A short food supply chain can become a form of direct
selling when the consumer is in direct contact with the producer (Murdoch, 2000).
In the SFSCs, the most popular products are fresh seasonal fruits and vegetables, traditional, artisanal,
processed food products. For consumers, SFSCs ensure that food contains reduced amounts of flavour
enhancers and preservatives, they guarantee freshness and provide food with geographical indication of origin.
Customers acknowledge the quality features of the products, the closer personal relationship and interactions
with the producers. Developed mutual commitment and trust is a central component. The proper value of
knowing the producer and the region where the food was produced is increasingly recognised.
Attention must be drawn to the difference between local food and sustainable food. Many people use these
terms interchangeably, using local as a synonym for characteristics such as fresh, healthful, and produced in an
environmentally and socially responsible manner. Technically ―local‖ means that a food was produced in a
defined place relatively close to where it‘s sold – the term doesn‘t provide any indication of food qualities such
as freshness, nutritional value, or production practices, and can‘t be used as a reliable indicator of sustainability.
3. Consumer purchasing motivation towards buying local food
European Union and the national government subsidies as well as consumer motivations towards buying local
food as are emerging as market drivers for local products. Based on consumer trends in recent years, an
increasing number of consumer trend groups have been identified. The local nature of products and consumer
motivations to buy local products is gaining importance for young consumer segments especially in the case of
food products.
3.1. Local food products and the LOHAS consumer
As discussed above, the concept of local food can be considered from two aspects:
 the role of uniqueness – the term ―local‖ means that a food was produced or collected relatively close to
where it‘s sold. A local product is produced mostly by small producers, by using locally developed
processes (recipes), or using local materials. The packaging material is often locally produced, and the
products reflect the characteristics and cultural heritage of the region.
 the role of local production - the term ―local‖ means that the food products were produced by local
labour - within a radius of about 50 km – to meet the needs of the local population (the role of local
production) (G. Fekete, 2012).
Local
products
typically
include
food
and
artisanal,
handicraft
products.
Some of the additional characteristics that are often associated with the concept of local products are the
following: they are usually made in smaller quantities, have a unique character that is typical of the region,
represent a common local value and can be linked to a named area or settlement mainly through its historical
heritage and tradition (Szente et al, 2014).
Today, research proves that consumers are increasingly committed to the environment, to social responsibility
and responsible business. LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) is a tool for understanding
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consumers‘ behaviour and attitudes. LOHAS has five, clearly defined value categories that direct
consumers‘ behaviour: the individualistic values, authentic values, environmentally conscious values, ethical
values, health-conscious values (Szakály, 2017).
In connection with these values, the preference for local products is growing in popularity. According to
Impetus Research, LOHAS consumers represented 16% in 2020 in Hungary. These consumers consider
authentic values to be more important than the buying experience, they pay attention to environmental friendly
nature of the purchased products, and the motivation to make the purchase is the value rather than the price of
the product (Bacher, 2020). But to what extent are these values perceived among the younger generation?
3.2. Local food purchasing motivations of the young customers segments in Hungary
We have looked at the results of several surveys conducted in Hungary, and in this chapter, we summarise the
main findings concerning the consumption of local food products: 95% of the 152 young people surveyed in
Kaposvár have already heard of the concept of local food products, however, only 50% of the respondents are
fully aware of the exact meaning of the term. Most young people have already bought a local product, and 15%
of the respondents purchase local food products weekly or more often. Nearly 20% of the respondents have
never bought local products. The majority of non-buyers are not interested at all, and 20% respectively say that
such products are expensive or unnecessary, and 16.8% mentioned that they are more difficult to buy. In their
opinion, the best place to purchase such products are supermarkets, local farmers‘ markets, hypermarkets,
stores selling local products, and finally the purchases directly from the producers (Sántosi– Böröndi-Fülöp,
2014).
In contrast, in Szente‘s survey, more than 70% of the 1,000 respondents aged 18-75 consider it important, in
part or in full, to be able to buy locally produced food in specialised stores (Szente, 2014). Based on the
answers, the most important features of local products are as follows: such products are more natural and more
nutritious, they are free of chemicals and preservatives, they are fresher since they travel shorter distances, are
more environmentally friendly, support local producers and local businesses. The emotional factors are the
feeling of nostalgia for buying local products, remembering the good old times, entertainment, and the ―feeling
of guilt over neglecting buying local produce‖. Besides, a survey conducted among young people in Kaposvár
identified the main attitudes towards local products. Based on the mean of the 1-5 evaluation scale, the
following order can be seen: 1. fresh; 2. evokes homemade flavors, traditional; 3. Safe and healthy; 4. consumer
trust; 5. environmentally friendly (Sántosi– Böröndi-Fülöp, 2014).
The findings of Kovács et al. (2016) and Kovács (2020) are in line with the results of previous international
research findings where better taste, higher quality and the environmental concerns as main motivational factors
were identified (April-Lalonde et al. 2020).
According to Statista (2020), the main reasons for buying locally grown food are the following: 1. Local, small
producers are supported; 2. They taste better; 3. They have better quality; 4. They have higher price-quality
ratio (QPR); 5. They spend less time in transit, therefore more environmentally sustainable; 6. They are
healthier; 7. You can discover food products that are not available in large retail shops; 8. They can take us
back in time when food was mainly produced locally.

4. Motivational forces and the perceived effectiveness of sustainable food consumption among young
consumers in Hungary
The aim of our study on the motivational forces and the perceived effectiveness of sustainable food
consumption among young consumers in Hungary was to find answers for the following questions:
 What characteristics are considered most when buying food products?
 What are the most motivating factors when someone is buying locavore food products?
 Are young customers willing to pay more (WTP) for locavore food products?
 Is there a difference between the impact of the motivational forces and the perceived effectiveness of
sustainable consumption among groups of consumers?
Our pilot primary research aimed to identify the most important motivational factors for consumers considering
buying locally produced food. A quantitative survey that focused on the motivational factors and sustainable
consumption choices was used for data collection. The survey was conducted in the form of an online
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questionnaire and CAPI interviews, over a period of two weeks in April 2021. The sampling method was a
combination of quota and snowball sampling. After the data cleaning procedure, the answers of 432
respondents were analysed. All the respondents were between 18-39 years old and could make consumptionrelated decisions. The sample demographics were the following: most of the respondents were females (55%),
and 45 per cent were males. 35 per cent of those filling in the questionnaire live in the capital city, 17 per cent
in cities, 28 per cent in towns, and 20% in villages. The education level of the respondents was as follows: 9%
were primary school pupil, 62% studied at secondary school, and 29% studied in higher education. With
regards to the age group of the respondents: 63% of them were between the age of 18-24, 22% were 25-34
years old, and 15% are 35-39 years old. Data was recorded and analysed using Microsoft Excel and IBM SPSS
Statistics 27. The main limitation of the study concerns the demographics of the respondents: we examined the
age group of 18–39 exclusively. The other limitation is the non-representativeness of the sample due to the
choice of sampling method.
Three main group of questions were examined in the questionnaire: first, the importance of the product
attributes related to sustainable food purchasing; next, the purchasing motivation factors for locavore food
products; and finally, consumers‘ willingness to pay more for different product values, including local and
hand-made food products.
The questionnaire included three main group of questions: the importance of the product attributes related to
sustainable food purchasing, locavore food purchasing motivation factors, the willingness to pay more for
different product values, including local and hand-made food products.
Among the different attributes considered, seasonal food was found to be the most important one (see Figure 3).
96% of the respondents reported that this was important in coming to a purchasing decision. The next group of
characteristics included a reasonable price, nutritional values and convenient purchasing conditions, factors
which were rated as important by around 80% of respondents. Less important attributes are the attractive
packaging (35%) and the locality of the products (45%). For the attributes related to locality of the products, the
ratios of neutral answers were significantly high. 38 per cent of the respondents consider the locality of the food
products neutral, while the traditionality and locality of the products was important for 53% and neutral for
32% of the respondents.
Figure 3. The importance of the characteristics of food products, rate of TOP 2 scale values
importand and very important
Seasonal food
Reasonable price
Nurtitional values (energy, calories, carbohidrate)
Convenient purchasing conditions
Environmentally friendly production conditions
Animal wellfare
Traditional, local food
Well known brand
Local food (less than 50 km)
Attractive packaging
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Source: own compilation
(Please rate the importance of the following items when you shop for food?)
5-point Likert scale 1=not at all important, 5=very important, Don't know

In the survey, the measurement scale had four motivation categories: hedonism, curiosity, nutritional value,
traditional value. The answer frequencies of the hedonistic values are the most relevant motivation factors: ―I
enjoy that....‖ and ―It is a pleasure for me to try....‖. The second most relevant motivation factor is curiosity
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(exploration): ―I‘m curious …‖ and ―I would like to know more‖. The least relevant factors are the nutritional
value and the traditional or local nature of the food products (see Figure 4.).
Figure 4. Motivation scale item answer frequencies
I trust it because it has a long tradition.
I trust it because I can see where it comes from.
These products are nutritious.
I think these products are healthy.
I'm curious I love getting to know new flavors.
I would like to know more about local flavors.
It's a pleasure for me to try it.
I enjoy discovering new foods.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
not at all important

not important

important

very important

Source: own research, N=432
5-point Likert scale: Strongly Disagree 1, 2, 3, 4, Strongly Agree 5, Don't know

Regarding the willingness to pay more (WTP), the buyers are normally willing to pay a bit more for the
products with the attributes shown in Figure 5. Young respondents are more willing to pay a higher premium
price for food products that are artisanal products, traditional, locally produced products or animal welfare
friendly products.
Respondents are willing to pay the highest price for ―artisanal‖, ―traditional and local‖ products. In addition,
young consumers are willing to pay a higher price for low-carb, low-sugar, low-fat food products. About 40%
of the respondents are willing to pay 0-5% more for products having the attributes that we examined in this
survey. About the same number of respondents would be willing to pay a 6-15% higher price for products that
are traditional, local, organic, or low-carb, low-sugar or low-fat. Most of the respondents are willing to pay
significantly (16%-25%) higher prices for artisanal products, but only a very few respondents would pay an
even higher price.

Figure 5. Willingness to pay more for products with added values
Animal welfare during production (happy chickens, free-range
animals)
Traditional, local food products (eg syrup, beer, local
specialties)
Artisian products
Local food
Organic products
Preservative / colorant free product
Gluten or lactose free food
Low carb, low sugar, high fat foods.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0-5%

6-15%

15-25%

I would be willing to pay more for it

Source: own research, N=432
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Regarding the perceived effectiveness of sustainable consumption, 77.5% of the respondents try to do more to
ensure sustainable consumption, whereas only 17% of them have no information, and 5.6% don‘t believe that
something could be done. The segments with lower and higher perceived effectiveness of sustainable food
consumption consider different motivation factors important. The most significant difference can be seen in the
nutritional value factor and the health-related items (nutrition - Gamma 0.345, health - Gamma 0.278
significance 0.000).
For the other items, there is no significant difference: the members of both groups consider curiosity
(discovery), hedonism and traditional values as equally important factors. However, those respondents who are
willing to pay a significantly (over 25%) higher price would be much more likely to pay a high price for
products that are organic, locally produced, traditional and animal welfare friendly.
Summary
In recent years, as global food chains have expanded and became increasingly concentrated, there has been a
growing demand for closer producer-consumer relations and the two ends of the food supply chain are reconnected by various types of short food supply chains (SFSCs). The immediate objective of the modern,
innovative and ethical forms of SFSCs is to promote locally produced food and artisanal products, to improve
the visibility and recognition of local producers as well as to broaden the sales opportunities for high quality
products, which provides the opportunity for producers to sell and distribute within a maximum distance of
about 40-50 km. There has been a growing demand for locally produced food and the customer attitudes are
even more positive towards locavore food products.
Buying local food products can confer economic, social, cultural and environmental benefits in the region and it
contributes to maintaining the welfare and health status of the consumers due to the system‘s lower
environmental impact.
Regarding the motivation factors, hedonism and curiosity (discovery) are the most relevant motivation factors
for young customers. Nutrition and tradition are less motivational, although all the factors had a positive
motivational impact. Examining the willingness to pay more for handicraft, traditional local products and
animal welfare friendly products are found to be the most valued attributes.
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DOES LOVE OF BRANDS INCREASE LOYALTY: STUDY AT STARBUCKS
Siska Arbianti , Lilik Wahyudi
Sebelas Maret University, Faculty of Economics and Business

ABSTRACT
The development of the era of many coffee businesses is increasingly mushrooming. Starbucks is a company
that requires loyalty from customers with the aim of increasing the quantity of sales. Customer loyalty is an
important concept that a retailer should not ignore. In the longterm strategy, loyalty is a consideration for
retailers for a long-term strategy. This is because loyalty to customers will encourage repeat purchases on an
ongoing basis for a long time. Customers who have loyalty not only use the product, but will also recommend
the product to others. In obtaining customer loyalty, retailers certainly need information on the related needs
expected by consumers. So that they can take appropriate policies in getting customer loyalty. This study will
examine customer loyalty at Starbucks coffee shops in Indonesia. This research will be conducted at the famous
Starbucks coffee shop in Indonesia because this coffee shop is a coffee shop that has many loyal customers.
Starbucks has a weapon that all coffee franchises don't have and that weapon is in the form of a brand or brand.
Therefore, this research is important to do so that it can be seen how customer loyalty is to the brand at the
famous Starbucks coffee shop. The population of this research is Starbucks customers in Indonesia. The sample
of this research is Starbucks customers who visit Starbucks shops more than once. The measurement of this
study used a Likert scale, and distributed using the LimeSurvey. The analysis of this research is using SmartPLS. The novelty of this research is that researchers will see during the pandemic consumers will continue to
buy Starbucks or not. In addition, it measures the brand love of customers by comparing other variables that
encourage loyalty. So this research will provide policy considerations for businesses regarding the relevant
factors for their success.
Keywords: business, coffeshop, loyalitas, pandemic, Starbucks.
INTRODUCTION
The increasingly fierce competition in the business world, companies are competing to achieve targets in
marketing their products. Brands can provide great benefits for producers and can add value to consumers. One
of the main points is how to get consumers who are loyal to the brands that have been built by business actors
because consumers do not hesitate to pay dearly when they want to get products with certain brands (Faizal,
Hanim and Nurjanah, 2019). Customer loyalty is seen when customers continue to make regular purchases.
Customer loyalty is always associated with brands (Gultom, Arif and Fahmi, 2020). Customer loyalty to brands
is usually influenced by several things, including brand image, satisfaction, trust, love, and customer trust
(Normasari, Kumadji and Srikandi, 2013). Siska Arbianti Previous researchers conducted by Hakjun Song,
JunHui Wang & Heesup Han (2019) explained how customer loyalty to well-known coffee shop brands is
influenced by factors of satisfaction, trust, and love. This research is a development of research with the title
―Brand of image, satisfaction, trust, love, and respect on loyalty formation for namebrand coffee shops‖.
Research conducted by Hakjung Song, et al. mentions that customers love and respect brands significantly
moderate the relationship between trust and brand loyalty, suggesting that love theory is useful for exploring
developments leading to brand loyalty, and also shows that brand image is a very helpful trigger for satisfaction
and trust. In addition, satisfaction affects trust, and brand loyalty and trust are positively related to brand
loyalty. According to Faircloth (2001), brand image has to do with attributes, benefits, attitudes and uniqueness
that can distinguish a company's brand from its competitors. To have a strong brand image is expected to
provide more value in the eyes of consumers of a product.
This research will be conducted at the famous Starbucks coffee shop in Indonesia because this coffee shop
is a coffee shop that has many loyal customers. The proliferation of local business coffee shops is one of the
challenges faced by coffee shop business people, but this condition does not make Starbucks in Indonesia worry
that Starbucks has a weapon that all coffee franchises do not have and that weapon is in the form of a brand or
brand. H1: Brand image has a positive effect on satisfaction Therefore, this research is important to do in order
to know how customer loyalty is to the brand at the famous Starbucks coffee shop. Based on this description,
the researcher wants to examine more deeply as outlined in the form of a research plan on Starbucks coffee
shop customers with the title "Does Love of Brands Increase Loyalty " (study at Starbucks in Indonesia)
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METODOLOGY
This research is a quantitative research with primary data. Primary data was obtained by using a survey
and purposive sampling technique. The population in this study are Starbucks customers in Indonesia. The
sample used in this study are customers who at least make a purchase to Starbucks once a week. In this study a
minimum sample of 175 (39 question items x 5) and a maximum of 390 (39 question items x 10). And this
study will use a sample of 200 Starbucks customers in Indonesia.
RESULTS AND DISCUSSION
Brand Image on Satisfaction
According to Faircloth (2001), brand image has to do with attributes, benefits, attitudes and uniqueness
that can distinguish a company's brand from its competitors. To have a strong brand image is expected to
provide more value in the eyes of consumers of a product. Then Sasmita (2012) in his research stated that brand
image is able to give a big influence on customer satisfaction. For this reason, a brand image accompanied by
customer satisfaction as an added value from the company will certainly strengthen customers to share what
they feel and share their experience stories by word of mouth as a means of communication that is considered
effective and efficient.
Casalo (2008) also stated in his research that when satisfaction decreased, messages from word of
mouth also experienced the same thing. For this reason, satisfaction is a determinant of maintaining word of
mouth from one person to another. Based on previous research, it was found that brand image has a significant
effect on satisfaction.
Brand Image on Trust
A good brand image can increase consumer confidence and can reduce purchase risk (Chen 2010,
Chiang & Jang 2007). According to Ratri (2007), brand image is an association of all available information
about a product, service and company from a brand. This information is obtained in two ways, the first through
direct consumer experience, which consists of functional satisfaction and emotional satisfaction. Previous
researchers found that brand image has a positive influence on trust. Customer trust in the brand (brand trust) is
defined as the customer's desire to rely on a brand with the risks faced, this happens because the expectation of
the brand will create positive results (Lau & Lee, 1999) in (Rizan, 2012).
Brand Satisfaction on Loyalty
According to Johns and Suh (2002) satisfaction is claimed as a prerequisite for achieving brand loyalty
because an increase in satisfaction (trust) will usually lead to an increase in loyalty. And customer loyalty can
be seen from customer satisfaction (Keller, 2009). The role and task of marketing managers is to maintain loyal
customers is a very important thing with the emergence of product brands that become competitors in a
competitive market (Jones and Sasser, 1995). based on this it was found that satisfaction has a significant effect
on brand loyalty.
Brand Trust on Royalty
According to Lankton (2010), trust comes from a satisfying experience, this is an important factor in
determining customer intentions to repurchase. Trust can lead to loyalty because trust can arise from customer
satisfaction with the way employees and companies treat consumers. The relationship between customer
satisfaction and brand loyalty appears to be more complex than expected (Yi and La, 2004). The importance of
customer loyalty is as the main goal for many companies, academics and marketing professionals, they have
been trying to find the antecedent of customer loyalty. Several previous studies have stated on customer
satisfaction as the starting point for the growth of customer loyalty (Bowen and Chen, 2001; Kandampully and
Suhartanto, 2000). Satisfaction driven by trust in a brand will be able to explain more about true loyalty. Brand
trust describes an important component of internal placement or attitudes associated with brand loyalty (Lau
and Lee, 1999). Therefore, a more perfect understanding of customer loyalty to brands cannot be achieved
without an explanation of trust.
Customer satisfaction is assessed as an important determinant of customer loyalty (Cho, Hiltz, and
Fjermestad, 2002). Customer satisfaction can be conceptualized as the overall customer evaluation of the
performance of an offer made (John and Fornell, 1991, in Gustafsson, Johnson, and Roos, 2005). If the results
of the evaluation of a selected brand, product, or service can meet or exceed expectations, then the customer is
likely to show a positive attitude, and have a desire to buy or reuse the same brand, product, or service over and
over again. desire to act as a reference for others. The statement that customer satisfaction will have an
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important role in explaining the reasons customers can be seen as loyal, and based on previous research which
states that trust has a positive effect on brand loyalty.
Lovemarks as mediator on Brand Loyalty
According to Robert (2006) consumers' love for a brand can contribute to strong brand loyalty as a
fundamental form of emotional connection between consumers and brands. When a customer begins to like a
brand, the desire to consume and be loyal to the brand will become greater, and are willing to spend greater
effort and resources to get it (Carroll & Ahuvia, 2006). Several studies state that there are several factors that
can influence consumers when making repeat purchases, one of which is brand love.
Brand love is a market phenomenon that refers to the deep or intense emotions that customers can experience
with regard to a particular brand. Brand love is the most emotionally powerful relationship between consumers
and brands (Langner, Schmidt, & Fischer, 2015). Brand love is a strong emotional level in consumers and
consumers are satisfied with the brand. Robert (2016) also said that lovemarks can be formed if brand love is
built based on brand respect. Based on previous research, lovemarks (brand love and brand respect) serve as
moderators to mediate the relationship between satisfaction and brand loyalty.
Customer Trust and Brand Loyalty
According to Cheng et. al (2017) customers with high trust tend to be able to develop strong
relationships with corporations and customers tend to interact with manufacturers they trust. Trust in the brand
plays an important role for the creation of consumer loyalty to the brand. According to Ferrinadewi (2008),
consumer trust in a brand can be obtained if it can maintain a positive emotional relationship with consumers.
Researchers have developed a relationship between customer trust and brand loyalty. Veloutsou (2015) states
that positive customer trust can increase brand loyalty.
CONCLUSION
This study provides insight into the influence of brand love from customers that will make customers
loyal to a brand. Researchers illustrate that love will shape customer loyalty so that customers will continue to
be consumers even though competitors will increase. Entrepreneurs must provide a strategy to be able to create
a sense of love in consumers.
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THE EFFECT OF MARKETING 4.0 ON CUSTOMER SATISFACTION AND PURCHASE
INTENTION
Mohammad Allatas Muryanto, Tulus Haryono
Department of Management, Universitas Negeri Sebelas Maret,
ABSTRACT
The internet is very important in marketing, so recently researchers have developed a new approach to
marketing, which is called marketing 4.0. Marketing 4.0 causes a switch from using a traditional approach to a
digital approach, so that the switch can be reached by customers easily and can bind customer relationships.
Marketing 4.0 in marketing provides a website for the creation of online interactions, so that consumers can
provide information to other consumers about the products used, which can influence other people. This study
evaluates the role of the Marketing 4.0 component in maximizing customer satisfaction and influencing
purchase intention. The marketing 4.0 components used are Brand Identity, Brand Image, Brand Integrity, and
Brand Interaction. This study aims to examine the effect of Brand Identity, Brand Image, Brand Integrity, and
Brand Interaction on customer satisfaction and purchase intention. Research data obtained through
questionnaires collected through Google Form. The respondents used are prospective consumers who want to
buy a Honda PCX motorcycle in Surakarta. The data was processed by using Structural Equation Modeling
Partial Least Square (SEM – PLS) analysis using the Smart-PLS application. The expected results of this study
provide information that the factors of Brand Identity, Brand Image, Brand Integrity, and Brand Interaction
have an effect on customer satisfaction and purchase intention. This research is important because it can
increase marketers' understanding of the consumer experience in the digital economy, and contributes to the
literature in many ways. This research also provides knowledge to marketers about the digital economy and
provides an effective way for marketers in the digital world. The implication of this research is the development
of new strategies for marketers about the most influential factors to change consumers' buying intentions and
understanding new phenomena in the era of marketing 4.0.
Keywords : customer satisfaction, purchase intention, brand identity, brand image, brand integrity, and brand
interaction.
1. INTRODUCTION
The Internet has changed the world of marketing forever. The increased connectivity and access to
information have disrupted, or at least forced to evolve, many of the existing marketing platforms and
models [1]. The Internet has become so general in the modern business environment, that nearly no firm, big
or small, can escape its influence. As client connectivity and social media continue to expand, so do the
types and shapes of customer interactions, making the Internet easier and more powerful than ever before
[1].
One of the advantages of the internet is easy to get information. And this is graphic information abaout
motorcycle sales data in indonesia as of 2021. The motor vehicle industry started to get excited in 2021, as
reflected in sales which reached 5,057,516 units. This number is up 38% compared to 2020 which sold
3,660,616 units [2]. Honda, became the best-selling brand in 2021 with sales of 3,928,788 units [2].
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Figure 1 Indonesian Motorcycle sales [2]
In addition, as a pioneer of Honda is automatic motorcycles, which issued a premium type of motorcycle called
the Honda PCX, confirmed it as the leader of the national motorcycle market in the premium scooter segment
[3]. The Honda brand image is well-known for its fuel economy, strong durability, and durable/resilient
products. The Honda PCX 150 motorcycle was first produced in 2012, but it was only officially present and
marketed in Indonesia in July 2014 [3]. Honda PCX is known as the flagship model of premium Matic Scooter
motorcycles. This motorbike, which is touted as a pioneer of premium automatic scooters in Indonesia, is
favored because it provides luxury and comfort in driving
Competition in the motorcycle industry in the era of globalization has a great influence on marketing and
creates new challenges in the marketing profession. Marketers are required to be able to understand the
development of current marketing phenomena that can affect the market. The internet has become so influential
that recently researchers have developed a new approach to marketing namely marketing 4.0 [4]. Marketing 4.0
translates the traditional way to a more digital approach to reach customers and develop customer relationships.
It combines online and offline interactions between companies and customers in a digital economy [4].
The implementation of marketing 4.0 requires good digital marketing so that the goals of marketing 4.0 are
realized. Kotler et al. (2016) introduced the concept of marketing 4.0 into four elements: brand identity, brand
image, brand integrity, and brand interaction [4].
Brand identity will help the relationship between brands and customers through values that involve functional
benefits, emotional benefits or self-expression [5]. Individual consumers often use identity brands as a way to
represent an individual's identity; Therefore, brand identity plays a major role in increasing the level of
customer satisfaction [6].
Brand Image is a representation of the overall perception of the brand and is formed from information and past
experiences of the brand. The image of the brand is related to attitudes in the form of beliefs and preferences for
a brand. Consumers who have a positive image of a brand will be more likely to make a purchase [4].
Brand integrity, also known as brand credibility, refers to keeping promises made to customers with the help of
proper positioning and differentiation techniques [7]. Brand integrity has a positive impact on customer
satisfaction because it is directly related to consumer trust and loyalty so as to encourage the level of customer
satisfaction [8].
The introduction of brand interaction as the fourth element for the Marketing 4.0 model has proven to be
prominent, highly relevant, and easy to measure when used in conjunction with digital tools and social media
platforms [1]. Communication or interactions that occur with customers may be positive or negative, and that
can affect customer satisfaction [9]. If the interaction is good, the satisfaction felt by the customer will also be
good, and vice versa.
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Customer satisfaction is a person's feelings of pleasure or disappointment that arise after comparing their
perceptions or impressions of performance [5]. Purchase intention is a form of behavior from consumers who
wish to buy or choose a product based on their experience, use and desire for a product [4].
2. METHODS
2.1. Research design
The type of research used is quantitative research. Quantitative research is a research method based on the
philosophy of positivism, as a scientific or scientific method because it has fulfilled scientific principles in a
concrete or empirical, objective, measurable, rational, and systematic manner [10].
This study uses a cross-sectional study method which according to Sekaran & Bougie is a study whose data
were collected in only one time span to answer research questions [11].
2.2 Data Collection
The data collection used in this study used a questionnaire for primary data. A questionnaire is a set of preformulated written questions in which respondents record answers, usually in similar alternative answers [11].
The data collection method used is an online questionnaire in the google form and the respondent will provide
the answer through an online google form questionnaire that has been distributed by the researcher.
This study use Lime Survey platform to collected data from respondent, researcher will spread the question that
has been made by platform to people who interested in honda PCX motorcycle. Determination of the number of
samples that is a lot of indicators that is 20 times 10 (20x10=200) obtained the number of respondents is 200.
The study measured the answers to the questionnaire statement items using a Likert scale (from 1: Strongly
Disagree to 5: Strongly Agree).
2.3 Analysis Technique
The data analysis technique in this study used Partial Least Square (PLS). PLS is a Structural Equation
Modeling (SEM) equation model with an approach based on variance or component based structural equation
modeling. The purpose of PLS-SEM is to develop a theory or build a theory (prediction orientation) [12]. PLS
is used to explain whether there is a relationship between latent variables (prediction). PLS is a powerful
analytical method because it does not assume current data with a certain scale measurement, the number of
samples is small [12].
PLS-SEM analysis consists of two sub-models, namely the measurement model or the outer model and the
structural model or the inner model [12]. Outer analysis or Measurement Model is performed to describe the
relationship between the indicator block and its latent variables [12]. There are 2 measurement criteria to assess
the outer model, namely the validity test and the reliability test [12].
The inner model specifies the relationship between latent variables based on the theory [12]. Evaluation of the
structural model (inner model) is used in this study to predict causality or causality between latent variables
through the pls algorithm test, namely r-square, Q square, and hypothesis testing [12].
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1 Brand Identity on Customer Satisfaction
A customer tends to be more satisfied with a brand compared to other brands (in a competitive market) if the
brand of choice has a different brand identity [13]. Brand identity needs to be improved to increase customer
satisfaction, give respect to customers, have a positive impact on customer enjoyment and increase the level of
customer trust [14].
3.2 Brand Identity on Purchase Intention
Consumer preferences, loyalty and purchase intentions are strongly influenced by brand identity [15]. Various
aspects of encouraging brand identity can have a direct effect on consumer behavior [16]. Several centuries ago,
marketers realized the importance of brand identity and are now trying to develop identity with the aim of
looking at consumer preferences, and decisions to buy [16]. Brand identity and other factors were strongly
associated with increasing purchase intention preferences [17]. Furthermore, Bataineh (2015) explains that
consumers tend to buy more products when the brand contributes to increasing status and added value through
the right brand identity and has a distinctive feature [18].
3.3 Brand Image on Customer Satisfaction
Customers try to get value from the brand image and this value can be realized through promotional tools so as
to achieve customer satisfaction and build customer loyalty [19]. Brand image plays a dominant role in
positively influencing customer satisfaction, increasing customer loyalty and, subsequently, increasing purchase
intention [20].
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3.4 Brand Image on Purchase Intention
A strong brand image helps brands develop consumer trust and desire and this influences consumer purchasing
decisions [4]. Brand image is the main determinant in the final purchase decision and a positive brand image
can improve quality [21].
3.5 Brand Integrity on Customer Satisfaction
High brand integrity has a positive impact on customer satisfaction and often creates loyal or exclusive
customer groups [22]. Long term relationships with customers can be built by increasing the level of perceived
brand integrity,
3.6 Brand Integrity on Purchase Intentions
Brands with high integrity affect consumers positively and if a brand is considered to have integrity, then
consumers have a higher and positive attitude towards purchase intention [23]. Even in a crisis, researchers
have identified how brand integrity plays a large role in gaining consumer trust and this trust drives purchase
intention by customers [24].
3.7 Brand Interaction on Customer Satisfaction
Brands must digitize, such as the creation of social media as a bridge with consumers. Communication or
interactions that occur with customers may be positive or negative, and that can affect customer satisfaction
[25]. Therefore, brands must develop interactions to reach consumers to keep them satisfied and generate
positive experiences. Social media provides insights that can be leveraged to help marketers develop marketing
strategies about their interactions with consumers [26].
3.8 Brand Interaction on Purchase Intention
Nowadays consumers are actively interacting with brands to increase their role in the consumption process.
Brands must interact with consumers continuously to increase purchase intention [27]. Thus, social media
platforms have created a space for feedback in the form of reviews that can influence purchase intentions and
brands must provide better experiences to positively influence buying behavior [28].
4. CONCLUSION
This research is important because it provides researchers and practitioners with an understanding of the
consumer experience in the digital economy, and contributes to the literature. First, this research explores
marketing in the digital economy and provides a pathway to marketing in the digital world. Second, this study
explores the right marketing mix to reach new customer segments. Third, this research is important because it
discusses the influence of various elements of the Marketing 4.0 model.
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ABSTRACT
A deadly virus has forced entire mankind to be confined to their homes. While many businesses were
permanently shut, most others are still trying to sustain this less profit-generating period. Numerous workers are
facing pay cuts or job losses. It theoretically implies a major impact on the economies of countries with the
purchasing power of customers reduced due to lower income and supply chain disruption due to strict curbs.
However, industries based on Information Technology, e-commerce, dairy products, etc, thrived and continued
to meet consumers‘ demands. is a particular study aiming to analyze the impact of COVID-19 on consumer
behavior impact shall be studied concerning various parameters such as gender, age, income, etc of consumers
Keywords: COVID-19, Online Buying, Consumer Intention, Information Technology Consumer Buying
Behavior
INTRODUCTION
Today‘s clients are enormously motivated and attracted to the direction of e-advertising instead of the
conventional purchase. Social media advertising and marketing enablenablecies to sell the product within the
digital platform and the patron can capable of becoming aware of the specific sort of merchandise with a single
click. In a single platform, the marketer can attract mass clients. The customers are capable to buy or search the
products in their very own comfort. Globalization, Privatization, and Li, liberalization of the world economies
along with the rapid development and growth of commercial enterprise and patron-centric statistics technology
have modified the whole advertising and marketing scenario in the course of the COVID-19 pandemic. The
restrictions imposed on the trade and trade due to the COVID-19 pandemic and the lockdowns in exclusive
components of the shaver have completely modified the sector marketplace and as a result, a new
modemodelpurchasing and selling have emerged in different parts of the sector. Consumers' intention, their
buying conduct, and their ranges of delight have undergone a massive change in diverse cities of the arena all
through the COVID-19 pandemic.
LITERATURE REVIEW
Kumari, D. P. (2022)In every disaster that influences the globe, you will be aware that consumer behavior
adjustments significantly. Jagdish (2020) a google student, posted a comparable article in which the most
important elements that disrupt client behavior are highlighted e.G. Life activities, generation, guidelines, and
the law of government, lastly and less predictable is herbal failures which include earthquakes, worldwide
pandemics and so on. In this example, the much less predictable natural catastrophe is the COVID-19
international pandemic, which observed itself to be the disaster that brought about alternate in patron behavior
international to an entire awesome path. Consumer shopping behavior changed as many people misplaced their
livelihoods which include jobs and earnings. Moreover, not the most effective, however, lockdown regulations
were additionally the various contributing factors to transformation in purchaser behavior. All of those had been
the results of drastic measures put in the region by governments globally to minimize the spread of the
coronavirus. The trade-in consumer behavior changed captured mainly in mid-2020 during the climax of the
pandemic, wherein supermarkets have been visible strolling out of stock, and shelves have been captured
empty.
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Vijai, C., and Nivetha, P.(2020) The present study is an attempt to identify the consumer buying behavior
during the COVID-19 special references to Chennai City. The primary data were collected through a structured
questionnaire from 256 respondents using Google form. The majority were male (52.3%) and it is found that
the majority of respondents are PG and above (87.5%) and the majority of respondents are working private
sector (58.6%) Data were processed and analyzed by the Statistical Package for social science. A chi-square test
was used to investigate the level of association among variables at the significance level of p<0.05. The finding
of the study indicated that the consumer buying behavior fundamentally changed and consumers are spending
more money on health and hygiene products, the current crisis affects the brand preference, shopping behavior,
and purchasing decisions.
Ali, B. J. (2020)With the increasing penetration of the internet, online shopping has become ubiquitous with
payments and deliveries made easy. Moreover, owing to COVID-19, online shopping has become even more
attractive, considering the restricted circumstances. This study investigates the possible correlation of COVID19 to consumer buying behaviors of electronic durable goods in Iraq with a specific focus on understanding
consumer adaptations to the related restrictions. This study examines extant literature and secondary sales data
from Samsung, the largest consumer electronic durable-goods company in Iraq, to show how the pandemic may
have encouraged Iraqi consumers to embrace technology, as hinted by the surge in online purchases. Some
markets have found it difficult to adapt to online shopping, despite the pandemic negatively affecting brick-andmortar sales worldwide. However, many are adapting via innovation and investment. Overall, COVID-19 may
have caused Iraqi consumers to embrace technology and adapt their lifestyles to the restricted circumstances.
Sharma, S., & Mehta, K.(2021) December 2019, ―The Black date‖ written boldly in the global history, a month
which shall be remembered for many generations to come. The year 2019 has seen a death count which has
outnumbered even the death count of World WarII. In the early part of December 2019, the city of Wuhan,
China witnessed an outbreak of the deadly disease Coronavirus 2 (SARS- COV-2). The virus has spread its
wings all around the globe with a major deadly impact on the developed countries where the death toll has been
the maximum. As of 30th June 2020, a total of 12 million cases have been diagnosed so far wherein 6.53
million have been recovered and a death count of 5, 48,000 have been reported. The perceived risk of
contracting the disease has led to a massive scare in the human mind leading to various control and preventive
measures being taken up.
Uikey, A.(2021)Understanding and monitoring the behavior of consumers is vital for producers of products and
services which help them with market development, new product design, packaging, and promotional efforts, to
suit milk consumers. Also, to know about how the milk sales were affected during COVID-19, the project was
undertaken. The descriptive cross-sectional research design was used. The place of study was the Nagpur City
of Maharashtra and the duration was 1st July to 31st July 2020. The data has been collected from 100 milk
consumers. The non-Probability Convenience sampling method was used. Primary data was collected through
the Personal Interview Method by meeting consumers. Secondary data was collected from journals, Research
papers, and the Company website. Descriptive Statistics method such as Percentage, Averages, Rankings, etc.
was used to analyze the data. Graphical analysis was used to achieve the objectives of the study. It was found
that Roadside vendors (54.29%) were the major source of the purchase of packaged milk followed by Kirana
stores (37.14%). A major important source for getting information about the milk brands was Television
(47.14%), followed by Newspapers (37.14%), Retailers (14.29%) respectively. It was observed that among
various attributes that affect the purchase of milk, Taste was the most important attribute, followed by Quality,
Brand Image, Packaging, and Price respectively. The study concerning homemade dairy products revealed that
the majority of the respondents (76%) were not making dairy products at home, only about 1/4th of respondents
(24%) were making dairy products at home. During Lockdown majority of the respondents (63%) had no
change in their milk consumption, while for nearly about 1/4tof h respondents (23%) consumption was
increased and for some respondents (14%) consumption was decreased. For 23% of respondents 250ml increase
in milk, consumption was seen. For the majority of the respondents (65.22%) the reason for the increase in milk
consumption was All family members staying at home and for the rest of the respondents (34.78%), it was
working from home. For 10% of respondents 250ml decrease in milk, consumption was seen and for 4% of
respondents, a 500ml decrease was seen. For the majority of the respondents (78.57%) the reason for the
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decrease in milk consumption was Financial issues.
OBJECTIVES
To examine the impact of the Covid-19 pandemic on consumer behavior.
To study and analyze the impact of age and gender influencing the behavior of consumers before lockdown,
during the lockdown, and during unlock
To analyze the consumer‘s attitude towards COVID -19 impact on the buying behavior
COVID-19 PANDEMIC PERIOD
Coronavirus, which has firstly diagnosed in China in December 2019, is affecting 215 countries around the
world according to the report released by the World Health Organization (WHO) in June 2020. Coronavirus
disease (COVID-19) is an infectious disease caused by the novel Coronavirus. The effects of the epidemic have
been manifested differently across various countries depending on the general health of the population,
development of disease cases, economic welfare, the level of development and modernization of the national
medical system, and the scope of measures taken by decision-makers (Krishnamurthy & Gopinath, 2020). The
measures taken to prevent the spread of the pandemic have a considerable impact on industries such as tourism,
retail, transportation, and agriculture. From this point of view, while the pandemic has become a major health
crisis in the global sense, it has also led to a major crisis in economic and social terms.
CHANGES IN PURCHASING BEHAVIORS
Responding to the primary object of the questionnaire, most participants affirmed a positive diploma of change
in their buying behaviors. The factors furnished using the individuals resulted in specific categorizations of
changes in their conduct. This organization in particular encompassed modifications within the kind of save
bought from, but also in different habits such as buy frequency. About the form of saving, there were
instructions for trade. The first turned into the transition from physical to online stores, as Participant expressed:
―COVID-19 has extended the part of purchases that I make through the Internet. I used to buy a few matters
online already, however by no means garments and meals. Nowadays, The second change turned into on the
subject of the dimensions of the shop: Regarding buy frequency, the individuals who expressed having
experienced this variation stated a typical decrease in the frequency of visits to shops. stated that he had stopped
making everyday purchases, and explained that because she turned into looking to pay attention to all of his
purchases in one experience instead of making a couple of visits to stores, she turned into increasing the volume
of his purchases and decreasing their range. This leads us to the alternative companies of adjustments.
FOOD PURCHASE BEHAVIOR DURING COVID-19 PANDEMIC
A covid-19 pandemic is an increasing number of ancient undertakings that the world is known as upon to face
without earlier education. In addition to an inevitable monetary crisis because of the shutdown of many
monetary activities, the pandemic is inflicting crucial adjustments in the social conduct of the populations all
around the international, and it's miles very probably that a number of those modifications will persist until
after the disaster. One of the factors in which the Covid-19 pandemic is causing primary changes is in people‘s
food purchasing and intake conduct because of the lockdown and social isolation directives in addition to
uncertainty approximately what will manifest in the on-the-spot destiny. Understanding meal buying conduct is
truly beneficial not only to recognize how purchasers‘ behavior modifications and adapts in the course of crisis
durations but also to provide beneficial guidance in emergency management efforts. We are accomplishing a
survey to learn about food buying and intake behavior during the Covid-19 pandemic in Italy that's one of the
international locations most affected by the Covid-19 pandemic. The purpose of the survey is to recognize how
an endemic like the novel coronavirus affects meal shopping and consumption behavior. The findings can assist
policymakers, communities, and groups to higher cope with comparable crises within the destiny. Our research
questions or hypotheses of interest are indexed as observe:-Buying behaviors have changed since the
coronavirus epidemic commenced.-Attention to healthy factors of food have multiplied the reason the
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coronavirus epidemic began.-Attention of humans to food waste has improved for the reason that coronavirus
epidemic began.-Daily habits have changed because the coronavirus epidemic commenced.-Socio-demographic
and different private characteristics might be associated with clients‘ meal buying behaviors throughout the
coronavirus epidemic. The findings of this survey will help in the advancement of understanding of client meal
purchase behavior and may help policymakers, communities, and agencies in emergency control efforts. The
survey results become to be had to educational researchers, food groups, regulators in addition to the wider
well-known public of customers.
CONCLUSION
The COVID-19 pandemic has essentially modified the arena as we comprehend it. People are dwelling
otherwise, shopping for otherwise and in many methods, wondering in another way. Supply chains were
examined. Retailers are the last doors. Consumers across the globe are searching for products and types thru a
brand new lens. It was found that the number of visits to shops and malls was reduced by respondents
purchased from nearby shops and e-commerce websites. Respondents have reduced purchasing of nonessentials
goods and stocked essential items in panic which mostly included food items. the expenditure on sanitizers,
disinfectants, and the internet, and overall expenditure has increased during the pandemic It can be concluded
that as the income of the respondents was low during the lockdown period so respondents are spending only on
basic utility items and are restricting their purchases for other items. they are ready to spend any amount on
health and sanitization-related products. Consumption of internet-related things has increased as this is required
to continue their jobs and studies. It is expected that these changes are likely to continue in the future also. The
evaluation of internet visitors amid the coronavirus pandemic confirmed a jump in visits to online
supermarkets. This locating indicated the commitment of online shoppers to day-by-day purchasing. The
pandemic as a consequence stimulated online customers to reveal a fidelity of buying behavior. The correlation
evaluation found an increasingly more robust affiliation between online shopping interest and elements of a
reflexive customer. The courting among the investigated elements additionally showed a bent to develop
stronger. Initially, online buying conduct become motivated by Consumer Awareness and Experience and
Introversion, and other elements had little effect. The situation changed, but, because the COVID-19 pandemic
persevered to spread. Consumer Awareness and Experience multiplied have an impact, as did the Promptness in
Decision Making. Introversion, then again, misplaced its effect. A weak courting change was discovered
between Introversion and the subsequent factors: Promptness in Decision Making and Constancy of Online
Purchasing Behavior. The connection between those factors weakened because consumers became less ecommerce-avoidant and more uneasy when making choices. Online clients additionally have become more
experienced. This observation highlighted a shift in factors influencing the shopping behavior of online
customers throughout the COVID-19 length. Overall, Promptness in Decision Making appeared to play an
increasingly essential role in online shopping. In destiny, this look may be the premise for a methodical
approach to assessing the monetary efficiency of introducing conceptual provisions of reflexive control of
clients‘ buying conduct within the advertising activities of companies. This is feasible given the difference
between the profits without a doubt received after the implementation of the mechanism, the price of its
implementation, and the earnings simply obtained for an equal period earlier than the implementation of the
mechanism. At the country degree, it can be an advantageous phenomenon to pick out key traits in shopping
behavior that may be used to expand specialized regulations or e-commerce strategies for positive industries, in
addition to for the provision of public offerings online.
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TÜRKİYE’DE YAŞANAN İÇ GÖÇLER VE YAŞLI SAĞLIĞINA ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi, Ayten KÜÇÜK
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,
Orcid No:0000-0001-9781-0971

ÖZET:
Türkiye‘de nüfus içindeki oranı ve sayısı giderek artan yaĢlı bireylerin farklı yönlerde gerçekleĢtirilen iç göç
hareketlerine katılımlarının giderek artması nedeniyle yaĢlı göçü önem kazanmıĢtır. Her ne kadar yaĢ, bireylerin
göç kararını etkileyen bir faktör olsa da nüfusun yaĢlanmasıyla yaĢlı bireylerin göç hareketlerine katılma
oranları yükselmektedir. Türkiye‘de 1940-1960 yılları arasında tarımda makineleĢme, kentleĢme ve
sanayileĢme nedenleri ile kırdan kente, 1970-1980 yılları arasında siyasi nedenlerle doğudaki kentlerden
batıdaki kentlere, sanayi Ģehirlerinin oluĢmasıyla küçük kentlerden büyük kentlere, son yıllarda ise yine
doğudan batıya ve kentten kente olan büyük göç hareketleri yaĢanmaktadır.
Kırdan kente göçün yaĢlılar üzerinde iki önemli etkisi bulunmaktadır. Ġlk olarak genç bireylerin göç etmeleri
nedeniyle yaĢlı bireyler kırsal alanlarda yalnız kalmaktadırlar. Kırda yaĢayan yaĢlıların ilerleyen yıllarda daha
fazla yalnızlaĢacakları ve daha fazla bakım ihtiyacı hissedecekleri öngörülmektedir. Kırsal alanlardan genç
bireylerin göç etmesi, bölgenin demografik bağlamda yaĢlanmasına yol açarak, bu bölgede yaĢayan kiĢilerin
bakım, yalnızlık, ekonomik zorluklar, sağlık, ulaĢım ve alt yapı gibi sorunlar yaĢamasına neden olmaktadır.
Ġkinci olarak yaĢlı bireylerin göç veya kentsel dönüĢüm nedeniyle, yaĢadığı çevrede kültürel, fiziksel, ekonomik
ve sosyal değiĢimlere uyum, hukuki sorunlar, yeni konut arayıĢı ve taĢınma gibi konular yaĢlı bireyleri
psikolojik, fiziksel ve ekonomik açılardan daha fazla zorlamaktadır. Kırsal bölgelerden kentlere göç eden
bireylerde buna ek olarak kıra ait kültür ve değerlerin kent kültürüyle çatıĢması, ekonomik yetersizlik ve eğitim
düzeyinin düĢüklüğü gibi nedenler bireylerin kente uyum sorunu yaĢamalarına ve kentlileĢememelerine neden
olmaktadır.
YaĢlı bireyler için kentin güvenli (ergonomik alanlar, suç iĢleme oranında düĢüklük, trafik kazası riskinin
azlığı) ve eriĢilebilir niteliklerde olması, büyük bir nüfusun kente uyumunu kolaylaĢtırarak bağımsız yaĢamasını
sağlayacaktır. Hizmet organizasyonu ve sunumunda yaĢlı bireylerin ihtiyaçlarının göz önüne alınarak
planlanması yaĢlı bireylerin bağımsız yaĢamalarına imkan sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle büyük Ģehirlerde
hız kazanan kentsel dönüĢüm faaliyetlerinde yaĢlı bireylerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Göç, sağlık, yaĢlı birey
INTERNAL MIGRATION IN TURKEY AND THEIR EFFECTS ON THE HEALTH OF THE
ELDERLY
ABSTRACT:
Elderly migration has gained importance due to the increasing participation of elderly individuals in the
population and the number of elderly people in Turkey's internal migration movements in different directions.
Although age is a factor affecting the migration decision of individuals, the rate of participation of elderly
individuals in migration movements increases with the aging of the population. Between 1940-1960 in Turkey,
from rural to urban due to mechanization, urbanization and industrialization in agriculture, from cities in the
east to cities in the west between 1970-1980 due to political reasons, from small cities to big cities with the
formation of industrial cities, and in recent years, from the east to the west and from the city to the city
migration movements are taking place.
Migration from rural to urban has two important effects on the elderly. First of all, due to the migration of
young individuals, older individuals are left alone in rural areas. It is predicted that the elderly living in rural
areas will become more lonely and need more care in the coming years. The migration of young individuals
from rural areas causes the region to age in a demographic context, causing the people living in this region to
experience problems such as care, loneliness, economic difficulties, health, transportation and infrastructure.
Secondly, due to migration or urban transformation of elderly individuals, issues such as adapting to cultural,
physical, economic and social changes in their environment, legal problems, searching for new housing and
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moving put the elderly individuals psychologically, physically and economically more difficult. Inaddition to
this, the conflict of rural culture and values with urban culture, economic inadequacy and low education level
cause individuals to have problems of adaptation to the city and not be urbanized.
The city's safe (ergonomic areas, low crime rate, low risk of traffic accidents) and accessible qualities of the
city for the elderly will facilitate the adaptation of a large population to the city and live independently.
Planning the service organization and delivery, taking into account the needs of the elderly, will enable the
elderly to live independently. For this reason, it is necessary to consider the needs of elderly individuals in
urban transformation activities that accelerate especially in big cities.
Keywords: Elderly people, health, migration
1. GĠRĠġ:
Göç kavramı, coğrafi bölgeler arasındaki insanların yer değiĢtirme hareketliliğini ifade eder. Bu hareketlilik, o
ülkenin kendi sınırları içerisinde gerçekleĢiyorsa buna iç göç denmektedir (DPhil,2000). Aynı ülke içinde bir
yerden diğerine yapılan yer değiĢtirme Ģeklinde tanımlanan iç göç, geliĢmekte olan ülkelerde daha sıklıkla
kırsal kesimden kentlere yapılan göçü ifade etmektedir (Bartram ve ark.,2017). Göç nedenleri, ekonomik
(maddi), bireysel, ailevi, güvenlik, geri dönüĢ ve diğer nedenler olmak üzere altı baĢlıkta gruplandırılır
(HÜNEE, 2006). Bireyler zorunlu olarak yada eğitim, sağlık ve kültürel nedenlerden dolayı kendi istekleri
doğrultusunda yaĢam alanlarını değiĢtirebilirler (Kaygalak,2009). Göç hareketleri geçici bir süreliğine
yapılabildiği gibi sürekli olarak göç edilen yerde kalma Ģeklinde daimi olarak da gerçekleĢtirilebilmektedir
(Pazarlıoğlu,2007). Kırsaldan kentlere yapılan göçlerle birlikte, üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu insan gücü
sağlanarak, ülkenin geliĢmesi ve kalkınması hızlanmaktadır (Dücan, 2016). Göçler düĢük ve orta gelirli
ülkelerde geçim kaynaklarının sürdürülmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Ginsburg ve ark.,2016). Buna ek
olarak göçmenler göç ettikleri yerleĢim yerinin sosyal ve kültürel özelliklerini gittikleri yerlere
götürmektedirler. Bu durum, kültürel etkileĢime zemin hazırlamaktadır (TümtaĢ ve Ergun, 2016). Ġç göç,
ülkenin geliĢmiĢlik göstergelerine katkı sağlarken birçok olumsuzluğu da beraberinde getirebilmektedir.
Yüksek eğitim düzeyine sahip genç sayısının artıĢı, kentte iĢ arayanların sayısında orantısız Ģekilde artıĢa yol
açmaktadır. (Bahar ve Bingöl, 2010). Göçmenler, sosyolojik ve psikolojik yönleri ile yer değiĢtirme olgusundan
etkilenmektedir. Bir yandan göç ettikleri yerleĢim yerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısıyla Ģekillenirken,
bir yandan da gittikleri yerleĢim yerine gelenek ve göreneklerini taĢımaktadırlar. Bazı durumlarda bütünleĢme
ve uyum sağlama ile sonuçlanan bu etkileĢim, bazı durumlarda kentsel ayrıĢmaya yol açabilmektedir (Kavili ve
Göktürk,2015).
1.1.TÜRKĠYE’DE GÖÇ OLAYLARI
Türkiye‘de göç hareketlerini hazırlayan sebepler; genel nüfus içinde genç nüfusun kalabalık olması, tarımda
makineleĢme, eğitim durumunda ve hayat tarzında değiĢme, kan davaları, geniĢ aile otoritesinden kurtulma
isteği, göç edilmek istenen bölgede ulaĢım ve iletiĢim hizmetlerinin geliĢmesi, mevsimlik iĢçi göçleri, doğal
afetler, eğitim olanaklarına ulaĢma, bölgeler arası geliĢmiĢlik farkları ve siyasi, terör ve mezhepsel çatıĢmalar
gibi bir çok farklı nedenlerle gerçekleĢmektedir (Kartal, 1978).
Türkiye‘de 1940-1960 yılları arasında tarımda makineleĢme, kentleĢme ve sanayileĢme nedenleri ile kırdan
kente, 1970-1980 yılları arasında siyasi nedenlerle doğudaki kentlerden batıdaki kentlere, sanayi Ģehirlerinin
oluĢmasıyla küçük kentlerden büyük kentlere, son yıllarda ise yine doğudan batıya ve kentten kente olan büyük
göç hareketleri yaĢanmaktadır (ġantaĢ, 2019). Ġç göç nedeniyle kentsel nüfusun artması ile birlikte ailenin
yaĢam biçimlerinde, evlenme, doğurganlık ve eğitim durumunda bir dizi değiĢiklikler ortaya çıkmıĢ ve bu
durum da Türkiye‘de ailenin yeniden yapılanmasına neden olmuĢtur (Gökçe, 2007).
Türkiye‘de 2009-2016 yılları arasında göçün rotasında önemli farklılıklar ortaya çıkmıĢtır. Tüm göçler içinde
kırdan kente olan göçlerin oranı 2009 yılında %22 iken, 2013 yılında bu oran %10‘a ve 2016 yılında %8‘e
düĢmüĢtür. SanayileĢme hareketinin baĢladığı yıllarda kırdan kente büyük göç hareketleri olmasına rağmen
nüfusun çoğunun kentlerde yaĢamasıyla göçün rotası değiĢmiĢtir. Kentten kente olan göçlerin oranı ise 2009
yılında %61‘den, 2013 yılında %81‘e ve 2016 yılında %86‘ya yükselmiĢtir (Koç ve Saraç, 2018). Kentten kente
göçü etkileyen diğer önemli fakörler ise; nüfusun büyük bölümünün kentlere yerleĢmiĢ olması, ulaĢım ve
iletiĢim sistemlerinin geliĢmiĢ olması, daha iyi çalıĢma koĢulları ve daha iyi Ģehir hizmetlerinden yararlanmak
isteyen nüfusun bir kentten baĢka bir kente göç etmek istemesi Ģeklinde sıralanmaktadır (GümüĢ ve ark., 2013).
Kentten kente göç oranındaki bu değiĢim içerisinde emeklilik dönemlerini büyük kentler yerine huzurlu ve
sakin olan orta büyüklükte sahil kentlerinde geçirmek isteyen yaĢlı bireylerin de önemli payı bulunmaktadır
(Koç ve Saraç, 2018). YaĢanan göçler sonucunda ise büyük sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Göçler,
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aslında göç eden bireylerin göç ettikleri yerlerdeki bütün alan ve kiĢileri etkilerken, en büyük etkiyi ise göç
edilen yerlerde yapmaktadır. Hızlı kentleĢme; eğitim, sağlık, içme suyu, kanalizasyon, konut, kentsel ulaĢım
gibi altyapı ihtiyaçlarının ve çevre kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum, özellikle kentleĢmenin
fazla olduğu büyük kentlerde kaynak gereksinimini büyük oranda arttırmaktadır (Güner, 2017).
1.2.YAġLILIK VE GÖÇ KAVRAMI
Dünya genelinde iki önemli demografik değiĢim yaĢanmaktadır; bunların ilki nüfusun yaĢlanması, ikincisi ise
göç ve kentleĢme hareketidir (Steels, 2015). Göç, nüfus yaĢlanmasını etkileyen önemli faktörler arasında
değerlendirilmekle birlikte, bölgesel yaĢlı nüfus oranını etkilediği görülmektedir. Göç eden bireylerin yaĢ
durumları, göç alan ve veren yerlerin demografik yapılarını doğrudan etkilemektedir. YaĢ, bireylerin göç
kararını etkileyen bir faktör olup yaĢ arttıkça zorunlu göçün azaldığı belirlenmiĢtir. Yapılan araĢtırmalarda, yaĢ
ve göç etme arasında ters bir orantının olduğu, yaĢ arttıkça zorunlu olmayan göçün azaldığı, 20-30 yaĢ
aralığındaki bireylerin göç etme ihtimallerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır (Çelik, 2005). Kırsal
nüfusu azaltan, kentsel nüfusu ise artıran en temel olgu olarak ortaya çıkan kırdan kente doğru yaĢanan nüfus
hareketi, kırsal bölgelerdeki toplam nüfus içerisinde yaĢlı nüfusun oranını da artıran bir etken olarak
düĢünülebilir. Bu durum göç alan bölgelere gençlerin göç etme olasılıkların arttırmakta, göç veren bölgelerde
kalan kiĢilerin yaĢ ortalamasını yükseltmekte ve bu bölgelerin nüfus yapılarını giderek yaĢlandırmaktadır
(Yakar, 2012). YaĢlı bireylerin katıldığı baĢlıca iç göçler; kentten kente, kırdan kıra, kırdan kente ve kentten
kıra Ģeklinde sıralanabilmektedir. Kırdan kente göçler sanayileĢme ile hız kazanmıĢ olup günümüzde farklı
nedenlerle devam etmektedir (Dinç, 2021). Kırdan kente göçün yaĢlılar üzerinde iki önemli etkisi
bulunmaktadır. Ġlk olarak genç bireylerin göç etmeleri nedeniyle yaĢlı bireyler kırsal alanlarda yalnız
kalmaktadırlar. Kırda yaĢayan yaĢlıların ilerleyen yıllarda daha fazla yalnızlaĢacakları ve daha fazla bakım
ihtiyacı hissedecekleri öngörülmektedir. Kırsal alanlardan genç bireylerin göç etmesi, bölgenin demografik
bağlamda yaĢlanmasına yol açarak, bu bölgede yaĢayan kiĢilerin bakım, yalnızlık, ekonomik zorluklar, sağlık,
ulaĢım ve alt yapı gibi sorunlar yaĢamasına neden olmaktadır (Güler ve ark.,2015). YaĢlı nüfusun giderek arttığı
ülkemizde göç tabloları incelendiğinde, göçe katılan bireyler arasında yaĢlıların oranının giderek arttığı
izlenmekte ve bu artıĢın devam edeceği öngörülmektedir. Kentten kente yapılan göçlerin temelinde yaĢam tarzı
değiĢikliği yapma isteği veya daha güvenli alanlarda yaĢama isteğinin olduğu görülmektedir. Kentten kıra
yapılan tersine göçlerin tamamına yakını kentlerde yaĢayan yaĢlı bireylerin eski yaĢam alanlarına dönme isteği
veya yeni bir yaĢam tarzı arayıĢı içinde olmalarının bir sonucu olarak gerçekleĢmektedir (Dinç, 2021).
Türkiye‘de iç göç hareketinin baĢladığı ilk dönemlerden itibaren genç bireyler kentlere göç ederken; yaĢlı
bireyler daha çok kırda kalmayı tercih etmiĢtir. Diğer yandan yaĢlı bireylerin önemli bir bölümü de akrabalık
bağlarını koparmamak, daha iyi ulaĢım ve sağlık imkanlarından yararlanmak gibi nedenlerle aileleriyle birlikte
kentlere göç etmiĢtir. YaĢanan göç hareketinde ailenin genç bir üyesi kente gittikten sonra, diğer üyelerin de
onu takip ederek kentlere gelmesi en sık rastlanan olgudur (Tekten Aksürmeli, 2017). YaĢlıların göç etme
konusundaki isteksizliklerinin en önemli nedeni ise yerinde yaĢlanma ilkesine dayanmaktadır. Köy ya da kent
fark etmeksizin bireyler, önceki yaĢam dönemlerini geçirmiĢ oldukları yerde yaĢlılık dönemini geçirmek
istemektedirler. YaĢlılık döneminde; mental olarak organize etme, karar verme yetisinde azalma, fiziksel olarak
sağlığın kötüleĢmesi, çocukların evden ayrılması ya da eĢin kaybı, sosyal çevreden ve bağlardan kopamama,
ekonomik durum gibi nedenlerle bireyler göç etmek istememektedirler. Bu durum yalnızca göç etme değil; aynı
zamanda yaĢlıların ev ve mahalle değiĢtirme isteklerini de azaltmaktadır (Özmete, 2020). Kentten kente göç
eden yaĢlı bireylerin yaĢam alanlarındaki niteliklerin değiĢiminin kırdan kente göre az olması ve yaĢlıların
kendi istekleriyle göç etmeleri nedeniyle yaĢadıkları uyum zorluklarının kırdan kente göç eden yaĢlılara oranla
daha az olduğu düĢünülmektedir. YaĢlı bireyin ulaĢım imkanlarını, fiziksel aktivite alanlarını, alıĢveriĢ
mekanlarını ve sağlık kurumları gibi kendi kullanımına uygun alanlar hakkında bilgi sahibi olması halinde
uyum daha hızlı ve kolay Ģekilde gerçekleĢmektedir (Tunçer, 2017) . Kronolojik yaĢın ilerlemesiyle hareket
etme kabiliyetinde aksaklıklar, görme ve duyma duyularının zayıflaması, statü kaybı, demans ve kronik
hastalıkların ortaya çıkması bakım hizmetlerine ve sağlık destek mekanizmalarına eriĢim ihtiyacını
artırmaktadır. YaĢlı göçmenlerin bir yandan sosyal çevre değiĢikliği, sosyal yapı ve çevreye iliĢkin bilgi
eksikliği ve kültürel farklılıklar gibi zorlukları aĢarak uyum sağlaması oldukça zordur (Oswald ve Rowles,
2006).
1.3. GÖÇLERĠN YAġLI SAĞLIĞI ÜZERĠNE ETKĠLERĠ
YaĢlılık döneminde göç etmek ve yer değiĢtirmek, bireyler için zorlukları ve uyum sorunlarını da beraberinde
getirmektedir. Eski yaĢamından tamamen farklı bir ortamda yaĢamak zorunda olmaları, yaĢlı bireylerin sosyal
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anlamda izolasyon, yalnızlık ve değersizlik gibi duygular geliĢtirmelerine ve geçmiĢe özlem duymalarına neden
olmaktadır. YaĢlılık döneminde olan bireylerin uyum yeteneğinin görece azalması nedeniyle yaĢanan bu
zorluklar, yaĢlının psikolojik ve fiziksel sağlığının olumsuz etkilenmesine yol açabilmektedir. (Köroğlu ve
Köroğlu, 2015). Köyde yaĢayan yaĢlıların temel sorunları olarak bakım, yalnızlık, ekonomik sorunlar, sağlık,
ulaĢım ve alt yapı sorunları sıralanmıĢtır. ġehirde yaĢayan yaĢlıların sorun sıralaması ise kısmen değiĢmekte ve
en önemli sorun olarak yine bakım sorunu dile getirilmektedir. Bunu daha sonra ekonomik sorun, yalnızlık,
sağlık, sokağa çıkamama ve ulaĢım sorunu izlemektedir. (Güler ve ark., 2015). YaĢlı bireylerin katıldığı göç
hareketlerinin artması daha fazla yaĢlının yaĢam koĢullarının göç ile değiĢmesi anlamına gelirken; yaĢlı bireyler
kendileri bizzat göç etmeseler bile diğer nüfus gruplarının göç hareketleriyle bakım alamama, ekonomik zorluk
çekme ve yalnızlık hissetme gibi durumlar yaĢayıp dolaylı olarak etkilenmektedir (Türkan ve Sezer, 2017).
Göçün, değiĢen sağlık davranıĢları, eklenen stresörler, yetersiz sosyal destek ve ayrımcılık gibi getirdiği bir
takım sorunlar sağlığı olumsuz etkilemektedir. Bunun yanı sıra, kültürel farklılıklar, yeni bir çevreye uyum ve
sosyal hayatın yeniden kurulması, yaĢanan iliĢkiler boyutuyla da farklı sorunları beraberinde getirmektedir
(Goldman ve ark., 2014). Mevcut çalıĢmalar genel olarak iĢgücü göçünün neden olduğu değiĢimin yaĢlı sağlığı
üzerindeki etkilerini iki yoldan ele almaktadır. Birincisi ekonomik destek yoluyla. Bazı çalıĢmalar iĢgücü
göçünün ailenin ekonomik destek sağlama konusundaki genel yeteneğini geliĢtirebileceğine ve böylece
yaĢlıların tıbbi hizmet düzeyi de dahil olmak üzere aile üyelerinin yaĢam standartlarını iyileĢtirebileceğini
belirtiyor (Guo ve ark.,2009, Adhikari ve ark., 2011). Aile içi iĢgücü göçünün yaĢlıların sağlığı üzerinde
cinsiyete göre farklı etkileri vardır. Etki yönü açısından hem erkek hem de kadın emeğin ortak göçü ya da
sadece erkek emeğin göçü yaĢlıların sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahipken, kadın emeğinin göçü daha
fazla olumsuz bir etkiye sahiptir (Sha ve ark., 2019). Bazı araĢtırmalar genç yetiĢkinlerin dıĢ göçünün yaĢlanan
ebeveynler için; yalnızlık, izolasyon, temel araçsal ve ekonomik desteğin kaybı gibi ciddi olumsuz sonuçları
olduğunu belirtmektedir. Göç eden yaĢlı bireyler ise; göç eden bireyin ayrıldığı çevrede daha önce kurmuĢ
olduğu iliĢkiler değiĢirken, yeni yerleĢtiği çevrede kuracağı iliĢkiler de değiĢikliğe uğrar. Ayrıca köylerindeki
iliĢkilerinden çok farklı sosyal ağlar içinde yaĢamakta zorunda kalan yaĢlı bireyler, ekonomik büyümelerinde,
kimliklerinde, sosyal yapılarında, becerilerinde, bilgi seviyelerinde ve kültürlerinde radikal değiĢimler
yaĢamaktadırlar (Sha ve ark., 2019). Kendi aile bireyleri tarafından dıĢlanan yaĢlı göçmenler yalnızlık
nedeniyle ruhsal çöküntü yaĢamakta ve kendilerini daha da güçsüz hissetmektedirler. Ayrıca, yaĢlı bireyler aile
içinde çocuklarıyla özerklik sorunları yaĢamakta ve aile iliĢkileri bu nedenle zarar görebilmektedir. Fukuyama,
yaĢlılarda aileye bağlılık derecesinin yüksek olduğunu ve yaĢamlarını geçirdikleri bireylere karĢı daha ilgili
olduklarına dair yaygın bir inancın olduğunu vurgulamaktadır (Treas ve Mazumdar, 2002). Bu nedenle göçle
birlikte geride kalan yaĢlı bireylerde ailelerine özlem duyma, yalnızlık, rol kaybı ve bakım kaygıları gibi önemli
sorunlar yaĢanmaktadır. BangladeĢ'te yapılan bir araĢtırmada, yetiĢkin göçmen çocukların geride
bıraktıklarının, kiĢisel destek ve bakım kaybından kaynaklanan risklerle karĢı karĢıya olduğunu bulmuĢtur.
SONUÇ
Göç, sadece bulunulan yerde iĢçi sayısını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda doğası gereği bakım verenlerin
sayısını ve dolayısıyla yaĢlıların aldığı bakımın kalitesini de azaltır. Sonuç olarak, sağlık koĢullarının
kötüleĢmesi muhtemeldir. YetiĢkin bir çocuğun göç etmesi durumunda yaĢlı bir ebeveynin duygusal sağlığının
önemli ölçüde bozulduğu bilinmektedir (Scheffel ve ark., 2019). YetiĢkinlerin göçü, geride kalan yaĢlılar için
kronik stres düzeylerini değiĢtirerek risk oluĢturabilir. Bir yandan, yetiĢkinlerin göçü, nesiller arası sosyal ve
duygusal desteği azaltabilir, diğer yandan yaĢlı yetiĢkinlerin günlük zorluklarını artırabilir ve daha fazla sosyal
izolasyon yaratabilir. Bunların tümü, geride kalan yaĢlıların artan kronik stresine katkıda bulunur (Cohen ve
ark.,1985). Göçmen yetişkin çocukların başka bir yerde çalışırken ebeveynlerine duygusal ve fiziksel destek
sağlamaları doğası gereği daha zordur ve bu da ebeveynlerin duygusal refahını ciddi şekilde bozabilir. Yetişkin
bir çocuğun yokluğundan kaynaklanan azalan destek ağı, şiddetli mutsuzluk ve yalnızlık duygularına neden
olabilir ve sonunda daha belirgin depresif belirtilere yol açabilir. Bu tür kötüleşen duygusal sağlık sonuçları,
yaşlıların fiziksel sağlığını daha da bozabilir ve bu nedenle genel sağlık durumu için çok önemli risk faktörleri
olabilir (Scheffel ve ark., 2019). Bu nedenle, yaĢlılarda morbiditeyi azaltmak ve ailelerin refahını korumak ve

geliĢtirmek için programlar geride kalan yaĢlılarda kötü ruh sağlığı belirtilerini hafifletmeye odaklanmalı ve
sağlıktan yararlanma farklılıklarını azaltmayı amaçlamalıdır (Kuhn R., 2006). Ayrıca göçler nedeniyle geride
kalan yaĢlı bireylerin 3. kuĢakla bir araya gelebilme, tecrübelerini aktarabilme Ģansları da azalmaktadır.
Kültürel açıdan gelecek kuĢaklar arasında köprü vazifesi gibi önemli bir role sahip olan yaĢlı bireyler,
torunlarından uzaklaĢmakta, onlarla birlikte vakit geçirme ve sosyalleĢme imkanlarını yeterince
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 749 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

bulamamaktadır. Kentelere göç eden yaĢlı bireyler ise yaĢadıkları, değiĢen sağlık davranıĢları, eklenen
stresörler faktörler, yetersiz sosyal destek ve ayrımcılık, kültürel farklılıklar, yeni bir çevreye uyum ve sosyal
hayatın yeniden kurulması, gibi birtakım uyum sorunları nedeniyle, kentin güvenli (ergonomik alanlar, suç
iĢleme oranında düĢüklük, trafik kazası riskinin azlığı) ve eriĢilebilir niteliklerde olması, kente uyumunu
kolaylaĢtırarak bağımsız yaĢamasını sağlayacaktır. Hizmet organizasyonu ve sunumunda yaĢlı bireylerin
ihtiyaçlarının göz önüne alınarak planlanması yaĢlı bireylerin bağımsız yaĢamalarına imkan sağlayacaktır. Bu
nedenle özellikle büyük Ģehirlerde hız kazanan kentsel dönüĢüm faaliyetlerinde yaĢlı bireylerin ihtiyaçlarının
göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
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COVID-19 Sonrası ArtıĢ Gösteren Tıbbı Atık Plastiklerinin Yakıta DönüĢtürülmesinde Yeni
Teknolojilerin Ġncelenmesi
Dr. Çağrı ÜN
Adana BüyükĢehir Belediyesi, Orcid No: 0000-0002-7925-5000

Özet
Koronavirüs (COVID-19) pandemisi küresel bir tıbbi acil durumu yaratmıĢtır. Bununla birlikte COVID-19
salgını tıbbi atıklarda büyük artıĢlara neden olmuĢtur. Salgından bu yana COVID-19'dan üretilen tıbbi atık
miktarının dünya çapında 2,6 milyon ton/gün olmuĢtur.
Bu çalıĢma atık plastiklerden yakıt eldesi gibi yenilikçi bir alanda son yıllarda yapılan çalıĢmaları sunmayı
amaçlamıĢtır. Gene bu çalıĢma tıbbi atık plastiklerini geri dönüĢtürmek için uygulanabilir ve sürdürülebilir
stratejilerin geliĢtirilmesine yönelik öneriler sunar.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Atık, Atık Plastik, Polipropilen, Yakıt
Abstract
The coronavirus (COVID-19) pandemic has created a global medical emergency. However, the COVID-19
outbreak has caused huge increases in medical waste. Since the outbreak, the amount of medical waste
produced from COVID-19 has been 2.6 million tons/day worldwide.
This study aimed to present the studies carried out in recent years in an innovative field such as obtaining fuel
from waste plastics. Again, this study provides recommendations for the development of viable and sustainable
strategies to recycle medical waste plastics.
Keywords: Medical Waste, Waste Plastic, Polypropylene, Fuel
Son 50 yılda düzenli depolama alanlarında ve doğal çevresel alanlarda yaklaĢık beĢ milyar ton plastik atık
birikmiĢtir. Polipropilen (PP) atıklar, toplam plastik atığın yaklaĢık %23'ünü oluĢturmaktadır. PP atıkları faydalı
ürünlere dönüĢtürmek; biriken atıkları azaltır ve buna bağlı olarak çevre ve insan sağlığına yönelik riskler azalır
(Chen ve ark. 2019).
Dünyanın yılda 400 milyon tonun üzerinde plastik ürettiği ve bunların çoğunun kullanıldıktan sonra çevreye ve
toplumlara zarar verdiği görülmektedir. Plastikler için döngüsel ekonominin ölçeklendirilmesi, atık
yönetiminde ve geri dönüĢümünde sistematik bir değiĢim gerektiği, plastikleri azaltma, yeniden kullanma ve
geri dönüĢtürme yoluyla bütünsel bir yaklaĢım benimsenmesi gerekmektedir. Ayrıca COVID-19 salgınında
kiĢisel koruyucu ekipman, test kiti ve aĢıların Ģırıngası gibi tek kullanımlık plastik kaynaklarından ötürü atık
plastik miktarı ciddi anlamda arttırmıĢtır (WEF, 2020).
COVID-19 pandemisine müdahaleden kaynaklanan on binlerce ton fazladan tıbbi atık, dünya çapında sağlık
hizmetleri ve atık yönetim sistemleri üzerinde muazzam bir baskı oluĢturmuĢtur. Ġnsan ve çevre sağlığını tehdit
eden bu durum, atık yönetimi uygulamalarını iyileĢtirmeye yönelik ciddi bir ihtiyaç ortaya çıkarmıĢtır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir araĢtırmanın sonuçlarına göre, pandeminin baĢlangıcından
bu yana sadece BirleĢmiĢ Milletler'in sağlık sistemi üzerinden 87 bin ton koruyucu malzeme dağıtılmıĢtır.
Bunun yanı sıra 2021 yılının sonuna dek yapılan yaklaĢık 8 milyar doz aĢının 144 ton atığa sebep olduğu,
bunlardan 87 tonun cam aĢı tüpü, 48 tonun ise iğnelerden arta kalan atıklardan oluĢtuğu bildirilmiĢtir (WHO,
2022).
Türkiye‘de 2020 yılında ağlık kuruluĢlarından 110 bin ton tıbbi atık toplanmıĢtır. Toplam tıbbi atığın %23,7'si
Ġstanbul, %7,8'i Ankara ve %5,8'i Ġzmir olmak üzere, %37,3'ü bu üç büyükĢehirde bulunan sağlık
kuruluĢlarından toplanmıĢtır. Toplanan tıbbi atığın %90,6'sı sterilize edilerek depolama alanlarına, %9,4'ü ise
yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edilmiĢtir (TÜĠK, 2022).
COVID-19 kaynaklı atık sorunu ve çevresel sürdürülebilirliğe yönelik artan aciliyet, bu atıkların atıklarını
güvenli ve sürdürülebilir bir Ģekilde bertaraf sistemlerini güçlendirme fırsatı sunmaktadır. COVID-19 hastalığı
dünya çapında yayılmaya devam ederken, tıbbi ve plastik atıkların milyarlarca kiĢi tarafından ayrım
gözetmeksizin yanlıĢ bertaraf edilmesi hızla küresel bir sorun hâline gelmiĢtir. Yüksek COVID-19 oranlarıyla
karĢı karĢıya kalan Ģehirler, sağlık tesislerindeki tıbbi atık üretiminin büyük çaplı artıĢını yönetmek için
mücadele etmiĢtir. Tıbbi atık miktarındaki çarpıcı artıĢ yüzünden atıkların yönetilmesi ve iĢlenmesi baĢa
çıkılabilecek boyutlarda değildir. SARS-CoV-2 virüsünün kalıcılığı ve yüksek bulaĢıcılığı nedeniyle, birçok
ülke tüm hastane atıklarını bulaĢtırıcı olarak sınıflandırmaktadır. Çoğunlukla plastikten yapılan tıbbi atıkların
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kontrolsüz bir Ģekilde yakılması, sera gazı salımına; ayrıca ağır metaller, dioksinler, poliklorlu bifeniller ve
furanlar gibi potansiyel olarak tehlikeli diğer bileĢiklerin açığa çıkmasına neden olmaktadır. Dünya Sağlık
Örgütü‘nün (WHO) tahminlerine göre, her ay yaklaĢık 89 milyon tıbbi maskeye ihtiyaç bulunmaktadır. Üç
katmandan oluĢan tek kullanımlık maskeler polipropilen, poliüretan, poliakrilonitril, polistiren, polikarbonat,
polietilen veya polyester gibi polimerlerden üretilmektedir (Ak, 2020).
Purdue Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü‘nde geliĢtirilen yeni teknolojiler ile poliolefin plastik atıkları
geri dönüĢtürmenin, piroliz ve depolimerizasyon gibi diğer yöntemlere göre ekonomik ve çevresel olarak daha
güvenli bir yol olduğu ortaya konmuĢtur. Ayrıca plastik atıkları geri dönüĢtürmek için gereken kaynak sayısını
azaltırken ekipman ve bakım maliyetlerini azaltabileceğini, sürecin daha çevre dostu bir ürün oluĢturduğunu da
ortaya konmuĢtur (Recycling Today, 2021). Bu süreç poliolefin plastikleri geri dönüĢtürmenin piroliz ve
depolimerizasyon gibi diğer yöntemlere göre ekonomik ve çevresel olarak daha güvenli bir yol olduğunu
gösterir. Bu iĢlem poliolefin plastiklerin %90'ına kadar geri dönüĢtürülebileceğini ve tamamlanması yaklaĢık 45
dakika sürer. Bu metod ile %50 veya daha fazla polipropilen içeren poliolefin atığını 450°C ve 45 dakikada
%87 verimle yağlara dönüĢtürmek için düĢük basınçlı (~2 MPa) hidrotermal iĢleme (LP-HTP) yöntemi
geliĢtirilmiĢtir. C4 ila C25 hidrokarbon arasında olan yağlar; hidrokarbon, benzine ve ultra düĢük kükürtlü
dizele damıtılabilir. Bu yöntem ile, poliolefin atıklarından yılda 190 milyon tona kadar yakıt üretilebilmekte ve
geleneksel yakıt üretme yöntemlerine kıyasla enerjide %92 ve sera gazı emisyonlarında %71 tasarruf
sağlanabilmektedir (Kai ve ark., 2021).
Chen ve ark. PP‘ler, 0,5-6 saatlik bir reaksiyon süresi boyunca 380–500 °C'de ve 23 MPa'da süper kritik su
kullanılarak yağa dönüĢtürmüĢtür. PP'nin ağırlıkça %91'e kadarı 425 °C'de 2–4 saatlik reaksiyon süresiyle veya
450 °C'de 0,5–1 saatlik reaksiyon süresiyle yağa dönüĢtürülmüĢtür. Daha yüksek reaksiyon sıcaklıkları (>450
°C) veya daha uzun reaksiyon süreleri (>4 saat) daha fazla gaz ürününe yol açmıĢtır. Ürün olarak elde edilen
petrol ürünleri olefinler, parafinler ve aromatiklerden oluĢmuĢtur. Yağ bileĢenlerinin ağırlıkça yaklaĢık %8090'ı nafta ile aynı kaynama noktası aralığına (25-200 °C) ve 48-49 MJ/kg ısıtma değerlerine sahiptir. Ön
analizler, bu dönüĢüm sürecinin potansiyel olarak yakma ve mekanik geri dönüĢüme göre daha yüksek enerji
verimliliğine ve daha düĢük sera gazı emisyonlarına sahip olduğunu göstermektedir. PP'den elde edilen yağ,
diğer kimyasallar için benzin karıĢım stokları veya besleme stokları olarak kullanılma potansiyeline sahiptir
(Chen ve ark., 2019).
Gelecekte yukarıda bahsedilen metodların kullanımı ile birlikte; her bir sağlık kuruluĢunda kullanılabilecek
tarzda ve kolaylıkta, tıbbi atık plastiklerini yakıta dönüĢtürecek sistemlerin geliĢtirilmesi ile birlikte tıbbi atık
sorunu önemli ölçüde azaltacak olup, ayrıca geri dönüĢüm sağlanacaktır. Poliolefin atıklarından elde edilecek
yakıtlar, yıllık benzin veya dizel talebinin %4‘ünü karĢılayabilir.
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Synthesis, characterization of a new 1,2,3-triazole compound bearing indoline-salicyl aldehyde and
investigation of its anti-malaria property by in silico studies.
Ayse TAN
Vocational School of Technical Sciences, Mus Alparslan University,
ORCID: 0000-0003-2692-7923

Abstract
In this study, a novel 1,2,3-triazole compound (6) based on indoline-salicyl aldehyde moieties was synthesized
and characterized by 1H, 13C-NMR, and FT-IR analyses. The interaction with Plasmodium falciparum
dihydroorotate dehydrogenase (PfDHODH) enzyme of compound 6 was investigated via in silico molecular
docking studies. The inhibition of this enzyme is considered a therapeutic target against malaria. The docking
studies were carried out with AutoDock 4.2 program. Additionally, the docking result of compound 6 was
compared with Genz-669178, which is an inhibitor for PfDHODH. According to the docking results,
compound 6 showed quite well interactions with the active site of PfDHODH. Compound 6 (-10.88 kcal/mol)
showed better binding than Genz-669178 (-9.98 kcal/mol) in the interactions with the PfDHODH.
Consequently, compound 6 may be considered a new inhibitor candidate for the PfDHODH enzyme according
to in silico studies, and hence, its inhibitor effects may investigate via in vitro anti-malaria studies.
Keywords: Plasmodium falciparum, malaria, dihydroorotate dehydrogenase, 1,2,3-triazole, indoline, molecular
docking.
1. Introduction
1,2,3-Triazole compounds are important heterocyclic compounds for organic and pharmaceutical chemists due
to their various biological activities such as xanthine oxidase (XO) inhibitor, antiallergic, antimicrobial,
antibacterial, anti-HIV, antiviral, anticancer, antituberculosis, α-glucosidase inhibitor, acidic corrosion
inhibitor, and IDO inhibitor [1-7] (Figure 1). Due to their aromatic stability, triazole compounds are highly
resistant to hydrolysis, reduction, and oxidation reactions[8]. The fact that they have a wide variety of
biological activities has made these compounds attractive. Especially in recent years, many studies have been
carried out on 1,2,3-triazole compounds and very important results have been reported [2, 4]. Some compounds
bearing 1,2,3-triazole ring were also thought to be inhibitors of SARS-Cov-2 in recent in silico studies[9].
In this study, a novel 1,2,3-triazole compound (6) based on indoline-salicyl aldehyde moieties was synthesized
and characterized by 1H, 13C-NMR, and FT-IR analyses. The interaction with Plasmodium falciparum
dihydroorotate dehydrogenase (PfDHODH) enzyme of compound 6 was investigated via in silico molecular
docking studies.

Figure 1. Some bioactive 1,2,3-triazole derivatives
2. Results and discussions
2.1.Synthesis
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A novel 1,2,3-triazole compound 6 bearing an indoline and a salicyl aldehyde framework was synthesized by
the reaction steps given in Scheme 1. Firstly, compounds 2, 3, and 5 were synthesized starting with the indoline
(1) and salicyl aldehyde (4) as mentioned literature[10-13]. 1H,13C-NMR, and FT-IR spectra of compound 3 are
given Figure 2. At the last stage, compound 5 was treated with compound 3 via Cu(I)-catalyzed azide-alkyne
cycloaddition (CuAAC)[14] and compound 6 was obtained in a good yield (Scheme 1). Compound 6 was
characterized by 1H, 13C-NMR and FT-IR analyses (Figure 3) in the experimental section.

Scheme 1. The synthesis of compound 6 via CuAAC

a

b

c
Figure 2. H (a), C-NMR (b), and FT-IR (c) spectra of compound 3[13]
1

13
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a

b

Figure 3. 1H (a),13C-NMR (b,) and FT-IR (c) spectra of compound 6.
2.2.Molecular docking studies
Plasmodium falciparum parasite transmitted by female mosquito causes the most fatal form of malaria. The
parasite needs dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) enzyme for de novo pyrimidine biosynthesis that
DHODH enzyme catalyzes its rate-limiting step. Scientists have reported that the inhibition of DHODH
enzyme of this parasite prevents reproduction and infection, so, it is considered a therapeutic target against
malaria[15]. Considering the inhibition of this enzyme, in this study, the antimalaria effect of compound 6 was
investigated via molecular docking studies. Molecular docking studies can be carried out before in vitro studies
because the studies give us preliminary information about whether the related compound will influence this
enzyme. Thanks to this preliminary information, there is no loss of material or time. In this sense, the docking
studies, which are computational studies, have an important place in science. Additionally, the antimalaria
effect of Genz-66178 (Figure 4), which is an inhibitor of PfDHODH, was also examined by the docking studies
and compared to compound 6. The docking studies were performed on the 3D crystallographic structure of
PfDHODH. According to the docking results, two compounds interacted quite well with the active site of
PfDHODH, as well. However, compound 6 (-10.88 kcal/mol) showed better interactions than Genz-66178 (9.98 kcal/mol) with the active site of PfDHODH (Table 1). The best binding pose and 3D interaction of 6 are
given in Figure 5. The 2D interaction diagrams of compounds 6 and genz-669178 with the active site of
Plasmodium falciparum dihydroorotate dehydrogenase are given in Figure 6.
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Figure 4. The structures of compounds 6 and Genz-669178

Table 1. The best b nd ng energ es and other dock ng scores of compounds 6 and Genz-66178 w th the act ve
s te of PfDHODH
PfDHODH
Compounds
BE*

EIC*, Ki

FIME*

EE*

VHDE*

(kcal/mol)

(µM)

(kcal/mol)

(kcal/mol)

(kcal/mol)

6

-10.88

0.10

-12.67

-0.04

-12.63

Genz-669178

-9.98

0.48

-10.87

-0.12

-10.76

BE* = Binding
Energy, EIC* =
Estimated
Inhibition Constant
(Ki),
FIME*
=Final
Intermolecular
Energy,
EE*=
Electrostatic
Energy, VHDE* =

vdW+Hbond+desolv Energy.

a
b
Figure 5 The best binding pose (a) and 3D interaction diagram (b) of 6 with the active site of PfDHODH
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a
b
Figure 6. 2D interaction diagrams of compounds 6 (a) and genz-669178 (c) with the active site of Plasmodium
falciparum dihydroorotate dehydrogenase
3. Materials and methods
3.1.Synthesis
All reagents and anhydrous solvents were purchased from Sigma-Aldrich, Alpha, Acros, Merck, and Tekkim,
and used without further purification. The 1H NMR and 13C NMR spectra were recorded on a Bruker 400 MHz
NMR spectrometer and made for a fee. The FT-IR spectrum was recorded with a Perkin Elmer
spectrophotometer using an ATR head in the range of 4000-600 cm-1. Melting point (m.p.) was measured with a
Thermo Scientific melting point device.
2-((1-(2-(indolin-1-yl)-2-oxoethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methoxy)benzaldehyde (6) [9]
To a stirred solution of compound 5 (1 mmol) in 20 mL of methanol were added 3 (1 mmol) and then, added
solutions of sodium L-ascorbate (0.1 mmol) in 5 mL of H2O and CuSO4.5H2O (0.1 mmol) in 5 mL of H2O,
consecutively, at room temperature. Until the consumption of compound 5, the mixture was stirred at room
temperature for about 5 h. Then, to the mixture was added 20 mL of ethyl acetate, and extraction was
performed with H2O (3×10 mL). The organic layer was dried over Na2SO4. The crude product was purified by
precipitation with diethyl ether
Yield: 80%, light coffee dust, m.p:164-167℃ 1H NMR (δ, ppm, 400 MHz, DMSO-d6): 10.36 (s, 1H), 8.30 (s,
1H), 7.97 (d, J=7.6 Hz, 1H), 7.71-7.67 (m, 2H),7.49 (d, J=8.4 Hz, 2H), 7.27 (d, J=7.2 Hz, 1H), 7.17-7.01 (m,
3H), 5.62 (s, 2H), 5.39 (s, 2H), 4.23 (t, J=7.6 Hz, 2H), 3.21 (t, J=8 Hz, 2H).13C NMR (δ, ppm, 100 MHz,
DMSO-d6): 189.58, 164.54, 160.91, 142.89, 142.61, 136.85, 132.20, 128.16, 127.58, 126.90, 125.48, 124.95,
124.36, 121.59, 116.27, 114.70, 62.62, 52.54, 46.91, 28.03. FT-IR (cm-1): 3150, 3071, 3032, 2953, 2860, 1727,
1684, 1670, 1596, 1582, 1481, 1456, 1432, 1398, 1340
3.2.Molecular Docking Studies
AutoDock 4.2 program was used to perform molecular docking studies[16]. 3D crystallographic structure of
PfDHODH enzyme was downloaded from the Protein Data Bank (www.rcsb.org)[17] (PDB ID:4CQ8). The
protein was prepared using Discovery Studio Visualizer 2021[18]. The 2D structures of compounds 6 and
Genz-669178 were drawn on ChemDraw Professional 16.0. The 2D structures of all compounds were
minimized via Avogadro software [19]. In the docking analysis, the compounds were flexible, and the protein
was rigid. The grid box was created with the AutoDock 4.2 program. The grid box center values were arranged
as X: 2.007 Å, Y:-2.596 Å, Z: 36.188 Å The grid box sizes were set at 40x40x40 Å3. The results of molecular
docking were visualized with Discovery Studio Visualizer 2021.
4. Conclusion
A novel 1,2,3-triazole compound 6 bearing indoline-salicyl aldehyde moieties was synthesized via CuAAC
reaction and characterized by 1H, 13C-NMR, and FT-IR analyses. The anti-malaria effects of compounds 6 and
Genz-669178 were investigated via in silico molecular docking studies. According to the docking results,
compound 6 may be considered a new inhibitor candidate for PfDHODH enzyme, and hence, it may be a novel
drug candidate for malaria.
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A detailed investigation of the optical properties of the 1,3,4-oxadiazole derivative
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Abstract
In this study, optical properties of 2-(5-chloropyrazin-2-yl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole 2-(5CP)-5MO organic
semiconductor, which is a derivative of 1,3,4-oxadiazole, in DCM solvent were investigated theoretically and
experimentally. UV spectra are widely used to determine the direct and indirect energy ranges and band structure of the
molecule. We examined the optical band gaps of the 2-(5CP)-5MO molecule using the Tauc model. The refractive index
is important in optoelectronic material selection because it shows how the wavelengths of the rays change as they pass
through the material. The refractive index (n) are observed using the semi-empirical relations based on measured energy
gap (Eg) data. Moreover, ultraviolet-visible (UV-Vis) and energy gaps has been carried out theory with B3LYP and
CAM-B3LYP functionals.
Keywords: 2-(5CP)-5MO, optical properties, refractive index, optical band gap.
1. Introduction
Heterocyclic compounds are formed when at least one of the carbon atoms forming the ring is replaced by any of the
oxygen (O), sulfur (S) or nitrogen (N) atoms. Oxadiazoles have an important place among heterocyclic compounds with
biological activity. Today, there are five-membered heterocyclic rings such as oxadiazole in the structure of many
compounds used as active pharmaceutical ingredients. The oxadiazole ring has different isomers according to the position
of the heteroatoms. However, the most biologically active among these isomers are 1,3,4-oxadiazole derivatives.
1,3,4-oxadiazoles also have good optical properties. Heterocyclic compounds containing 1,3,4-oxadiazole moiety are used
to prepare π-electron-rich aromatic ring-containing donor-acceptor molecules. 1,3,4-oxadiazole derivatives have strong
fluorescence. Due to these properties, it has recently been used in light emitting diodes (LED). 1,3,4-oxadiazoles also
have good optical properties. In the literature, a series of available oxadiazoles and its derivatives were studied due to
their high potential of electron-transporting from evaluating electron mobility, facile injection, good chemical and thermal
stability [1-3].
At this viewpoint, we have investigated optical properties of 2-(5CP)-5MO organic material for OLED applications.
These properties were controlled with DCM solvent. Calculated Eg values obtained B3LYP and CAM-B3LYP
functionals were compared with the measured Eg values for DCM solvent. Calculated the ultraviolet-visible (UV-Vis)
obtained from time-dependent (TD)-DFT method. The optical refractive index (n) are calculated using the semi-empirical
relations based on measured energy gap (Eg) data.
2. Computational Details
The optical properties of 2-(5CP)-5MO molecules have been investigated by TD/DFT method with B3LYP and CAMB3LYP functionals [4-6]. CAM-B3LYP functional were also tested for accuracy and efficiency of the calculations
because B3LYP actually underestimates excited-state energies [7]. GAUSSIAN09 program package is used in the
calculations [8]. The optimized structure of the molecule was determined by DFT/B3LYP/6-311++G(d, p) method in the
gas phase.
3. Results and discussion
3.1. UV-Vis and Optical Band Gap
The molecule consists of one oxadiazole ring, pyrazin ring, an methyl group and chloro atom. The optimized structure of
the molecule is planar. After the optimization of the molecule, it was examined in DCM solvent using the B3LYP and
CAM-B3LYP functionals for the Uv-Vis spectrum. The absorbance spectrum of the 2-(5CP)-5MO molecule for DCM
solvent is given in Figure 1, depending on the wavelength.
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Figure 1. The Molar Absorbtivity plots vs. wavelength (λ) of 2-(5CP)-5MO organic molecule.
According to Figure 2., 3 peaks were observed in the B3LYP functional (291, 264 and 196 nm), while 2 peaks were
observed in the CAM-B3LYP functional (271 and 169 nm) and experimental spectrum (281, 241 nm). However, in the
spectrum found with the B3LYP functional, peaks shift towards the larger wavelength. UV spectra are widely used to
determine the direct and indirect energy ranges and band structure of the molecule.
We examined the optical band gaps of the 2-(5CP)-5MO molecule using the Tauc model [9]. Eg values are plotted in
Figures 2 and 3 to examine direct-indirect band gaps. These shapes were obtained according to the photon energy (E)
versus (aE)2(cm-1eV)2 (direct) and (aE)1/2(cm-1eV)1/2 (indirect) curves.

Figure 2. The (aE)2(cm-1eV)2 vs photon energy of 2-(5CP)-5MO organic molecule.
In Figure 3 (a), Eg parameters obtained from B3LYP and CAM-B3LYP functional are 4.02 and 4.13 eV, respectively. In
Figure 3 (b), from the experimental spectrum, the Eg optical band gap was observed as 3.80 eV.
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Figure 3. The (aE)1/2(cm-1eV)1/2 vs photon energy of 2-(5CP)-5MO organic molecule.
In Figure 3 (a), this parameter was obtained as 3.70 and 3.81 eV, respectively. In experimental spectrum, the Eg optical
band gap was observed as 3.80 eV.
3.2. Refractive index
One of the most important parameters in optical and optoelectronic technology applications is the refractive index (n)
[10]. It is known that the n value of a material decreases with energy gap. We calculated the n values for various relations
such as Moss, Kumar-Singh, Ravindra, Hervé-Vandamme and Reddy. These obtained refractive index values for 2(5CP)-5MO were showed in Fig. 4 and 5 (direct and indirect).
As seen in Figure 4, the lowest n values (1.73, 1.59,1.52) of the 2-(5CP)-5MO for DCM are obtained from Ravindra
relation, while the highest n values (2.59, 2.55, 2.53) of the 2-(5CP)-5MO are obtained from Reddy relation.

Figure 4. The refractive indices of the 2-(5CP)-5MO for many relations (direct)
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Figure 5. The refractive indices of the 2-(5CP)-5MO for many relations (indirect).
As seen in Figure 6, the lowest n values (2.21, 1.79, 1.72) of the 2-(5CP)-5MO for DCM are obtained from Ravindra
relation, while the highest n values (2.76, 2.6, 2.59) of the 2-(5CP)-5MO are obtained from Reddy relation.
4. Conclusions
Firstly, the 2-(5CP)-5MO organic molecule was optimized and then its optical properties examined. The absorbance
spectrum of the molecule is plotted and the band structure is defined. The optical band gap (Eg) values were calculated as
4.02, 4.13 eV and 3.70, 3.81 eV for direct and indirect band gap, using the B3LYP and CAM-B3LYP functions. The
optical band gap obtained from the experimental UV spectrum is 3.80 and 3.02 eVfor direct and indirect band gap. The
obtained Eg values show that the 2-(5CP)-5MO material exhibits semiconductor properties. This result shows that the 2(5CP)-5MO material in DCM, which displays the lower optical band gap and higher refractive index can give the most
results for OLED devices.
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A detailed investigation of the vibrational spectroscopy of the 1,3,4-oxadiazole derivative
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Abstract
In this study, 2-Amino-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole molecule was investigated theoretically and
experimentally. The study focused on vibration spectroscopy. Geometric parameters and vibrational
spectroscopy of the 2A5(4ClP)O molecule were calculated in the DFT/B3LYP method and on the 6311G++(d,p) basis set. In order to better examine the vibrational properties of the molecule, the infared and
Raman spectra of the molecule were also recorded experimentally and compared with the theoretical results.
Keywords: Oxadiazole, Vibrational Spectroscopy, DFT
1. Introduction
Oxadiazoles are heterocyclic aromatic chemical compounds in the azole family. Its molecular formula is
denoted by C2H2N2O. These molecules can be found in the structure of 1,2,4, 1,2,3, 1,3,4 and 1,2,5 oxadiazoles,
depending on the position of the oxygen and nitrogen atoms in the molecule. Generally, 1,3,4 and 1,2,4
oxadiazoles are studied more by researchers due to their biological and chemical properties [1]. The presence of
1,3,4-oxadiazole ring in the structure of any compound enables that compound to gain biological activity. These
oxadiazole types generally show antibacterial [2-4] , antifungal [5,6], analgesic [7] , anti-inflammatory,
antiviral, anticancer [8,9], antidiabetic [10] effects. In this study, 1,3,4 oxadiazole derivative molecule, which is
of great importance in the literature, was used.
As it is known, vibrational spectroscopy is concerned with the transitions caused by the absorption or emission
of electromagnetic radiation [11]. Almost every compound, inorganic or organic, absorbs electromagnetic
radiation in the infrared range of the electromagnetic spectrum. Vibration spectroscopy may involve different
techniques. However, the most important of these are mid-infrared, near-infrared and Raman spectroscopy.
Together, Raman and mid-infrared spectroscopy allow us to observe fundamental vibrations necessary for
elucidating molecular structure [12]. Infrared spectroscopy is one of the most important techniques used by
scientists since the 1960s. It provides information about different types of materials, from the most sensitive
biological samples to hard minerals.
In this study, the geometric parameters, experimental and theoretical vibration spectra of the 2A5(4ClP)O
molecule were examined and the results were interpreted by comparing them. Since these properties of the
molecule have not been studied before in the literature, it is thought that it can contribute to research in this
field.
2. Computational details
The theoretical calculations for the molecular structure and spectroscopic studies were performed with DFT
(B3LYP) and 6-311++G(d,p) basis set using the Gaussian09 program [13-16].
3. Experimental
In the experimental part of our study, the commercially purchased 2-Amino-5-(4 chlorophenyl)-1,3,4oxadiazole molecule from Sigma-Aldrich company was used. FT-IR and FT-Raman spectra were recorded with
the devices in KırĢehir Ahi Evran University Central Research and Application Laboratory.
4. Results and discussion
4.1. Geometrical structures
There are two aromatic rings, phenyl and oxadiazole, in the structure of the 2A5(4ClP)O molecule. Oxadiazoles
are a class of heterocyclic aromatic chemical compounds from the azole family. There are four oxadiazole
isomers. The oxadiazole derivative used in our study is 1,3,4-oxadiazole.
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Fig 1: The theoretical optimized geometric structure of 2A5(4ClP)O molecule
As seen in Figure 1, a chlorine atom is attached to the 4. carbon of the phenyl ring, and an amino group is
attached to the carbon atom shown as C13 in the oxadiazole ring.
When Table 1 is carefully examined, it can be seen that similar bond lengths in the molecule have
approximately the same value. For example, the C2-C3, C4-C5, and C3-C4 bonds in the phenyl ring can be
represented with Angstrom values of 1.391, 1.394, and 1.390. C1-C2 and C1-C6 bond lengths were obtained as
1.400 and 1.403 Angstroms. The bond lengths above are different from their values. It is thought that this may
be due to the oxadiazole ring attached to the carbon atom number 1 in the phenyl ring.
There is one chlorine atom in the phenyl ring of the studied molecule. The bond length (C14-Cl11) between the
carbon-chlorine atom was obtained as 1.755 Angstrom. In a different molecule in the literature, this bond length
was obtained as 1.755 Angstrom, as in our study [17].
Table 1: Calculated optimized geometric parameter values of 2A5(4ClP)O molecule.
Bond Lengths (Å)
B3LYP/
Bond Angles (°)
B3LYP/
6-311G++(d,p)
6-311G++(d,p)
C1-C2
1.400
C2-C1-C6
119.29
C1-C6
1.403
C3-C4-C5
121.11
C2-C3
1.391
C2-C3-C4
119.27
C4-C5
1.394
C1-C6-C5
120.45
C3-C4
1.390
C12-O14-C13
102.06
C12-O14
1.383
C12-N15-N16
107.44
C13-O14
1.356
C13-N16-N15
105.52
C13-N17
1.363
C5-C4-Cl11
119.42
C1-C12
1.454
C3-C4-Cl11
119.45
C2-H7
1.082
C2-C3-H8
120.56
C3-H8
1.082
C1-C6-H10
119.25
N17-H18
1.009
Dihedral Angles
N17-H19
1.009
H8-C3-C4-Cl11
0.06
C14-Cl11
1.755
C2-C1-C12-O14
1.31
4.2. Vibrational Spectral Analysis
We can easily measure how much light is absorbed by a molecule with vibrational spectroscopy. In
spectroscopy, the absorption of infrared radiation by each molecule has different characteristics. In this study,
experimental and theoretical spectra are considered together to obtain the vibrational spectroscopy signature of
the 2A5(4ClP)O molecule.
The calculated vibrational wavenumbers are generally higher than the experimentally obtained vibrational
wavenumbers. This is due to the combination of electron correlation effects. In addition, the experimental
spectra were recorded using solid matter in the spectroscopy device, while the calculated wavenumbers were
recorded in the vacuum environment in the theoretical program. The calculated wave numbers were multiplied
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by the scaling factor in order to achieve a better fit in the experimental and theoretical results. Theoretical and
experimental IR spectra are shown in Figure 2, and Raman spectra are shown in Figure 3.

Figure 2: The calculated (with scaling factor) and experimental IR spectrum of 2A5(4ClP)O molecule

Figure 3: The calculated (with scaling factor) and experimental Raman spectrum of 2A5(4ClP)O molecule
5. Conclusion
In Figure 2, as seen in the theoretical infrared spectrum, the most intense peak was calculated at 1651 cm-1. This
vibration is due to the carbon-nitrogen double bonds in the oxadiazole ring.
In the theoretical Raman spectrum (see Fig. 3), the peak is observed at 1612 cm -1. When the vibration
animation was examined in the program, it was noticed that it was caused by the ring vibration in the phenyl
ring.
When the experimental spectra were examined, the mentioned peaks were observed at 1656 and 1612 cm -1 in
the infrared and Raman spectra, respectively. Here, the experimental and theoretical values for this peak are the
same, indicating a good agreement in the results. When the theoretical infrared and Raman spectra were
examined (see Fig. 2 and 3), a peak with the same wavenumber was observed at 3429 cm -1. This peak is due to
the symmetrical N-H stretch in the amino group.
The peak observed at 3075 cm-1 in the theoretical Raman spectrum and at 3072 cm-1 in the experimental Raman
spectrum was observed as C-H symmetrical ring vibration (phenyl ring) when examined in animation.
As mentioned above, it has been observed that there is a good agreement between the theoretical and
experimental results.
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ÖZET:
GiriĢ:
Gastroduodenal intussusepsiyon midenin bir kısmının duodenum lümenine doğru invajine olmasıdır.
Gastroduodenal intussusepsiyonlar nadir olarak görülürler ve eriĢkinlerdeki tüm intussusepsiyonların ancak
%10‘unu oluĢtururlar ve çoğu zaman altta yatan çeĢitli benign ve malign çeĢitli lezyonlarla iliĢkili olarak ortaya
çıkarlar. Gastrointestinal stromal tümörler (GĠST) nadir görülen mezenkim kaynaklı tümörlerdir. Burada
midede yerleĢen GĠST‘le iliĢkili olarak ortaya çıkan bir gastroduodenal intussusepsiyon olgusu sunulmuĢtur.
Olgu Sunumu:
Yirmi bir yaĢında kadın hasta acil polikliniğine halsizlik, baĢ dönmesi ve siyah renkte dıĢkılama yakınmalarıyla
baĢvurdu. YaklaĢık bir aydır devam eden karın ağrısı yakınması olduğunu ifade eden hastanın acile
baĢvurmadan önce kısa süren bir göz kararması ve birkaç saniye süren bilinç kaybı atağı geçirdiği (senkop?) ve
sonrasında kanlı kusma ve siyah renkli dıĢkılama yakınmasının ortaya çıktığı öğrenildi. Hastanın ilk baĢvuru
anında yapılan fizik muayenesinde nabız 120/dk, TA: 80/50 mm Hg olarak ölçüldü, konjonktiva soluk
görünümdeydi ve rektal tuĢede aktif melena mevcuttu. Yapılan laboratuvar tetkiklerinde hemoglobin: 5,6 g/dl,
hematokrit: %20, platelet: 247.000 /µl, lökosit: 22.300 / µl, nötrofil: 19.100 /µl olarak tespit edildi. Mevcut
bulgularla üst gastrointestinal sistem (GĠS) kanaması tanısı konan hastaya yapılan acil üst GĠS endoskopisinde
korpus distalinde büyük kurvatur yönünde yaklaĢık 5x4 cm boyutunda üzerinde ülserasyon alanı izlenen GĠST
ile uyumlu polipoid bir kitle saptandı. Hastaya ilk iĢlemden 24 saat sonra yapılan endoskopik ultrasonografi
iĢlemi sırasında mide korpusunda gastrik foldların anormal Ģekilde torsiyone olarak endoskopun geçiĢine izin
vermediği görüldü (eĢarp yüzüğü görünümü, scarf-ring sign), endoskopik görünüm gastroduodenal
intussusepsiyonla uyumluydu. Endoskopla çeĢitli manevralar denenmesine rağmen intussusepsiyonun
düzelmediği izlendi. Hastaya acil abdomen bilgisayarlı tomografisi (BT) çekildi. BT‘de midedeki GĠST ile
uyumlu lezyonun antropilorik bölge ile birlikte duodenuma invajine olmuĢ olduğu görüldü, böylece
gastroduodenal intussepsiyon tanısı radyolojik olarak da teyid edilmiĢ oldu. Bir kez daha endoskopik
redüksiyon tedavisinin denenmesine karar verildi, ikinci endoskopi iĢlemi sırasında uygulanan çeĢitli tork
manevraları ve hastanın öğürmesinin etkisiyle intussusepsiyon düzeldi. Aynı seansta yapılan radyal EUS
incelemede ilk endoskopide saptanan polipoid lezyonun hipoekoik yapıda olduğu ve muskularis propriadan (4.
tabaka) köken aldığı saptandı. Mevcut bulgularla GIST tanısı konan hastaya elektif cerrahi eksizyon tedavisinin
uygun olacağına karar verildi. Ancak hastanın kliniğimizdeki yatıĢı sırasında üst GĠS kanama tekrarladı ve
hasta acil Ģartlarda operasyona alınarak korpustaki GIST ile uyumlu kitleye kama rezeksiyon uygulandı.
Cerrahi eksizyon materyalinin patolojik incelemesinde 5x3,5x2,5 cm boyutlarında, mitotik indeksi < 5/5 mm2
(G1) olan iğsi hücreli tip GĠST saptandı.
TartıĢma ve sonuç:
Gastroduodenal intussusepsiyon midenin bir kısmının pilordan geçerek duodenum lümenine doğru invajine
olmasıdır. EriĢkinlerde görülen intussusepsiyonlar çoğu zaman altta yatan leiomiyomlar, lipomlar, adenömatöz
polipler, leiomiyosarkomlar, adenokarsinomlar, GĠST‘ler gibi çeĢitli benign ve malign lezyonlarla iliĢkili olarak
ortaya çıkarlar. GĠST‘ler tüm gastrointestinal tümörlerin küçük bir kısmını oluĢturmalarına karĢın mezenkim
kaynaklı GĠS tümörleri arasında 1. sıradadırlar ve en sık olarak midede görülürler. Literatürde GĠST‘e bağlı
olarak gastroduoduodenal intussusepsiyon geliĢtiği bildirilen az sayıda olgu sunumu mevcuttur. Gastroduodenal
intussusepsiyonlar spontan olarak ya da endoskopi sırasında uygulanan manevralarla düzelebilirler. Bu Ģekilde
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düzelme olmayan hastalarda cerrahi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bizim hastamızda ikinci endoskopik denemede
uygulanan çeĢitli tork manevraları ile intussusepsiyon düzelmiĢtir.
Sonuç olarak mide GĠST‘lerine bağlı gastroduodenal intussusepsiyon geliĢmesi oldukça nadirdir.
Ġntussusepsiyonun redüksiyonu için endoskopik manevralar denenebilir. Endoskopik manevraların baĢarılı
olduğu olgularda intussusepsiyona neden olan GĠST için elektif cerrahi planlanması uygundur. Ancak bu
hastalarda GĠST‘lerin nadir de olsa metastatik hastalığa neden olabileceği unutulmamalı ve elektif cerrahi
öncesi bu yönden de gerekli tetkikler yapılmalıdır. Endoskopik manevralarla redükte edilemeyen
gastroduodenal intussusepsiyon vakalarında cerrahi tedavi gereklidir. Bu vakalarda gastrik GĠST‘in de aynı
seansta rezeksiyonunun planlanması uygun olacaktır.
Anahtar kelimeler: Ġntussusepsiyon, gastroduodenal, gastrointestinal stromal tümör
A RARE CASE REPORT: GASTRODUODENAL INTUSSUSCEPTION ASSOCIATED WITH
GASTRIC GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR
ABSTRACT
Introduction:
Gastroduodenal intussusception is the invagination of a part of the stomach into the lumen of the duodenum.
Gastroduodenal intussusceptions are rarely seen and they constitute only 10% of all intussusceptions in adults
and often occur in association with various underlying benign and malignant lesions. Gastrointestinal stromal
tumors (GIST) are rare tumors of mesenchymal origin. Herein, a patient with gastroduodenal intussusception
associated with a GIST located in the stomach is presented.
Case presentation:
A 21-year-old female patient was admitted to the emergency department with complaints of weakness,
dizziness, and passing black stools. The patient stated that he had abdominal pain lasting for about a month, and
a few hours ago he experienced a brief blackout and a few seconds of loss of consciousness (syncope?), and
then bloody vomiting and passing black stools occurred. Physical examination of the patient at the time of
admission revealed that the pulse rate was 120/min, blood pressure: 80/50 mm Hg, the conjunctiva was pale,
and active melena was detected on digital rectal examination. The results of the laboratory tests were as
follows; Hgb: 5.6 g/dl, Hematocrit: 20%, Platelet: 247,000 /µl, WBC: 22.300 / µl, neutrophil: 19.100 /µl. The
patient was diagnosed with upper gastrointestinal system (GIS) bleeding based on the current findings.
Emergency upper gastrointestinal endoscopy was done and an ulcerated polypoid mass of approximately 5x4
cm in size was seen in the stomach located on the greater curvature side of the distal corpus. The endoscopic
appearance of the mass was thought to be consistent with GIST. Endoscopic ultrasonography (EUS) was
performed 24 hours after the first endoscopic examination and during the procedure, gastric folds in the corpus
were observed to be abnormally torsioned and did not allow the passage of the endoscope (scarf ring
appearance, scarf-ring sign). The endoscopic appearance was compatible with gastroduodenal intussusception.
Various endoscopic maneuvers were tried to reduce the intussusception with no success. Computed tomography
(CT) of the abdomen was obtained which showed the mass lesion in the corpus and the anthropyloric region of
the stomach together to be invaginated into the lümen of the duodenum confirming the presence of
gastroduodenal intussusception. The endoscopic reduction was given a second chance and with various torque
maneuvers applied during the procedure and also with the possible contribution of recurrent retchings of the
patient during the procedure the intussusception recovered. Radial EUS examination performed in the same
session showed that the polypoid lesion in the stomach was hypoechoic in nature and it originated from the
muscularis propria (4th layer). These findings were thought to be consistent with GIST and elective surgical
excision was considered to be the appropriate treatment approach for the patient. However, upper GIS bleeding
recurred while the patient was still in the hospital and the patient was needed to be operated on emergently due
to hemodynamic compromisation. Wedge resection of the mass lesion was done. Histopathological examination
of the surgical excision material showed a spindle cell type GIST of 5x3.5x2.5 cm in size with mitotic index
<5/5 mm2 (G1).
Discussion and conclusions:
Gastroduodenal intussusception is the invagination of a part of the stomach through the pylorus into the
lumen of the duodenum. Adult intussusceptions often occur in association with various benign and malignant
lesions such as leiomyomas, lipomas, adenomatous polyps, leiomyosarcomas, adenocarcinomas, and GISTs.
GISTs constitute a small portion of all gastrointestinal tumors, but they are the first among GIS tumors of
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mesenchymal origin. GISTs are most frequently located in the stomach. There are only a few case reports in the
literature reporting gastroduodenal intussusception associated with gastric GISTs. Gastroduodenal
intussusceptions can resolve spontaneously or with endoscopic maneuvers. Surgery should be performed in
patients whose endoscopic maneuvers fail. In our patient, intussusception was successfully reduced with
various endoscopic torque maneuvers applied during the second endoscopic attempt.
In conclusion, gastroduodenal intussusception due to gastric GISTs is very rare. As the first-line
treatment, endoscopic maneuvers can be attempted to reduce intussusception. After the reduction of the
intussusception, excision should also be planned for the GIST causing it. However, it should be kept in mind
that, albeit rare, GISTs can cause metastatic disease, therefore necessary tests should be performed before
elective surgery. Surgery is the treatment of choice in patients with gastroduodenal intussusceptions whose
endoscopic maneuvers fail. In these cases, however, it would be appropriate to plan the resection of gastric
GIST in the same session.
Key words: Intussusception, gastroduodenal, gastrointestinal stromal tumor
GĠRĠġ:
Ġntussusepsiyon komĢu gastrointestinal segmentlerin birbirinin içerisine doğru girmesidir.
Gastroduodenal intussusepsiyon ise midenin bir kısmının duodenum lümenine doğru invajine olması Ģeklinde
tanımlanır. Ġntussusepsiyonlar eriĢkin hastalarda nadir olarak görülürler ve çoğu zaman altta yatan
leiomiyomlar, lipomlar, adenömatöz polipler, leiomiyosarkomlar, adenokarsinomlar, gastrointestinal stromal
tümörler (GĠST) gibi çeĢitli benign ve malign lezyonlarla iliĢkili olarak ortaya çıkarlar (1). Gastroduodenal
intussusepsiyonlar eriĢkinlerdeki tüm intussusepsiyonların ancak %10‘unu oluĢtururlar (2). Bu makalede mide
büyük kurvatür tarafında yerleĢen bir GĠST‘le iliĢkili olarak ortaya çıkan üst gastrointestinal sistem (GĠS)
kanaması ile kliniğe baĢvuran ve hastanedeki takipleri sırasında gastroduodenal intussusepsiyon geliĢen bir olgu
sunulmuĢtur.
OLGU SUNUMU:
Yirmi bir yaĢında kadın hasta hastanemizin acil polikliniğine halsizlik, baĢ dönmesi ve siyah renkte
dıĢkılama yakınmalarıyla baĢvurdu. Tıbbi öyküsü alındığında yaklaĢık bir aydır devam eden karın ağrısı
yakınması olduğunu ifade eden hastanın acile baĢvurmadan önce kısa süren bir göz kararması olduğu ve birkaç
saniye süren bilinç kaybı atağı geçirdiği (senkop?) ve sonrasında kanlı kusma ve siyah renkli dıĢkılama
yakınmasının ortaya çıktığı öğrenildi. Bilinç kaybı atağı sırasında kasılma, idrar ya da gaita kaçırma, ağzından
köpük gelme gibi ek yakınmaları olmadığı öğrenilen hastanın acil serviste yapılan ilk değerlendirmesinde
heyecanlı-telaĢlı görünümde olduğu, genel durumunun orta-iyi, bilincinin açık, koorperasyonun yeterli ve yer,
kiĢi ve zaman orientasyonunun tam olduğu saptandı. Vücut ısısı: 36,5 oC, S: 12/dk, nabız 120/dk, TA: 80/50
mm Hg olarak ölçülen hastanın fizik muayenesinde radyal nabız vurularının zayıf, kalp atımlarının ritmik,
taĢikardik olduğu görüldü. Konjonktiva soluk görünümdeydi ve rektal tuĢede aktif melena mevcuttu. Diğer
sistem fizik muayene bulgularında patoloji saptanmayan hastaya yapılan laboratuvar tetkiklerinde; kan grubu A
Rh (+), Hemoglobin: 5,6 g/dl, Hematokrit: %20, Platelet: 247.000 /µl, Lökosit:22.300 / µl, nötrofil: 19.100 /µl,
Protrombin zamanı (INR): 1,14, aPTT: 19,5 sn, glukoz: 82 mg/dl, üre: 38,9 mg/dl kreatinin: 0,51 mg/dl, SGOT:
9,5 U/L, SGPT: 20 IU/ml, ALP: 56 U/L, GGT: 7 U/L, albümin: 34,1 g/L, Total bilirubin: 0,78 mg/dl, CRP:
3,21 mg/dl olarak ölçüldü. Öykü, fizik muayene ve laboratuvar bulguları ile üst GĠS kanaması tanısı konan
hastaya 8 mg/saat pantoprazol infüzyonu baĢlandı. Uygun IV sıvı tedavisi ve 2 ünite eritrosit süspansiyonu
transfüzyonu sonrasında klinik durumu düzelen ve hemodinamik bulguları stabilize olan hastaya acil üst GĠS
endoskopisi yapıldı. Endoskopik incelemede mide lümeninde bir miktar sindirilmiĢ kan mevcuttu. Korpus
distalinde, büyük kurvatur yönünde yaklaĢık 5x4 cm boyutunda üzerinde ülserasyon alanı izlenen polipoid bir
kitle izlendi (Resim 1). Ülser tabanında görünür bir damar kesiti mevcuttu, buraya bir adet hemoklip uygulandı.
Kitlenin endoskopik görünümünün GĠST ile uyumlu olduğu düĢünüldü ve elektif Ģartlarda endoskopik
ultrasonografi yapılması (EUS) planlandı.
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Resim 1. Üst GĠS endoskopi; korpus distalinde, büyük kurvatur yönünde yaklaĢık 5x4 cm ülsere polipoid kitle.
Hastanın endoskopi sonrası izleminde vital bulgu ve hemogram takipleri stabil seyretti. Ġlk endoskopi
iĢleminden 24 saat sonra EUS yapılmak üzere hasta tekrar endoskopik incelemeye alındı. Endoskopla mideye
girildiğinde korpusta gastrik foldların anormal Ģekilde torsiyone olarak endoskopun geçiĢine izin vermediği
görüldü (eĢarp yüzüğü görünümü, scarf-ring sign), endoskopik görünüm gastroduodenal intussusepsiyonla
uyumluydu (Resim 2).

Resim 2. Üst GĠS endoskopi; korpusta gastrik foldlarda torsiyone görünüm (eĢarp yüzüğü görünümü, scarf-ring
sign)
Endoskopi iĢlemi sırasında hava verilerek midenin ekspanse edilmesi ve çeĢitli endoskopik tork
manevraları denenmesine rağmen intussusepsiyonun düzelmediği izlendi. Hastaya acil abdomen bilgisayarlı
tomografisi (BT) çekildi. BT‘de midedeki GĠST ile uyumlu lezyonun antropilorik bölge ile birlikte duodenuma
invajine olmuĢ olduğu görüldü ve gastroduodenal intussusepsiyon tanısı radyolojik olarak da teyid edildi
(Resim 3).
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Resim 3. Axial kesitlerde (A, B), koronal (C) ve sagital reformat kesitlerde gastroduodenal intussusepsiyon ve
duodenum lümenine invajine olan hipodens kitle.
Hastanın klinik, endoskopik ve radyolojik bulguları değerlendirilerek gastroduodenal intussusepsiyonun
bir kez daha endoskopik olarak redükte edilmeye çalıĢılmasına, baĢarısızlık durumunda cerrahi tedavi
yapılmasına karar verildi. Ġlk endoskopi iĢleminden 48 saat sonra yapılan ikinci endoskopik denemede
uygulanan tork manevraları ve hastanın öğürmesinin etkisiyle intussusepsiyonun düzeldiği görüldü. Aynı
seansta yapılan radyal EUS incelemede mideki polipoid lezyonun hipoekoik yapıda olduğu ve muskularis
propriadan (4. tabaka) köken aldığı saptandı ve EUS bulgularının da GĠST‘le uyumlu olduğu düĢünüldü (Resim
4).

Resim 4. Endoskopik ultrasonografide muskularis propriadan (4. tabaka) köken aldığı düĢünülen hipoekoik
lezyon.
Mevcut bulgularla GIST tanısı konan hastaya elektif cerrahi eksizyon yapılmasının uygun olacağına
karar verildi. Ancak hastanın kliniğimizdeki yatıĢı sırasında üst GĠS kanama bulguları tekrarladı. Parlak kırmızı
renkte hematemez Ģeklinde kanaması olan hastanın hemodinamik bulgularında da bozulma oldu, hipotansiyon
(70/50) ve taĢikardi (120/dk) geliĢti. Hemogram takiplerinde hemoglobin değerinin kısa süre içerisinde 9,3
g/dl‘den 6,9 g/dl‘ye düĢtüğü gözlendi. IV sıvı ve ES transfüzyonu ile hemodinamik stabilizasyon sağlandıktan
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sonra acil operasyon planlanarak hasta genel cerrahi kliniğine devredildi. Operasyonda mide lümeninde bol
miktarda kan olduğu gözlendi. Gastrotomi yapılarak midedeki kanama artıkları temizlendikten sonra korpus
büyük kurvatür tarafındaki GIST ile uyumlu polipoid kitleye kama (wedge) rezeksiyon yapıldı. Postoperatif
takiplerinde sorun olmayan hasta gerekli önerilerle taburcu edildi.
Cerrahi eksizyon materyalinin patolojik incelemesinde 5x3,5x2,5 cm boyutlarında, mitotik indeksi < 5/5
mm2 (G1) olan iğsi hücreli tip GĠST saptandı (Resim 5).

Resim 5. Hematoksilen-Eozin (H-E) kesitler. Resim 5A ve 5B; mide duvarında, müsküler tabakadan düzgün
sınırla ayrılan, mukoza altında, submukoza tabakasında yerleĢtiği görülen iğsi hücreli tümör (5A‘da ok
muskuler tabakayı, 5B‘de ok mukoza tabakasını, yıldız iĢareti ile gösterilen bölgeler tümörü göstermektedir)
(H-E, 40x). Resim 5C; tümörü oluĢturan iğsi hücrelerin büyük büyütmede yakından görünümü (H-E, 100x).
Yapılan immunhistokimyasal boyamalarda tümör hücrelerinin CD117, DOG-1, düz kas aktini ve CD34
eksprese ettikleri görüldü (Resim 6).

Resim 6. Ġmmünhistokimyasal boyamalar. Tümör hücrelerinde sitoplazmik CD117 pozitifliği (5A), DOG-1
pozitifliği (5B), CD34 ile yaygın güçlü pozitiflik (5C), düz kas aktini (SMA) pozitifliği (5D), desmin negatifliği
(5E), S100 negatifliği (5F).
TARTIġMA:
Bu makalede gastrik GĠST‘e bağlı üst GIS kanama ile kliniğimize baĢvuran ve hastanemizdeki takipleri
sırasında gastroduodenal intussusepsiyon geliĢen bir olgu sunulmuĢtur. Küresel vana sendromu (ball valve
syndrome) olarak da adlandırılan gastroduodenal intussusepsiyon midenin bir kısmının pilordan geçerek
duodenum lümenine doğru invajine olmasıdır. Ġlk defa Hobbs ve Cohen tarafından 1946 yılında bildirilmiĢtir
(3). EriĢkinlerde nadir görülür. Ġntussussepsiyon geliĢen hastalar genellikle karın ağrısı, bulantı, kusma,
abdominal distansiyon gibi gastrointestinal obstrüksiyon bulguları ya da daha nadiren üst GIS kanama, akut
pankreatit gibi tipik olmayan klinik tablolarla kliniğe baĢvururlar. Nitekim bizim hastamız da hastaneye üst GĠS
kanaması bulgularıyla baĢvurmuĢ ve öyküsünden bir süredir ara ara olan karın ağrısı yakınmasının mevcut
olduğu öğrenilmiĢtir. EriĢkinlerde görülen intussusepsiyonlar çoğu zaman altta yatan leiomiyomlar, lipomlar,
adenömatöz polipler, leiomiyosarkomlar, adenokarsinomlar, GĠST‘ler gibi çeĢitli benign ve malign lezyonlarla
iliĢkili olarak ortaya çıkarlar. Bizim vakamızda da gastroduodenal intussusepsiyon midedeki GĠST ile iliĢkili
olarak geliĢmiĢtir.
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GĠST‘ler tüm gastrointestinal tümörlerin küçük bir kısmını oluĢturmalarına karĢın mezenkim kaynaklı
GĠS tümörleri arasında 1. sıradadırlar. GĠST‘ler gastrointestinal kanalın her bölgesinde görülebilmelerine karĢın
en sık olarak midede görülürler ve muskülaris propriadaki myenterik pleksusta bulunan ve pacemaker olarak
görev yapan Cajal hücrelerinden köken alırlar (4). Cajal hücreleri CD 117 (KIT) eksprese ederler bu nedenle
GĠST‘lerin de %75-80‘i CD-117 ile pozitif boyanma gösterirler (5). Endoskopik olarak GĠST‘ler genellikle
üzeri normal görünümlü mukozayla kaplı submukozal lezyonlar olarak görülürler bu nedenle lezyon üzerindeki
mukozadan alınan endoskopik biyopsilerin tanısal değeri düĢüktür. Lezyon üzerinde erozyon-ülserasyon
geliĢerek GĠS kanamasına neden olabilir. GĠST‘lerin prognozu tümör büyüklüğü, mitoz sayısı ve tümörün
lokalizasyonu gibi çeĢitli faktörlerle iliĢkilidir ve mide GĠST‘lerinin prognozu genel olarak ince bağırsak
GĠST‘lerinden daha iyidir. GĠST‘lerin kesin tedavisi cerrahidir.
Literatürde GĠST‘e bağlı olarak gastroduoduodenal intussusepsiyon geliĢtiği bildirilen az sayıda olgu
sunumu mevcuttur. Bu vaka sunumlarında hastaların akut ya da tekrarlayan karın ağrıları olduğu,
intussusepsiyona neden olan GĠST‘lerin çoğunlukla antrum ve fundusta yerleĢtiği bildirilmiĢtir (6). Bizim
hastamızın da öyküsünde ara ara olan karın ağrısı Ģikayetleri mevcuttu ve hasta acil polikliniğine üst GĠS
kanama bulguları ile baĢvurmuĢtu. Yapılan endoskopide kanamaya neden olan lezyonun korpus büyük kurvatür
tarafında yerleĢen, GĠST‘le uyumlu, yaklaĢık 5 cm çaplı, ülsere bir kitle olduğu görüldü. Bu vakada
gastroduodenal intussusepsiyon hastanın hastanede yatıĢı sırasında geliĢti. GĠS kanama nedeniyle yapılan ilk
endoskopide korpusta GĠST‘le uyumlu olduğu düĢünülen kitle izlendi, ancak intussusepsiyon görünümü
mevcut değildi. Ġlk iĢlemden 24 saat sonra yapılan EUS sırasında intussusepsiyon geliĢmiĢ olduğu görüldü. Bu
sürede üst GIS kanama nedeniyle oral gıda alımı kesilmiĢ olan hastanın herhangi bir semptomu yoktu.
Gastroduodenal intussusepsiyonlar spontan olarak ya da endoskopi sırasında uygulanan manevralarla
düzelebilirler. Bu Ģekilde düzelme olmayan hastalarda cerrahi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bizim hastamızda ilk
endoskopide intussepsiyon redükte edilememiĢ ancak ikinci endoskopik denemede uygulanan çeĢitli tork
manevraları ve hastanın öğürmesinin etkisiyle intussusepsiyonun düzeldiği görülmüĢtür.
GĠST‘lerin kesin tedavisi cerrahidir. Cerrahi klasik yöntemle yapılabileceği gibi laparoskopik olarak da
yapılabilir. Literatürde de çeĢitli makalelerde GĠST‘e bağlı gastroduodenal intussusepsiyon geliĢen olgularda
primer tümörün tedavisi için açık ya da laparoskopik kama rezeksiyon ya da parsiyel gastrektomi uygulandığı
bildirilmiĢtir (7-10). Son yıllarda GĠST ve bazı diğer submukozal kitlelerin endoskopik olarak çıkarılması da
giderek yaygınlaĢmaktadır. Nitekim literatürde intussepsiyona neden olan gastrik GĠST‘lerin endoskopik
submukozal disseksiyonla rezeksiyonunun bildirildiği vaka sunumları da mevcuttur (11,12). Bizim hastamıza
da tanısal araĢtırmalar tamamlanarak GĠST tanısı konduktan sonra elektif Ģartlarda cerrahi rezeksiyon yapılması
planlanmıĢtı ancak takiplerinde hemodinamik bulguları bozacak kadar Ģiddetli bir üst GĠS kanaması atağının
tekrarlaması nedeniyle hastaya acil olarak cerrahi yapılmak zorunda kalındı ve midedeki GĠST‘e kama
rezeksiyon uygulandı.
SONUÇ VE ÖNERĠLER:
Sonuç olarak mide GĠST‘lerine bağlı gastroduodenal intussusepsiyon geliĢmesi oldukça nadirdir. Bu
hastalar genellikle ara ara olan karın ağrıları ya da mide çıkım obstrüksiyonu bulgularıyla kliniğe baĢvururlar.
Gastroduodenal intussusepsiyonun redüksiyonu için ilk olarak endoskopik manevralar denenmelidir.
Endoskopik manevraların baĢarılı olduğu olgularda intussusepsiyona neden olan GĠST için elektif cerrahi
planlanması uygundur. Bu Ģekilde elektif Ģartlarda cerrahi planlanan hastalarda GĠST‘lerin nadir de olsa
metastatik hastalığa neden olabileceği unutulmamalı ve cerrahi öncesinde tarama amaçlı görüntülemeler ve
tetkikler yapılmalıdır. Endoskopik manevralarla gastroduodenal intussusepsiyonun redükte edilemediği
vakalarda cerrahi tedavi yapılması gereklidir. Bu olgularda cerrahi olarak gastroduodenal intussusepsiyonun
redükte edilmesinin yanında, intussepsiyona neden olan GĠST‘in de aynı seansta rezeksiyonunun planlanması
uygun olacaktır.
REFERANSLAR:
1.
2.
3.
4.

Cochran AA, Higgins GL 3rd, Strout TD. Intussusception in traditional pediatric, nontraditional pediatric, and adult patients.
Am J Emerg Med. 2011 Jun;29(5):523-7. doi: 10.1016/j.ajem.2009.11.023.
Stubenbord WT, Thorbjarnarson B. Intussusception in adults. Ann Surg. 1970 Aug;172(2):306-10. doi: 10.1097/00000658197008000-00019.
HOBBS WH, COHEN SE. Gastroduodenal invagination due to a submucous lipoma of the stomach. Am J Surg. 1946
Apr;71:505-18. doi: 10.1016/0002-9610(46)90199-7.).
Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: pathology and prognosis at different sites. Semin Diagn Pathol
2006;23(2):70–83.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 774 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

5.

Miettinen M, Lasota J. Gastrointestinal stromal tumors: review on morphology, molecular pathology, prognosis, and
differential diagnosis. Arch Pathol Lab Med 2006;130(10):1466–78.).
6. Đokić M, Novak J, Petrič M, Ranković B, Štabuc M, Trotovšek B. Case report and literature review: patient with
gastroduodenal intussusception due to the gastrointestinal stromal tumor of the lesser curvature of the gastric body. BMC
Surg. 2019 Oct 29;19(1):158. doi: 10.1186/s12893-019-0608-3.
7. De U, Basu S. Gastroduodenal intussusception due to gastrointestinal stromal tumor. Clin Case Rep. 2018 Sep
12;6(11):2276-2278. doi: 10.1002/ccr3.1786.
8. Chan CT, Wong SK, Ping Tai Y, Li MK. Endo-laparoscopic reduction and resection of gastroduodenal intussuception of
gastrointestinal stromal tumor (GIST): a synchronous endoscopic and laparoscopic treatment. Surg Laparosc Endosc
Percutan Tech. 2009 Jun;19(3):e100-3. doi: 10.1097/SLE.0b013e3181a03f07.
9. Adjepong SE, Parameswaran R, Perry A, Mathews R, Jones R, Butterworth JR, Sigurdsson A. Gastroduodenal
intussusception due to gastrointestinal stromal tumor (GIST) treated by laparoscopic billroth II distal gastrectomy. Surg
Laparosc Endosc Percutan Tech. 2006 Aug;16(4):245-7. doi: 10.1097/00129689-200608000-00010.
10. M S PB, Reddy CK, Augustine AJ, Sagari SG. Gastroduodenal intussusception due to pedunculated polypoid gastrointestinal
stromal tumour (gist ): a rare case. J Clin Diagn Res. 2015 Jan;9(1):PD05-6. doi: 10.7860/JCDR/2015/10457.5370.
11. Yamauchi K, Iwamuro M, Ishii E, Narita M, Hirata N, Okada H. Gastroduodenal Intussusception with a Gastric
Gastrointestinal Stromal Tumor Treated by Endoscopic Submucosal Dissection. Intern Med. 2017;56(12):1515-1519. doi:
10.2169/internalmedicine.56.8160.
12. Hsieh YL, Hsu WH, Lee CC, Wu CC, Wu DC, Wu JY. Gastroduodenal intussusception caused by gastric gastrointestinal
stromal tumor: A case report and review of the literature. World J Clin Cases. 2021 Feb 6;9(4):838-846. doi:
10.12998/wjcc.v9.i4.838.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 775 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE
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Özet
AĠK (Akılcı Ġlaç Kullanımı) ilkelerinden olan ―etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyet‖ gözetilerek bilinçli
ilaç kullanmak ilaca bağlı oluĢabilecek istenmeyen durumların azaltılması ve uygulanan tedavinin etkinliği
açısından son derece önemlidir. Bilimsel geliĢmelerin odağında yer alan akademisyenler sağlık hizmetlerinin
sunumunda önemli yeri olan ilaç kullanımına iliĢkin olumlu tutumları ile toplumu da akılcı ilaç kullanımı
hakkında bilinçlendirme konusunda etkili olacaktır.
Amaç: Bu çalıĢma ile akademisyenlerde akılcı ilaç kullanım düzeyleri ve demografik değiĢkenlere göre anlamlı
bir fark olup olmadığını belirlemek amaçlanmıĢtır.
Yöntem: Kolayda kartopu yöntemi ile yapılan çalıĢma Temmuz 2021- Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi
katılımı kabul eden 172 akademisyen ile gerçekleĢtirildi. Veri toplama araçları olarak; ―kiĢisel bilgi formu‖ ve
―akılcı ilaç kullanım ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız
örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi tercih edilmiĢtir. Gruplararası farklılığa Pos Hoc Tukey testi ile
bakılmıĢtır.
Bulgular: Akademisyenlerin akılcı ilaç kullanımın yüksek düzeyde olduğu söylenebilir. Akılcı ilaç kullanımı
ile medeni durum ve yaĢ arasında anlamlı bir fark görülmezken, cinsiyet, alan ve unvan ile akılcı ilaç kullanımı
arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiĢtir (p<0,05).
Sonuç: Sonuç olarak; akademisyenlerin akılcı ilaç kullanımında farkındalık düzeylerinin yüksek seviyede
olduğu belirlenmiĢtir. Akademisyenlerde cinsiyet olarak kadınlarda, unvanları Dr. Öğr. Üyesi olanlarda, sağlık
bilimleri alanlarında çalıĢan akademisyenlerde akılcı ilaç kullanımlarının daha yüksek olduğu saptandı.
Anahtar Kelimeler: Ġlaç, Akılcı Ġlaç Kullanımı, Akademisyenler
Rational Drug Use: A Study on Academics
Abstract
Conscious use of drugs by considering "efficacy, safety, suitability and cost", which are the principles of AĠK
(Rational Drug Use), is extremely important in terms of reducing drug-related undesirable situations and the
effectiveness of the treatment applied. Academicians, who are at the center of scientific developments, will be
effective in raising awareness of the society about rational drug use which has an important place in the
delivery of health services with their positive attitudes towards drug use.
Aim: The aim of this study was to determine the rational drug use levels on academicians and whether there is
a significant difference in terms of demographic variables.
Method: The study, which was carried out with the easy snowball method, was carried out with 172
academicians who accepted online participation between July 2021 and October 2021. As data collection tools;
"personal information form" and "rational drug use scale" were used. Descriptive statistics, independent sample
t-test and one-way analysis of variance were preferred in the evaluation of the data. The difference between
groups was evaluated with the Pos Hoc Tukey test.
Results: It can be said that the rational use of drugs by academics is at a high level. While there was no
significant difference between rational drug use and marital status and age, there was a significant difference
between gender, field and title, and rational drug use (p<0.05).
Conclusion: As a result; It has been determined that the awareness level of academicians in rational drug use is
at a high level. In academics, they are women by gender, their titles are Assistant Professor .It was determined
that rational drug use was higher among members and academicians working in the fields of health sciences.
Keywords: Medicine, Rational Drug Use, Academics
GiriĢ
Akılcı ilaç kullanımı, bir hastalığın önlenmesi, kontrol altına alınması veya tedavi edilmesi için doğru ilacın,
gereken anda, gerektiği miktarda, gerekli aralıklarla, gerekli süre ve uygun fiyatla kullanılmasıdır (1). Ayrıca,
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―hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçları, kiĢisel gereksinimlerini karĢılayan dozlarda, yeterli bir süre
boyunca, kendilerine ve topluma en az maliyet ile kullanmaları‖ Ģeklinde tanımlanmaktadır (2).
Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre tüm ilaçların yarısından fazlası uygunsuz Ģekilde reçete edilmektedir.
Akılcı olmayan ilaç kullanımının eğitim eksikliğinden baĢlayarak sosyokültürel, ekonomik, yönetsel ve
düzenleyici mekanizmalardan kaynaklanan bir çok nedeni vardır. Bu nedenlerin çoğu birbirini etkilemektedir
(3). Akılcı olmayan ilaç kullanımı bütün dünyada, özellikle de geliĢmekte olan ülkelerde en temel sağlık
sorunlarından birisidir ve çözüm için multidisipliner yaklaĢımı gerektirir.
AĠK (Akılcı Ġlaç Kullanımı) ilkelerinden olan ―etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyet‖ gözetilerek bilinçli
ilaç kullanmak ilaca bağlı oluĢabilecek istenmeyen durumların azaltılması ve uygulanan tedavinin etkinliği
açısından son derece önemlidir. Bilimsel geliĢmelerin odağında yer alan akademisyenler sağlık hizmetlerinin
sunumunda önemli yeri olan ilaç kullanımına iliĢkin olumlu tutumları ile toplumu da akılcı ilaç kullanımı
hakkında bilinçlendirme konusunda etkili olacaktır.
Method
AraĢtırmanın Amacı: Bu çalıĢmada akademisyenlerde akılcı ilaç kullanım düzeylerinin belirlenmesi ve
demografik değiĢkenlere göre anlamlı bir fark olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıĢtır.
AraĢtırmanın Tasarımı: Bu araĢtırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araĢtırmadadır.
AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: ÇalıĢma Temmuz 2021- Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi
katılımı kabul eden akademisyenler ile gerçekleĢtirildi.
AraĢtırma Evreni ve Örneklemi: Kolayda kartopu yöntemi ile çevrim içi katılımı kabul eden 172 kiĢi
araĢtırmanın örneklemini oluĢturmaktadır.
AraĢtırma Soruları;
1. Akademisyenlerde akılcı ilaç kullanım düzeyleri nasıldır?
2. Akademisyenlerde akılcı ilaç kullanımının demografik değiĢkenlere göre anlamlı bir fark var mıdır?
Veri Toplama Araçları: Veri toplama araçları olarak; ―kiĢisel bilgi formu‖ ve ―akılcı ilaç kullanım ölçeği‖
kullanılmıĢtır.
KiĢisel Bilgi Formu; cinsiyet, medeni durum, yaĢ, unvan ve alan ifadelerinden oluĢmaktadır.
Akılcı İlaç Kullanımı Ölçeği: DemirtaĢ vd., (2018) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Tek boyutlu 21 madde ve 3‘lü
likert tipindedir. Puanlaması ―2=Evet, 1=Bilmiyorum, 0=Hayır‖ Ģeklindedir. 2, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19,
20. maddeler ters önerme olup tam tersi puanlanmaktadır. Cronbach alpha değeri 0.82‘dir.
AraĢtırmaya katılan akademisyenlerde gönüllü olarak katılmaları sağlanmıĢ olup çalıĢma süresince gönüllülük
esas alınmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 26 paket programından yararlanılmıĢtır.
AraĢtırma verilerinde kullanılacak analiz yöntemlerinin belirlenmesinde araĢtırma verilerinin normal dağılımı
incelenmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1 ile +1 arasında değer
aldıkları görülmüĢtür ( Skewness=-.816; Kurtosis= .040). Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1 ile +1 arasında
değer aldıklarında normal dağılım göstermektedir(Hair vd., 2010). Kullanılan analiz yöntemleri ise tanımlayıcı
istatistikler, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi tercih edilmiĢtir. Gruplararası farklılığa Pos
Hoc Tukey testi ile bakılmıĢtır.
Bulgular
Akademisyenlerin sosyo-demografik özellikleri ile akılcı ilaç kullanım ölçeği parametrik test sonucu analizleri
Tablo 1‘de sunuldu.
Tablo 1. Akademisyenlerin sosyo-demografik özellikleri ve akılcı ilaç kullanım ölçeği parametrik test sonucu
analizleri
Cinsiyet**
Erkek
Kadın
Medeni
Durum**
Bekar
Evli
YaĢ***
30 yaĢ ve altı 1
31-40 yaĢ2
41ve üzeri3

N

%

Akılcı
Ġlaç
Kullanımı

Test Değeri

47
125

27,3
72,7

37,42±2,90
39,36±1,98

T:-4,985
P:0,000*

43
129

25
75

38,95±1,93
38,79±2,56

T:0,381
P:0,704

71
86
15

41,3
50
8,7

38,90±2,02
38,79±2,66
38,73±2,84

F:0,054
P:0,948
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Unvan***
Ar. Gör.1
Öğr. Gör.2
Dr. Öğr. Üyesi3
Doçent4
Alan***
Fen Bilimleri 1
Sağlık Bilimleri 2
Sosyal Bilimleri 3

74
47
31
20

43
27,3
18
11,6

38,09±2,57
39,53±1,98
39,87±1,74
38,30±2,73

40
49
83

23,3
28,5
48,3

37,42±3,16
39,85±1,91
38,90±1,92

F:6,373
P:0,000*

3>1

F:12,719
P:0,000*

2>1,3

Akademisyenlerin %72,7‘si kadın, %75‘i evli, %50‘si 31-40 yaĢ, %43‘ünün AraĢtırma Görevlisi ve
%48,3‘ünün sosyal bilimler alanında olduğu belirlenmiĢtir.
Akademisyenlerin akılcı ilaç kullanımları ile medeni durum ve yaĢ dağılımları arasında anlamlı bir fark
bulunmamıĢtır (p>0,05). Akılcı ilaç kullanımı ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark olup (p:0,000), kadın
katılımcılarda akılcı ilaç kullanımı anlamlı düzeyde daha yüksektir. Akılcı ilaç kullanımı ile unvan dağılımı
arasında anlamlı bir fark olup (p:0,000), Dr. Öğr. Üyesi olanlarda akılcı kullanımı anlamlı düzeyi daha
yüksektir. Gruplararası farklılığı belirlemek amaçlı Pos Hoc Tukey testinde alan dağılımı alt değiĢkenlerinde;
Dr. Öğr. Üyesi olanların puan ortalamalarının Ar. Gör. olanlara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu
belirlenmiĢtir. Akılcı ilaç kullanımı ile alan dağılımı arasında anlamlı bir fark olduğu (p:0,000), sağlık bilimleri
alanında olanlarda akılcı ilaç kullanımının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Tukey testinde
alan dağılımı alt değiĢkenlerinde; sağlık bilimlerinde olanlar ile fen ve sosyal bilimleri alanlarında olanlar
arasındaki ortalama puan farkı istatiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur (p<0,05; Tablo 1).
Akılcı ilaç kullanımı puan ortalaması, çarpıklık, basıklık, minumum ve maximum değerleri Tablo 2‘de
gösterilmiĢtir.
Tablo 2. Akılcı ilaç kullanımı puan ortalaması
Minimum Maximum Mean
Std.
Skewness
Kurtosis
Deviation
Statistic Statistic
Statistic Statistic Statistic Std. Statistic Std.
Error
Error
Akılcı
Ġlaç33,00
42,00
38,8314 2,42080 -,816 ,185 ,040
,368
Kullanımı
Akılcı ilaç kullanımı puan ortalaması 38,83±2,42‘dir.
TartıĢma ve Sonuç
Son yıllarda sağlık alanındaki hızlı geliĢmelere paralel olarak hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan
ilaçların sayısında ve çeĢitliliğinde artıĢ gözlenmiĢtir (4) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre tüm
ilaçların yarıdan fazlası uygunsuz kullanılmaktadır (5). Akılcı olmayan ilaç kullanımı mali sıkıntıların yanında
tedavinin etkisizliği ve sağlık sistemine güvensizlik gibi temel sorunlara neden olmaktadır. Tüm dünyada bu
sorunlara yönelik çözüm yolları aranmakta ve sağlık politikalarının alt uygulaması olan ulusal ilaç politikaları
kapsamında ilaç sektörüne yönelik uygulama amaçlarının belirlenmesi, bu amaçların gerçekleĢmesi için
yapılacak eylemlerin açıklanması ve ilgili tüm paydaĢların amaç ve eylemler açısından yüklenecekleri rollerinin
tespiti gibi orta veya uzun vadeli uygulamalar planlanmaktadır. (4). Akılcı ilaç kullanımına iliĢkin önlemlerde
bu uygulamalar içerisinde yer almaktadır. DSÖ de AĠK için ilaç kullanım politikalarının kontrolü, yaygın
kullanılan ilaçların listelenmesi ve kılavuzlar oluĢturulması, tıp eğitimine bu konu ile ilgili dersler eklenmesi,
sürekli tıp eğitimine önem verilmesi, halkın ilaç kullanımı konusunda eğitilmesi ve ilaç harcamalarının kontrol
edilmesi gibi önerilerde bulunmaktadır (5). Bu çalıĢmada akılcı ilaç uygulamalarına yönelik politika geliĢtirme
ve uygulama sürecinde önemli bir paydaĢ olduğu düĢünülen ve aynı zamanda bilimsel geliĢmelerin odağında
bulunan akademisyenlerin akılcı ilaç kullanım düzeyi ve demografik değiĢkenlere göre farklılık durumları
tanımlanmıĢtır. Demir ve ġahin (2021) ‗in çalıĢmalarında da Türkiye‘ de uygulanan ilaç politikalarının
uygulanması sürecinde amaçlara ulaĢma konusunda kullanılan araçların tercihine yönelik akademisyenlerin
görüĢüne baĢvurulmuĢ ve önerileri değerlendirilmiĢtir. (6) Ülkemizde akılcı ilaç kullanımına iliĢkin sağlıkçılar
üzerinde hekimler, hemĢireler, eczacılar vb. gibi önemli meslek grupları üzerinde çalıĢmalar mevcut olup
akademisyenlere yönelik sonuçlara rastlanmamıĢtır (3, 4, 7, 8). Sağlık meslek grubunun akılcı ilaç kullanımı
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konusundaki duyarlılığı ve etkililiği önemlidir ancak akademisyenler de dolaylı olarak akılcı ilaç kullanımı
uygulamalarına yön verebilecek ve etkileyecek önemli meslek üyeleri arasında yer almaktadır.
Mevcut çalıĢmada akademisyenlerin akılcı ilaç kullanımının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiĢtir.
Akademisyenlerin akılcı ilaç kullanımına iliĢkin olumlu tutumları ile akılcı ilaç kullanımı hakkında toplumu
bilinçlendirme konusunda etkili olabilecekleri düĢünülmektedir. ÇalıĢmaya katılım sağlayan akademisyenler
arasında Sağlık Bilimleri Alanında çalıĢanların Sosyal ve Fen Bilimleri alanında çalıĢanlar göre akılcı ilaç
kullanım düzeyleri daha yüksek bulunmuĢtur. Bu farklılık sağlık alanında çalıĢan akademisyenlerin mesleki
eğitim alanları doğrultusunda konu hakkında sahip oldukları bilgi ve aldıkları eğitime paralel olarak daha
bilinçli davrandıklarını düĢündürebilir. Sağır ve Parlakpınar, (2014) çalıĢmalarında alan ile ilgili öğretim
üyelerinin % 27,8‘ inin AĠK ile ilgili eğitim aldığı, 37 tıp fakültesinden 26‘ sının bu eğitimi verdiğini
belirtmiĢtir. Bu çalıĢma sağlık alanında çalıĢanlara yönelik AĠK hakkında eğitim alma ve bilgiye eriĢim
durumunun daha muhtemel olduğunun da örneğidir. Akılcı ilaç uygulamaları kapsamında etkili olduğu bilinen
sağlık meslek gruplarının eğitimi olumlu tutumların desteklenmesi açısından önemlidir. ÇalıĢmamızın bir diğer
önemli bulgusu da unvanı Dr. Öğr. Üyesi olanların puan ortalamalarının Ar. Gör. olanlara göre anlamlı
düzeyde daha yüksek bulunmasıdır. Saygılı ve ark .da (2020) çalıĢmalarında ve Hatipoğlu ve Cengiz Özyurt,
2016; Yapıcı ve diğ., 2011‘in çalıĢmalarından aktardığına eğitim düzeyi farklılığının akılcı ilaç kullanımı
üzerinde etkili olduğunu belirtmiĢlerdir (9).
Bu çalıĢma sonucunda akılcı ilaç kullanımı uygulamaları açısından istatistiksel farklılık bulunan sağlık
alanındaki akademisyenlerin AĠK ilkeleri hakkında öğrencilere ve topluma yönelik eğitim ve yönlendirme
konusunda önemli bir yeri olduğu ve her alandaki akademisyenin bu konudaki farkındalığı ve duyarlılığının
arttırılmasının fayda sağlayacağı söylenebilir. ÇalıĢmaya katılım sağlayan akademisyenlerin akılcı ilaç
kullanımı yüksek düzeyde çıksa da akılcı ilaç kullanımını iyileĢtirme çalıĢmalarının üst sınırının bulunmadığı
ve süreklilik gerektirdiği ifade edilebilir. Akılcı ilaç kullanımında farkındalığı yüksek akademisyenlerin akılcı
ilaç kullanımı politikalarının geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilme sürecinde yer alması önerilebilir.
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Özet
Sağlık hizmetlerinin çoğunlukla acil gereksinim duyulan, farklı profesyonellerin iĢlevsel bağlılığını gerektiren
karmaĢık ve değiĢken olması sağlık çalıĢanlarında stres ve gerginliğe yol açmaktadır. Bu durum tıbbi hataların
artmasına neden olmakta ve hasta güvenliğini olumsuz etkilemektedir. HemĢirelerin iĢ yükü fazlalığı ve
olumsuz çalıĢma koĢulları nedeniyle geliĢen iĢe bağlı gerginliğin azaltılması tıbbi hata düzeyinin
düĢürülmesinde ve hasta güvenliğinin sağlanmasında son derece önemlidir.
Amaç: Bu çalıĢma ile hemĢirelerde iĢe bağlı gerginliğin tıbbi hata tutumları üzerine etkisinin belirlenmesi
amaçlanmıĢtır.
Yöntem: Kolayda kartopu yöntemi ile yapılan çalıĢma Temmuz 2021- Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi
katılımı kabul eden 100 hemĢire ile gerçekleĢtirildi. Veri toplama araçları olarak; ―kiĢisel bilgi formu‖, ―iĢe
bağlı gerginlik ölçeği‖ ve ―tıbbi hata tutumları ölçeği‖ kullanılmıĢtır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı
istatistikler ve regresyon analizi tercih edilmiĢtir.
Bulgular: HemĢirelerde iĢe bağlı gerginlikleri ve tıbbi hata tutumlarının yüksek seviyede olduğu söylenebilir.
HemĢirelerde iĢe bağlı gerginliğin tıbbi hata tutumlarını anlamlı ve negatif yönde etkilediği (R 2: ,296; p<0,001)
saptanmıĢtır.
Sonuç: Sonuç olarak; hemĢirelerde iĢe bağlı gerginlik ile tıbbi hata tutumları iliĢkisinin yüksek seviyede olduğu
belirlenmiĢtir. HemĢirelerde iĢe bağlı gerginliğin azalmasıyla tıbbi hata tutumlarının artabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: HemĢire, ĠĢe Bağlı Gerginlik, Tıbbi Hata Tutumları
Determination of the relationship between Work-Related Strain in Nurses and Nursing Attitudes
towards medical errors
Abstract
The complexity and variability of healthcare services, which are often urgently needed and require the
functional commitment of different professionals, cause stress and tension in healthcare professionals. This
situation causes an increase in medical errors and adversely affects patient safety. Reducing the work-related
tension due to the excessive workload and adverse working conditions of nurses is extremely important in
reducing the level of medical errors and ensuring patient safety.
Aim: The aim of this study was to determine the effect of work-related stress on medical error attitudes in
nurses.
Method: The study, which was carried out with the easy snowball method, was carried out with 100 nurses
who accepted online participation between July 2021 and October 2021. As data collection tools; ―personal
information form‖, ―work-related tension scale‖ and ―medical error attitudes scale‖ were used. Descriptive
statistics and regression analysis were preferred in the evaluation of the data.
Results: It can be said that nurses have high levels of work-related tension and medical error attitudes. It was
determined that work-related stress affected the medical error attitudes of nurses in a significant and negative
way (R2: ,296; p<0.001).
Conclusion: In conclusion, it was determined that the relationship between work-related tension and medical
error attitudes in nurses was at a high level. It can be said that with the decrease of work-related tension in
nurses, their attitudes towards medical errors may increase.
Keywords: Nurse, Work-Related Tension, Medical Error Attitudes
GiriĢ
Tıbbi hata ―Sağlık hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir davranıĢta bulunması, mesleki
uygulamalarda yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu hastanın zarar görmesi‖ olarak tanımlanmaktadır. (1)
Karacabay ve arkadaĢlarının Sağlık Bakanlığı Güvenlik Raporlama Sistemi, 2016 yılı Ġstatistik ve Analiz
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Raporundan aktardığına göre bildirimi yapılan tıbbi hatalarda, en fazla hata bildiriminin hemĢirelerden kaynaklı
olduğu belirtilmiĢtir. (2)
HemĢireler sağlık hizmetinin merkezinde yer alan, sayıca büyük bir çoğunluğunu oluĢturan ve sağlık sistemin
belkemiğini oluĢturan temel insan gücüdür. COVID-19 pandemisi, zaman baskısı, zorlu operasyonel süreçler,
giderek artan hasta sayıları ve pandemi salgınından dolayı iĢ yükünün her geçen gün artması iĢe bağlı gerginliği
ve tıbbi hata tutumlarını etkilemektedir. HemĢirelerde ağır iĢ yükü, hastanın sorumluluğunu üstlenme, ağır ve
ölümcül hastalara bakım verme, gerektiğinde hasta ve yakınlarına duygusal destek verme gibi durumlar iĢ stresi
ve gerginliğini daha da arttırmakta(3) ve durum hasta bakımında hasta güvenliğini olumsuz etkilemektedir (4).
Tıbbi hataların nedenlerinin belirlenmesi hata oranlarının azaltılabilmesi ve açısından son derece önemlidir. Bu
çalıĢmada hemĢirelerin iĢe bağlı gerginlik nedeniyle tıbbi hata tutumlarının nasıl değiĢtiğini belirlemek
amaçlanmıĢtır. Alan yazınında yapılan çalıĢmalar değiĢkenleri düzey belirleme bazlı veya baĢka değiĢkenlerle
iliĢkileri incelemiĢ olsa da iĢe bağlı gerginlik ve tıbbi hata tutumlarını bir arada inceleyen çalıĢmalara
rastlanılmamıĢtır. Bu da iki değiĢken arasındaki altında yatan iliĢkinin büyük ölçüde keĢfedilmemiĢ olduğunu
göstermektedir.
Yöntem
AraĢtırmanın Amacı: Bu çalıĢmada iĢe bağlı gerginliğin tıbbi hata tutumları üzerindeki etkisinin belirlenmesi
maçıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.
AraĢtırmanın Tasarımı: Bu araĢtırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araĢtırmadadır.
AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: ÇalıĢma Temmuz 2021- Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi
katılımı kabul eden hemĢireler ile gerçekleĢtirildi.
AraĢtırma Evreni ve Örneklemi: Kolayda kartopu yöntemi ile yapılan çalıĢma 100 hemĢire ile
gerçekleĢtirildi.
AraĢtırma Soruları;
3. HemĢirelerin iĢe bağlı gerginlik düzeyleri nasıldır?
4. HemĢirelerin tıbbi hata tutumları nasıldır?
5. HemĢirelerin iĢe bağlı gerginliklerinin tıbbi hata tutumları üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır?
Veri Toplama Araçları: AraĢtırmada veriler; ―kiĢisel bilgi formu‖, ―iĢe bağlı gerginlik ölçeği‖ ve ―tıbbi hata
tutumları ölçeği‖ kullanılmıĢtır.
KiĢisel Bilgi Formu; cinsiyet, medeni durum, yaĢ, eğitim durumu, toplam mesleki yıl ve çalıĢtığınız kurum tipi
olmak üzere 6 ifade yer almaktadır.
ĠĢe Bağlı Gerginlik Ölçeği: Revicki ve arkadaĢları tarafından 1991 yılında geliĢtirilen ölçeğin Türkçe formunun
geçerlilik ve güvenirliği 1996 yılında Aslan ve arkadaĢları tarafından yapılmıĢtır. ĠĢe Bağlı Gerginlik Ölçeği
sağlık alanında çalıĢanlarda iĢe bağlı gerginlik ve stresi belirlemek amacıyla geliĢtirilmiĢ 18 madde içeren 4 ‗lü
Likert tipi bir öz bildirim ölçeğidir. Maddeler ―Tamamıyla Bana Uygun‖, ― Büyük Ölçüde Bana Uygun‖,
‗‘Kısmen Bana Uygun‖ ve ―Bana Hiç Uygun Değil‖ biçiminde puanlaması yapılmıĢtır. Ölçekte 2,4, 8, 9, 11 ve
15. maddeler tersine puanlanmaktadır. Geçerlilik ve güvenirlik çalıĢması yapılan çalıĢmada ölçeğin cronbach
alpha değeri 0,95‘dir.
Tıbbi Hata Tutumları Ölçeği: Güleç ve Ġntepeler (2013) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçek beĢli Likert tipindedir.
Ölçeğin ― 5 Tamamen Katılıyorum ile 1 Hiç Katılmıyorum‖ arasında puanlaması yapılmaktadır. Ölçek tıbbi
hata algısı, tıbbi hataya yaklaĢım ve tıbbi hata nedenleri olmak üzere üç alt boyut ve 16 maddeden
oluĢmaktadır. Ölçekteki iki madde (10. ve 13. madde) ters olarak puanlanmaktadır. Güleç ve Ġntepeler (2013)
çalıĢmasında ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.78‘dir.
AraĢtırmaya katılan akademisyenlerde gönüllü olarak katılmaları sağlanmıĢ olup çalıĢma gönüllülük esasıyla
yürütülmüĢ olup etik kurul izni alınmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 26 paket
programından yararlanılmıĢtır. AraĢtırma verilerinde kullanılacak analiz yöntemlerinin belirlenmesinde
araĢtırma verilerinin normal dağılımı incelenmiĢtir. AraĢtırmada elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık
değerlerinin -1 ile +1 arasında değer aldıkları görülmüĢtür ( Skewness=-.332; Kurtosis= -.908). Skewness ve
Kurtosis değerlerinin -1 ile +1 arasında değer aldıklarında normal dağılım göstermektedir(Hair vd., 2010).
Kullanılan analiz yöntemleri ise tanımlayıcı istatistikler, pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi
yöntemleri tercih edilmiĢtir.
Bulgular
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HemĢirelerin %69‘u kadın, %60‘ı evli, %57‘si 20-29 yaĢ aralığında, %65‘i lisans, %43‘ü 7 yıl ve üzeri ve
%78‘i kamu kurumunda çalıĢmaktadır.HemĢirelerin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1‘de gösterilmiĢtir.
Tablo 1. HemĢirelerin sosyo-demografik özellikleri
Sosyo-Demografik DeğiĢkenler
N
%
Cinsiyet
Kadın
69
69
Erkek
31
31
Medeni Durum
Bekar
40
40
Evli
60
60
YaĢ
20-29 yaĢ
57
57
30-39 yaĢ
30
30
40 yaĢ ve üzeri
13
13
Eğitim durumu
Lisans öncesi
22
22
Lisans
65
65
Lisansüstü
13
13
Toplam mesleki yıl
1-3 yıl
40
40
4-6 yıl
17
17
7 yıl ve üzeri
43
43
ÇalıĢtığınız kurum tipi
Kamu
78
78
Özel
22
22
HemĢirelerin iĢe bağlı gerginlik ile tıbbi hata tutumları arasındaki pearson korelasyon iliĢkisi ve puan
ortalaması istatistikleri Tablo 2‘de gösterilmiĢtir.
Tablo 2. ĠĢe bağlı gerginlik ile tıbbi hata tutumları arasındaki pearson korelasyon iliĢkisi ve puan ortalaması
istatistikleri
Tıbbi
MinĠĢe BağlıTıbbi Hata
Tıbbi HataTıbbi Hata
DeğiĢkenler
Ort.
Hataya
Max
Gerginlik Algısı
Nedenleri Tutumları
YaklaĢım
r
1
-,603**
-,213*
-,162
-,544**
ĠĢe
bağlı
1-4 2,85±0,93
gerginlik
p
,000
,033
,106
,000
**
*
**
r
-,603
1
,236
,267
,870**
Tıbbi
hata
1-5 2,73±1,01
algısı
p
,000
,018
,007
,000
*
*
**
r
-,213
,236
1
,454
,591**
Tıbbi hataya
1-5 3,48±0,38
yaklaĢım
p
,033
,018
,000
,000
**
**
r
-,162
,267
,454
1
,649**
Tıbbi
hata
1-5 3,47±0,47
nedenleri
p
,106
,007
,000
,000
**
**
**
**
r
-,544
,870
,591
,649
1
Tıbbi
hata
1-5 3,22±0,47
tutumları
p
,000
,000
,000
,000
HemĢirelerin iĢe bağlı gerginleri ile tıbbi hata algısı (r: -,603; p:0,000), tıbbi hataya yaklaĢım (r: -,213; p:0,000),
tıbbi hata nedenleri (r: -,162; p:0,000) ve tıbbi hata tutumları (r: -,544; p:0,000) arasında anlamlı ve negatif
yönlü bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. ĠĢe bağlı gerginlik puan ortalaması 2,85±0,93; tıbbi hata algısı
2,73±1,01; tıbbi hataya yaklaĢım 3,48±0,38; tıbbi hata nedenleri 3,47±0,47 ve tıbbi hata tutumları
3,22±0,47‘dir.
ĠĢe bağlı gerginliğin tıbbi hata tutumları üzerindeki etkisi Tablo 3‘de gösterilmiĢtir.
Tablo 3. ĠĢe bağlı gerginliğin tıbbi hata tutumları üzerine etkisi
Unstandardized
Standardized
Model FModel p
Coefficients
Coefficients t
Sig.
değeri
değeri
B
Std. Error
Beta
(Constant) 4,012
,128
31,275 ,000
47,279 ,000
ĠĢe
bağlı
-,274
,043
-,544
-6,425
,000
gerginlik
R: ,544 R Square: ,296
Adjusted R Squuare: ,289
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HemĢirelerde iĢe bağlı gerginliğin tıbbi hata tutumları üzerinde anlamlı ve negatif yönde etkilediği belirlenmiĢtir (β= ,544; p<0,001). HemĢirelerde iĢe bağlı gerginliğin tıbbi hata tutumları üzerindeki değiĢimleri açıklama oranını belirten R2
değeri ise, 296‘dır.
Sonuç
Bu çalıĢmada hemĢirelerin iĢe bağlı gerginlik düzeyleri, tıbbı hata tutumları ve bunlar arsındaki iliĢki ortaya konmaya
çalıĢılmıĢtır. HemĢirelerin iĢe bağlı gerginlik puan ortalaması 2,85±0,93 olarak saptanmıĢtır. HemĢirelerin yaptığı tıbbi
hataların nedenleri olarak, çalıĢan hemĢire sayısının az olması, hemĢirelere görev dıĢı iĢlerin yüklenmesi, stres, yorgunluk
ve tecrübesizlik gösterilmiĢtir (5,6). Bu faktörler hemĢirelerde iĢ yüklerinde artıĢa ve iĢ yükü algısının fazla olması
sorumlu olduğu hastaların bakım ve tedavilerini yetiĢtirmeye çalıĢan hemĢirelerin, yoğun iĢ stresi yaĢamalarına neden
olmaktadır. HemĢirelerin iĢe bağlı gerginleri ile tıbbi hata algısı (r: -,603; p:0,000), tıbbi hataya yaklaĢım (r: -,213;
p:0,000), tıbbi hata nedenleri (r: -,162; p:0,000) ve tıbbi hata tutumları (r: -,544; p:0,000) arasında anlamlı ve negatif
yönlü bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir. Karacabay ve arkadaĢlarının (2020) çalıĢmasında hemĢirelerin bireysel iĢ yükü
algıları olumlu (100.30±12.79), tıbbi hataya eğilimleri düĢük (232.81±17.95) olarak belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucu
da benzer Ģekilde iĢ gerginliğine neden olan iĢ yükü ile tıbbı hata eğilimi arasında iliĢkiyi doğrulamaktadır. Hasta
güvenliğinin temelinde yer alan tıbbi hataların azaltılması yönündeki çalıĢmalar olarak öncelikle hemĢirelerin çalıĢma
koĢulları ve ortamlarına yönelik iyileĢtirmeler gerekmektedir (7). Göktepe ve ark. (2020)‘ nin yöneticiler üzerinde yaptığı
bir çalıĢmada da, yönetici hemĢirelerin hemĢire çalıĢma ortamıyla ilgili sorunlar olduğunu belirtmiĢlerdir (8). Çelik
(2020) çalıĢmasında klinik hemĢirelerin çalıĢtıkları kurumda sağlıklı çalıĢma ortamı standartlarının düĢük ve orta düzeyde
olduğunu ve hemĢirelerin % 80,3‘ ü çalıĢma ortamına yönelik standartların karĢılanmasında ―HemĢire ĠĢ Yükü‖ ana
standardının en önemli olduğunu belirtmiĢlerdir (9). Literatürün de desteklediği üzere hemĢirelerin iĢ gerginliğine neden
olan temel iĢ yükü gibi durumların iyileĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar tıbbi hataların önüne geçerek kaliteli hasta bakımı
ve olumlu hasta çıktılarına katkı sağlayacaktır. (10)
Bu çalıĢmada,
 ĠĢe bağlı gerginliğin tıbbi hata tutumları üzerindeki etkisi ortaya çıkarıldı.
• ĠĢe bağlı gerginlik yüksek tıbbi hata tutumları orta düzeyde olduğu görüldü. ĠĢe bağlı gerginlik ile tıbbi hata
tutumları üzerinde anlamlı ve negatif yönlü bir etkisinin olduğu saptandı.
• Sonuç olarak, çalıĢmada hemĢirelerde iĢe bağlı gerginliğin azaltılmasıyla tıbbi hatalarda tutumun yükselmesini
olumlu yönde etkileyeceği belirlendi.
Elde edilen sonuçlar, hemĢirelik literatürü olmak üzere alan yazınında gelecekte yapılacak olan araĢtırmalara yol gösterici
bir model olabilir.
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ÖZET
Kimyasal gübrelerin hem yetiĢtirilen bitkiler hem de toprak özellikleri üzerine olumlu etkileri yanı sıra olumsuz
etkileri de bulunmaktadır. Bu nedenle organik gübreye eğilim her geçen gün artmaktadır. Çünkü organik veya
biyo gübreler bitkilerdeki besin elementlerinin artırılmasında ve tarımsal sürdürülebilirliğinin uzun vadede
devamı için gereklilerdir. Bu gübreler birçok tıbbi ve aromatik bitkide de uygulanmakta ve bitkilerin yeĢil
aksamlarını, kalite özellikleri ile birlikte besin maddesi içeriklerini artırmaktadır. Apiaceae (UmbelliferaeMaydanozgiller) familyası Türkiye florasında yer alan en zengin familyalardan biridir. Bu familya 300-400
arasında cins ve yaklaĢık 3700 tür içermektedir. Dünya genelinde, geniĢ bir yelpazede özellikle kuzey iklim
bölgelerinde yayılım göstermekte olup, sekonder metabolitler bakımından oldukça zengin familyadır. Tıbbi
olarak halk hekimliği ve ilaç endüstrisinde kullanılmalarının yanında yiyecek ve içeceklerde baharat ve lezzet
verici olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca beslenmede diyet takviyelerinde de faydalanılmaktadır. Bu derlemede
Apiaceae familyasına ait bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin organik ve biyo gübrelerin uygulanması ile
yetiĢtiriciliğinde verim ve kalite özelliklerinin değiĢimleri incelenecektir. Bu kapsamda Anavatanı Akdeniz
ülkeleri olan ve ülkemizde kültürü yapılarak ekonomimize katkısı bulunan rezene (Foeniculum vulgare),
dereotu (Anethum graveolens L.), kiĢniĢ (Coriandrum sativum L.) ve anason (Pimpinella anisum L.) bitkileri
araĢtırılmıĢ, organik ve biyo gübreler ile yetiĢtirilen bu bitkilerin morfolojik, verim ve bazı kalite kriterlerinin
pozitif tepki gösterdikleri ve kalite kriterlerinde (uçucu yağ bileĢenleri, inorganik madde gibi) değiĢimlere
neden olduğu belirlenmiĢtir. Farklı organik veya biyo gübrelerin uygulanan dozları karĢılaĢtırıldığında
Apiaceae familyasına ait bu bitkilerin verim ve kalite özelliklerinde klasik uygulamalara göre artıĢ olduğu
saptanmıĢtır. Ayrıca bu bitkilerin antioksidan aktivitesi, toplam fenolik ve flavonoid içeriklerini de
artırmaktadır. Böylece bu bitkilerin hem insan beslenmesinde hem de ilaç endüstrisinde katma değerleri
artmaktadır.
Bu derlemede tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiĢtirilmesinde kullanılan organik ve biyo gübrelerin faydaları genel
olarak irdelenmesiyle birlikte, Apiaceae familyasına ait bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin farklı organik gübre ile
yetiĢtiriciliğinde hem bitki verim ve kalitesi bakımından hem de toprak sağlığı açısından etkileri detaylı bir
Ģekilde irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Organik gübre, Biyo gübre, Umbelliferae, Kalite, Verim
INVESTIGATION OF SOME MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS OF THE APIACEAE
FAMILY IN TERMS OF ORGANIC MANURE AND BIO FERTILIZER APPLICATIONS
ABSTRACT
Chemical fertilizers have both positive and negative effects on the grown plants and soil properties. For this
reason, the trend towards organic manure is increasing day by day. Because organic manures or bio fertilizers
are necessary for increasing the nutrients in plants and long-term continuation of agricultural sustainability.
These manures are also applied in many medicinal and aromatic plants and increase the vegetative of the plants,
their quality properties and nutrient contents. Apiaceae (Umbelliferae) family is one of the richest families in
the flora of Turkey. This family includes between 300-400 genera and about 3700 species. It spreads in a wide
range, especially in northern climatic regions, and is a very rich family in terms of secondary metabolites. In
addition to being used medicinally in folk medicine and the pharmaceutical industry, they are used as spices
and flavouring in food and beverages. They are also used in dietary supplements. In this review, the changes in
yield and quality characteristics will be examined in the cultivation of some medicinal and aromatic plants
belonging to the Apiaceae family with the application of organic and bio manures. In this context, fennel
(Foeniculum vulgare), dill (Anethum graveolens L.), coriander (Coriandrum sativum L.) and anise (Pimpinella
anisum L.), whose origin is Mediterranean countries and which contribute to our economy by being cultivated
in our country, were investigated. It was determined that the morphological, yield and some quality criteria
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showed positive reactions and caused changes in quality criteria (such as essential oil components, inorganic
matter) of these plants grown with organic and bio manures. When the applied doses of different organic or bio
manures were compared, it was determined that the yield and quality characteristics of these plants, belonging
to the Apiaceae family, increased compared to the conventional applications.
In addition, the antioxidant activity, total phenolic and flavonoid contents of these plants increase in organic
and bio manure application. Thus, the added values of these plants increase both in human nutrition and the
pharmaceutical industry. In this review, the benefits of organic manures and bio fertilizers used in the
cultivation of medicinal and aromatic plants will be examined in general. The effects of some medicinal and
aromatic plants belonging to the Apiaceae family in terms of yield and quality and soil health will be examined
detail under grown different organic manures.
Keywords: Organic manure, Bio fertilizer, Umbelliferae, Quality, Yield
1. GĠRĠġ
Kimyasal gübrelerin kullanımı son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıĢ göstermiĢ ancak
kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim modeline ulaĢılamamıĢtır. Bitkisel üretimde kaliteli, ekonomik ve
sürdürülebilir yönetim stratejilerinin oluĢturulmasında tüm girdilerin etkin olarak kullanılması ve gübre etkinlik
parametreleri temel faktör olarak kabul edilmektedir. Ancak birçok durumda bu gübreler toprak, su ve hava
kirliliği gibi farklı olumsuz çevre koĢullarına neden olmakta ve çevresel üretim maliyetini artırmaktadırlar
(Ghost ve Bhat, 1998). Kimyasal gübrelerin bu olumsuz etkilerini önlemek için; organik veya biyogübreler,
hem bitki besin maddelerini hem de uzun vadeli sürdürülebilirliği artırmak için gereklidirler (Murty and Ladha,
1988; Mehnaz and Lazarovits, 2006).
Organik ve biyogübrelerin birçok bitki türlerinin uçucu yağ kompozisyonlarında değiĢikliklere neden oldukları
bildirilmiĢtir (Darzi vd., 2009). Organik gübreler kimyasal gübrelere kıyasla daha düĢük besin içeriğine sahiptir
ve yavaĢ salınırlar ancak daha uzun süreli kullanımlarda kimyasal gübreler kadar etkililerdir (Naguib, 2011).
Organik yapılı gübrelerin temel fonksiyonu, topraklardaki organik madde miktarını ve mikrobiyal aktiviteyi
artırma yolu ile toprak verimliliğini yükseltmektir. Organik gübre uygulamasının toprağın özellikle fiziksel ve
kimyasal özelliklerini iyileĢtirdiği yaygın olarak bilinmektedir (Tavali ve MaltaĢ, 2014). Toprağa organik gübre
ilavesiyle artan çözünebilir C ve N, toprağın mikrobiyal biyokütlesi için besin maddesi kaynağı olmaktadır. Bu
nedenle toprakların organik madde içeriği toprak verimliliğinin sürdürülebilir olması açısından son derece
önemlidir. Organik gübrelerden vermikompost, bitkinin besin alınımı için hazır bir biçimde fosfor, potasyum,
kalsiyum ve magnezyum gibi besin maddelerine sahiptir Vermikompost uygulaması, uygun Ģekilde toprak
pH'sını, mikrobiyal popülasyonu ve toprak enzim aktivitelerini etkileyerek bitkinin yaĢamsal faaliyetlerini
sürdürmesi için gerekli bileĢiklerin biyosentezini de etkiler (Atiyeh vd., 2002). Kanatlı hayvan gübre
uygulaması, bitkilerin herba ağırlığını, uçucu yağ içeriğini ve kuru madde verimini önemli ölçüde artırmaktadır
(Adholeya ve Prakash, 2004). Birçok çalıĢmada organik gübrelerin yanısıra Azotobakteri ve Azospirillum gibi
azot tutucu bakterilerin tıbbi bitkilerde verim ve uçucu yağ miktarlarını artırdığı belirtilmiĢtir (Abdou vd., 2004;
Mahfouz; 2007; Azzaz vd., 2009).
Organik ve biyogübrelerin tıbbi ve aromatik bitkilerin büyümesi, biyokütlesi, verimi ve hasat zamanları üzerine
olumlu etkileri vardır. Bu derlemede Apiaceae familyasına ait bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin biyo ve organik
gübre uygulamaları ile morfoloji, verim ve kalite özellikleri bakımından değiĢimleri incelenmiĢtir.
2. ORGANĠK VE BĠYO GÜBRELERĠN BAZI TIBBĠ BĠTKĠLER ÜZERĠNE ETKĠLERĠ
2.1. REZENE (Foeniculum vulgare L.)
Farklı organik gübrelerin rezenenin uçucu yağ verimini artırdığı bildirilmiĢtir (Amin, 1997; Badran ve Safwat,
2004). Organik, biyolojik ve kimyasal azot gübrelerinin rezene (Foeniculum vulgare Mill.)'nin verim ve uçucu
yağ üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılan çalıĢmada organik gübre olarak inek gübresi, biyogübre
olarak azotobakter ve azosprillium bakterileri (rezene tohumlarının aĢılanması) ve azotlu gübre olarak üre
gübresi kullanılmıĢtır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda %50 azotlu gübre ile inek gübresi interaksiyonundan
elveriĢli kalitatif ve kantitatif tohum üretimi sağlandığı ve biyo gübre olarak kullanılan bakterilerin ise verim ve
uçucu yağ miktarında ekstra artıĢ sağlamadığı belirtilmiĢtir (Delfieh vd., 2016).
Organik ve biyolojik gübrelerin tatlı rezene (Foeniculum vulgare var. dulce)'nin meyve verimi ve uçucu
yağlarının değiĢimi üzerine yapılan çalıĢmada 2 farklı organik (kompost ve vermikompost) ve 2 farklı biyolojik
gübre (Pseudomonas putida ve Azotobacter chroococcum) ve interaksiyonları denenmiĢtir. AraĢtırma
sonucunda kullanılan gübrelerin rezenenin farklı özellikleri üzerine etkileri olduğunu ve kontrolle kıyasla uçucu
yağ verimi ve anetol içeriğinin yüzde olarak en fazla organik ve biyolojik gübrelerden elde edildiği
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belirtilmiĢtir. Tatlı rezenenin uçucu yağ yüzdeleri bakımından farklı organik ve biyolojik gübrelere yüksek
oranda tepki verdiği fakat uçucu yağ verimi üzerine daha önemli etkilerde bulunduğunu bildirmiĢlerdir. Uçucu
yağ yüzdeleri bakımından önemli farklılıklar bulunmasına rağmen, daha yüksek meyve veriminin
vermikompost+kompost uygulamasından alındığı (Moradi vd., 2010) ve uçucu yağ veriminin ise
vermikompost+kompost birleĢiminde daha fazla, biyolojik gübrelerin (Pseudomonas putida+Azotobacter
chroococcum) birleĢiminde daha az olduğu bildirilmiĢtir (Moradi vd., 2011). Rezene meyvelerinin artan
vermikompost gübre değerlerinde önemli ölçüde uçucu yağ verimini artırdığı ve mikoriza, vermikompost ve
fosfatik biyogübrelerin rezene meyvelerinin uçucu yağlarındaki anetol bileĢeninin değerini artırırken, limonen
ve fenkon bileĢenlerinin değerlerini azalttığı belirtilmiĢtir (Darzi vd., 2009). Rezene üzerine biyogübre
uygulamasıyla; azot, fosfor ve potasyum (714 kg AS+714 kg KSF+190 kg PS/ha) uygulamalarında
azotobakter+ azospirilium ile aĢılanmıĢ bitkilerden daha yüksek uçucu yağ yüzdelerine ulaĢıldığı bildirilmiĢtir
(Kandeel vd., 2001).
Organik gübreleme rezenenin fenoliklerinin birikiminde uyarıcı bir etkiye sahip olduğu ve daha yüksek
konsantrasyonları fenolik ve flavonoidlerin üretimiyle sonuçlandığı, asetat Ģikimat yolunu uyaran
biyosentezlerde organik gübrelerin rolü ile açıklanabileceği bildirilmiĢtir (Sousa vd., 2008). Rezenenin kök
simbiyozunun 2 tür mikorizal fungi (Glomus macrocarpum ve Glomus fasiculatum) ile bitkide Ģemsiye
sayısını, tohum ağırlığını, fosfor konsantrasyonunu, kök kolonizasyonunun biyokütle yüzdesini ve uçucu yağ
miktarını önemli ölçüde artırmıĢtır (Kapoor vd., 2004). Organik ve biyo-organik gübrelere tepki olarak 2 farklı
rezene çeĢidinde (Dolce, Zefa Fino) flavonoid, fenoliklerinin, antioksidan aktivitelerinin ve C vitaminin
belirlendiği çalıĢmada, kontrole kıyasla en yüksek değerler %50 NPK+%50 biyolojik ve organik gübrelerden
(%141, %152 TP, %156, 202 TF, %108-%111 oranında artıĢ) elde edildiği belirlenmiĢtir (Salama vd., 2015).
2007-2008 ile 2009-2010 yılları arasında, biyogübre Azospirillum + inorganik azot + çiftlik gübresi'nin
kombinasyonu, biyogübre Azospirillum, inorganik azot, çiftlik gübresi ve diğer kombinasyonların tek baĢına
uygulanmasına kıyasla daha iyi performans verdikleri belirlenmiĢtir. ÇalıĢma sonucunda inorganik N (% 100) +
Azospirillum (15 kg/ha) + Çiftlik gübresi (5 t/ha) uygulamasında, maksimum bitki yüksekliği (169.32 cm),
bitki baĢına dal sayısı (9.36 adet), bitki baĢına Ģemsiye sayısı (65.65 adet), Ģemsiye baĢına Ģemsiyecik sayısı
(49.42), Ģemsiyecik baĢına tohum sayısı (46.14) ve parsel baĢına verim (1.18 kg 7.2 m2) veya hektar baĢına
verim (1.63 t/ha) olarak belirlenmiĢtir (Singh, 2012). 2014/2015 ve 2015/2016 yıllarında tatlı rezene bitkisinde
yürütülen çalıĢmada, bazı farklı organik kaynakların (%50-100 tavuk ve çiftlik gübresi dozları) ve deniz yosunu
özlerinin (2 g/litre ve DYÖ‘siz) morfoloji, verim ve kimyasal bileĢimi üzerine etkileri belirlenmiĢtir. Deniz
yosunu özü ile %100 çiftlik gübresi (ÇG) uygulaması, %100 tavuk gübresi (TG) ile karĢılaĢtırıldığında büyüme
de artıĢ gösterdiği; bitki taze ağırlığı (ortalama 917.5, 937.4 g/bitki %100 mineral NPK, 943.7, 971.4 g/bitki
%100 ÇG, 902.3, 930.9 g/bitki TG), kuru ağırlığı (ortalama 105.7, 108.2 g/bitki %100 mineral NPK, 108.5,
112.2 g/bitki %100 ÇG, 101.3, 107.4 g/bitki TG), bitki boyu (ortalama 72.62, 74.39 %100 mineral NPK,
73.87,75.71 %100 ÇG, 70.14, 72.80 cm %100 tavuk gübresi), yaprak sayısı (ortalama 10.67, 11.17 %100
mineral NPK, 11.00, 11.66 %100 ÇG, 10.67, 11.00 adet %100 tavuk gübresi), Ģemsiye sayısı (27.16, 28.17
adet/bitki), meyve verimi (28.40, 29.56 g/bitki) uçucu yağ yüzdesi ve verimi (%1.12-1.16, 8.532-9.186
verim/litre) ve N oranı %100 Çiftlik gübresinden, P, K oranları ise %50 ve %100 tavuk gübresinden elde
edilmiĢtir (Eisa, 2016)..
2.2. DEREOTU (Anethum graveolans L.)
Organik gübre ve biostimülantın dereotu (Anethum graveolens)‘nun büyümesi ve biyokütlesi üzerine etkisinin
araĢtırıldığı çalıĢmada organik gübre olarak vermikompost (0, 4, 8 ve 12 ton/ha) ve biyogübre olarak
Azotobacter chroococcum ve Azospirillum lipoferum karıĢımı (aĢılanmamıĢ, aĢılanmıĢ tohumlar ve sap uzama
aĢamasında bitki tabanına sprey püskürtme olarak aĢılanmıĢ) kullanılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda; bitki baĢına
en yüksek Ģemsiye sayısı 15.1 adet/bitki ile 8 ton/ha vermikompost, bitki baĢına maksimum tohum ağırlığı 8.78
g ile 12 ton/ha vermikompost uygulandıktan sonra; biyostimülantın iki kez ve vermikompostun 12 ton/ha olarak
kullanılmasıyla bitkinin maksimum kuru ağırlığı (21.08, 24.67 g) ve biyostimülantın iki kez uygulanmasıyla
bitki baĢına tohum ağırlığı 8.40 g olarak elde edildiği bildirilmiĢtir (Darzi, 2012). Kompost ve biyogübrelerin
dereotunun verim ve uçucu yağ üzerine etkisinin araĢtırıldığı çalıĢmada; en yüksek biyolojik verim, 15 ton/ha
kompost (7529.6 kg/ha) ve azot fikse eden bakteri (aĢılanmıĢ tohumlar) (6802.5 kg/ha) muamelelerinden elde
edilmiĢtir. Hektar baĢına 10 ton kompost uygulamasından maksimum tohum verimi (1212.5 kg/ha) elde
edilmiĢ, bu değeri 1082.9 kg/ha ile azot sabitleyici bakterileri (Azotobacter chroococcum ve Azospirillum
lipoferum karıĢımı) uygulanmasından bulunmuĢtur. Hektar baĢına 10 ton kompost kullanılmasından en yüksek
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uçucu yağ içeriği (%3.27) elde edilmiĢ, uçucu yağ içeriği biyogübrelerden etkilenmemesine rağmen azot
fiksajlı bakteri ile aĢılanmıĢ tohumlar kontrole (% 2.85) kıyasla daha fazla uçucu yağ içeriğine (%3.05) sahip
oldukları, hektar baĢına 10 tonluk kompost uygulaması, uçucu yağ verimini artırmıĢ (39.7 kg/ha), en yüksek
uçucu yağ verimi (32.9 kg/ha), azotobacter+azospirillum ile aĢılanmıĢ tohumlardan elde edilmiĢtir
(Shahmohammadi vd., 2014).
Mineral, biyo ve organik gübrelerin iki dereotu çeĢidinin (Balady ve Dukat) verim, uçucu yağ bileĢimi ve
meyve anatomisi üzerine etkisinin araĢtırıldığı çalıĢmada; bitki baĢına maksimum Ģemsiye sayısı %100 mineral
gübreleme (16.60-17.53 adet) ve %100 organik biyogübre (12.20-12.80 adet) uygulamasından, ardından %50
organik gübre (15.67-16.37 adet) uygulamasından elde edilmiĢtir. ġemsiyecik sayısı %100 mineral gübreleme
(23.33-47.33 adet) ve %100 organik-biyogübre (23.00-47.33 adet) uygulamalarından elde edilmiĢ, en fazla
meyve ağırlığı ve verimi %100 mineral gübreleme (13.41-9.73 g/bitki, 1.07-0.78 ton/da) ve %100 organik ve
biyo gübre (13.34-9.53 g/bitki, 1.07 ve 0.76 ton/da) uygulamasından, maksimum uçucu yağ yüzdesi %100
biyogübre ve kontrol uygulamaları hariç, tüm gübre uygulamalarından özellikle %100 mineral gübre (%2.811.57) ve %100 organik ve biyogübrelerden (%2.81-1.62) elde edilmiĢtir. Uçucu yağ verimleri ise maksimum
0.38-0.15 ml/bitki ile %100 mineral gübre ve 0.37-0.15 ml/bitki %100 organik gübrelerden elde edilmiĢtir (ElSayed vd., 2017). Soya (Glycine max) ile dereotu bitkilerinin birlikte ekilmesi ile organik ve kimyasal
gübrelerin dereotu bitkisinin uçucu yağı, kimyasal bileĢimleri ve antioksidan aktiviteleri üzerine etkilerinin
incelendiği çalıĢmada; optimum dereotu verimi, en yüksek mineral madde içeriği ve antioksidan aktivitesi (2.43
mg/ml) organik gübre ile muamele edilmiĢ iki sıra soya+1 sıra dereotu deneme deseninden elde edilmiĢtir.
Carvone (% 22.06-49.66), a-phellandrene (% 10.79-34.49), p-cymene (%21.66-33.69) ve dillapiole (% 1.3512.14) majör kimyasal bileĢenler olarak belirlenmiĢtir. Dereotu-soya birlikte ekimi ve organik gübre
uygulaması, α- phellandrene ve p-cymene içeriğini de artırdığı bildirilmiĢtir (Rostaei vd., 2018).
2.3. KĠġNĠġ (Coriandrum sativum L.)
Azot ve biyo-gübrenin, kiĢniĢ (Coriandrum sativum L.)'in büyüme, verim ve uçucu yağ içeriği üzerindeki
etkisini incelemek amacıyla, 2007 yılında Ġran'da yapılan çalıĢmada; kontrol (U1), biyogübre
(Azotobakter+Azospirillum) (U2), biyo-gübre+37.5 kg N (U3) ve aĢılama olmaksızın 75 kg N (U4)
kullanılmıĢtır. U4 ve U3'ün uygulanması bitki boyunu (62.93-60.22 cm), dal sayısını (12.37-12.13 adet/bitki),
Ģemsiye sayısını (85.87-80.30 adet/bitki), bitki kuru ağırlıklarını (6.81-6.39 g), meyve verimini (6.99-6.72
g/bitki), uçucu yağ verimini (0.045-0.041 ml/bitki), linalool içeriğini (544.31-24.51 mg/1ml yağ) ve linalool
verimini (542.50-22.25 mg/bitki) kontrole kıyasla anlamlı derecede artırırken, en yüksek uçucu yağ yüzdesi ise
T2 ve T3 uygulamalarından (%0.62, %0.64) elde edilmiĢtir (Rahimi vd., 2009). Koyun gübresi (5.0, 7.5 ve 10.0
t/ha), vermikompost (2.0, 3.0 ve 4.0 t/ha) ve biyogübre (Azotobakter) uygulanan kiĢniĢin morfoloji ve verimi
üzerine etkilerinin belirlendiği çalıĢmada; en yüksek değerler bitki boyunda 90.3 cm, dal sayısında 7.52
adet/bitki, Ģemsiye sayısında 26.65 bitki, Ģemsiyecik sayısında 7.25 adet/Ģemsiye, Ģemsiyede tohum sayısında
33.65 adet, bitkide tohum veriminde 5.45 g, tohum veriminde 789 kg/ha olarak 7.5 ton koyun+Biyogübreden
elde edilmiĢtir (Mehta vd., 2011). Organik gübrelerin kiĢniĢin büyüme, verim ve ekonomisine etkisinin
araĢtırıldığı çalıĢmada; çiftlik gübresi (ÇG) %100 (10 t/ha), vermikompost (VK) (5 t/ha), ÇG (%50)+VK
(%50), ÇG (%25)+VK(%75), ÇG (% 75)+VK (% 25), koyun gübresi (KG) (50 N: 40P: 30 kg/ha), ÇG (15
t/ha)+KG (50N: 40P: 30K kg/ha) ve kontrol kullanılmıĢtır. ÇalıĢma sonucuna ait değerler Tablo 1‘de
verilmiĢtir.

Tablo 1. Organik gübrelerin kiĢniĢin büyüme, verim ve ekonomisine etkisi (Singh, 2015).
Bitki
Dal sayısı
boyu
Bitki
(adet/bitki)
özellikleri/Dozlar (cm)
ÇG 100% (10
t/ha)
135.04 8.28
June 28-30, 2022

ġemsiye
sayısı
(adet/bitki)

ġemsiyecik
ġemsiyede
tohum
sayısı
tohum sayısı verimi
(adet/Ģemsiye) (adet/Ģemsiye) (ton/ha)

58.44

6.13

43.47

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

1.95

~ 787 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Vermikompost
100% (5t/ha)

130.04 8.13

52.62

6.33

40.20

1.79

ÇG 50% +
vermikompost
(50%)

135.51 8.51

56.60

6.20

45.69

2.09

ÇG 25% +
vermikompost
(75%)

131.62 7.87

53.35

6.00

41.27

1.64

136.29 8.71

62.40

6.08

46.15

2.09

141.54 9.35

68.69

6.55

51.49

2.37

ÇG 75%
+vermikompost
(25%)
KG (50N : 40P :
30K kg/ha)

ÇG (15t/ha) +KG
(50N : 40P : 30K
kg/ha)
144.55 9.73
74.64
6.98
55.24
2.73
KiĢniĢ çeĢidinde bitki karıĢımı ile formüle edilmiĢ biyogübre dozlarının, büyüme, üretim ve besin maddeleri
üzerindeki etkisinin değerlendirildiği araĢtırmada; bitki karıĢımı ile formüle edilmiĢ karıĢım (suda %0, 5, 10, 15
ve 30), Flemingia macrophylla, Musa sp. ve Azolla sp. ile hazırlanmıĢ ve sığır gübresi biyogübre ile ilave bir
iĢlem eklenmiĢtir (%10 su içerisinde). AraĢtırma sonucunda; bitkilerin taze ağırlıklarında, ticari ürün olarak
1.43-0.88 kg/m2'ye, bitki boyunda ise 31.33'ten 24.02 cm'ye düĢüĢ biyogübre de Musa sp'in sıklığına ve N
sıkıntısına bağlanmıĢtır. Bitki kuru ağırlıkları azot eksikliği altındaki lifli köklerden dolayı 11.29'dan 13.75
g/100 g'a yükselmiĢtir (Cardoso vd., 2017).
2.4. ANASON (Pimpinella anisum L.)
Anason (Pimpinella anisum L.) çeĢit ve ekotiplerinin bazı teknolojik özellikleri üzerine organik ve inorganik
gübre uygulamalarının etkilerinin araĢtırıldığı çalıĢmada; üç farklı anason ekotipi (ÇeĢme, Fethiye-Seki,
Denizli-Acıpayam) ve bir tescilli çeĢit (Gölhisar) ile altı farklı gübre uygulaması (kontrol, ticari gübre, ahır
gübresi, organik gübre, ticari gübrexorganik gübre ve ticari gübrexahır gübresi kombinasyonu) denenmiĢ,
uçucu yağ oranı, uçucu yağ verimi, uçucu yağ bileĢimi, uçucu yağın yoğunluğu incelenmiĢtir. Uçucu yağ
oranının en yüksek değeri (%1.863) ticari gübre×organik gübre uygulaması ile ÇeĢme ekotipinden, en düĢük
değeri ise kontrol (%1.267) uygulaması ile Gölhisar çeĢidinden elde edildiği bildirilmiĢtir. Uçucu yağın en
önemli bileĢeni olan Trans-anethol oranı %97.50-98.49 arasında değiĢmiĢtir. Organik gübre uygulaması ve
organik-inorganik gübre kombinasyonu uygulamasında uçucu yağın veriminin arttığı, fakat gübre
uygulamalarının uçucu yağın bileĢenlerini etkilemediği bildirilmiĢtir (Doğramacı ve Arabacı, 2015).
Gübre ve bitki yoğunluğunun anason bitkisinin verim ve kalitesi üzerine etkilerinin araĢtırıldığı çalıĢmada
Tablo 2‘de verilen değerler elde edilmiĢtir (Faravani vd., 2013).
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Tablo 2. Gübre ve bitki yoğunluğunun anason üzerine etkileri
1000
Bitki sıklığı
Tohum
tane
ġemsiyede
(bitki/m2)Biokütle verimi
Hasat ağırlığı ġemsiyecikte Ģemsiyecik
Gübreler
(kg/ha) (kg/ha)
indeksi (g)
tohum sayısı sayısı
3.059.00 552.26
0.18 3.25
7.91
10.2
50
1.552.08 328.59
0.21 3.5
7.66
10.41
25
876.66 184.66
0.21 3.25
7.66
10.62
17
1.765.82 403.68
0.23 3.88
6.44
9.44
Kontrol
0.17 3
8
10.77
Vermikompost 1.912.96 319.4
0.19 3
8.66
11.44
Ġnek gübresi 1.815.85 326.81
1.822.37 370.8
0.2
3.44
7.88
10
NPK
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Bitkide
Ģemsiye
sayısı
27.58
28.16
26.91
24.22
30.56
31.56
23.89
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alanı
(cm2)
1.306
1.302
1.37
1.316
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1.329
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3
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Ġki mikrobiyolojik gübre (Slavol ve Bactofil B-10), iki spesifik organik gübre (Royal Ofert biyohumus ve
vermikompost) ve mineral gübrelerin (kimyasal gübre) anason meyvelerinin uçucu yağ içeriği üzerine etkisinin
belirlendiği çalıĢmada; Uçucu yağ oranlarının kontroluygulamasında %3.64, slavol ve bactofil uygulamalarında
%3.66, royal ofertbiohumus uygulamasında %3.90, vermikompost uygulanmasında %3.63 ve NPK (15:15:15)
uygulanmasında ise %3.85 olarak belirlenmiĢtir (Acimovic vd., 2015).
3. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER
Tıbbi ve aromatik bitkilerin organik tarım sistemi altında verim ve kalite bakımından daha iyi performans
gösterdikleri yapılan çalıĢmalarla belirlenmiĢtir. Günümüzde kullanılan kimyasal gübrelerin yetiĢtirilen bitkiler
ve toprak özellikleri üzerine olumsuz etki yapmakla birlikte besin zincirine dahil olarak insan sağlığı ve diğer
canlılar için bir tehdit oluĢturmaktadır. Ancak tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiĢtirilmesinde kullanılan organik
ve biyo gübreler bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak suretiyle toprağın organik madde içeriğini artırarak besin
elementi artıĢını sağlar.
ÇalıĢmalardan görüldüğü üzere, organik özellikle biyogübre uygulamaların birçoğu saksı ortamında ve
laboratuvar ortamında gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunların karĢılaĢtırılabilir sonuçları için doğal ortamda tarla
düzeyinde denenmeleri gerekmektedir. Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, genel olarak organik ve
biyogübrelerin Apiaceae familyası üzerine morfolojik ve kalite özellikleri bakımından olumlu etkiler yaptığı ve
biyoçeĢitliliğe katkıda bulundukları, doğal çevrenin korunmasında inorganik gübrelerin yerine
kullanılabilecekleri belirlenmiĢtir. Organik gübrelerin tek baĢına veya kimyasal gübrelerle beraber uygulanması
durumunda özellikle fiziksel ve kimyasal toprak özelliklerinin iyileĢtiği yapılan çalıĢmalarla ortaya
konulmuĢtur. Özellikle biyogübrelerin çok fazla yararlı organizma içermesi nedeniyle tarımda kullanımı
artırılmalı ve yapılacak araĢtırmalar ile yeni kombinasyonlar oluĢturularak bitki üretiminde sürdürülebilir veya
organik tarımda etkin olarak kullanılmaları sağlanmalıdır.
4. KAYNAKLAR
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Abdou, M.A.H., El Sayed, A.A., Badran, F.S., El Deen, R.M.S. (2004). Effect of planting density and chemical and
biofertilization on vegetative growth, yield and chemical composition of fennel (Foeniculum vulgare Miller): I- Effect of
planting density and some chemical (Nofatrein) and biochemical (Biogen) fertilizers. Ann. Agric. Sci. Moshtohor, 42(4):
1907-1922.
Acimovic, A.G., Dolijanovic, Z.K., Oljaca, S.I., Kovacevic, D.D., Oljaca, M.V. (2015). Effect of organic and mineral
fertilizers on essential oil content in caraway, anise and coriander fruits. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 14(1): 95-103.
Adholeya, A. and A. Prakash, 2004. Effect of different organic manures/composts on the herbage and essential oil yield of
Cymbopogon winterianus and their influence on the native AM population in a marginal alfisol. Bioresour Technol. Tanu,
92: 311-319.
Amin I.S., 1997. Effect of bio and chemical fertilization on growth and production of Coriandrum sativum, Foeniculum
vulgare and Carum carvi plants. Ann Agric Sci Moshtohor, 35: 2327-2334.
Atiyeh, R.M., Arancon, N., Edwards, C.A., Metzger, J.D. (2002). Incorporation of earthworm processed organic wastes into
greenhouse container media for production of marigolds. Bioresource Technology. 81(2): 103-108.
Azzaz, N.A., Hassan, E.A., Hamad, E.H. (2009). The chemical constituent and vegetative and yielding characteristics of
fennel plants treated with organic and bio-fertilizer instead of mineral fertilizer. Australian J. Basic and Applied Sci. 3(2):
579-587.
Badran F.S., Safwat M.S., 2004. Response of fennel plants to organic manure and bio-fertilizers in replacement of chemical
fertilization. Egyptian J Agric Res, 82: 247-256.
Cardoso, M.O., Berni, R.F., Antonio, I.C., Kano, C. (2017). Growth, production and nutrients in coriander cultivated with
biofertilizer. Horticultura Brasileira 35: 583-590.
Darzi M.T., 2012. Influence of organic fertilizer and biostimulant on the growth and biomass of dill (Anethum graveolens).
Ġnternational Journal of Agriculture and Crop Sciences, 4(3): 98-102.
Darzi M.T., Ghalavand A., Sefidkon F., Rejali F., 2009. The effects of mycorrhiza, vermicompost and phosphatic
biofertilizer application on quantity and quality of essential oil in fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Iranian J Medic
Aromatic Plants 24, 396-413. [In Persian].
Delfieh M., Modarres-Sanavy, S.A.M., Farhoudi, R. (2016) Effects of organic, biologic and chemical nitrogen fertilizers on
fennel (Foeniculum vulgare Mill.) yield and essential oil, Journal of Essential Oil Bearing Plants, 19(2): 339-348.
Doğramacı, S., Arabacı, O. (2015). Anason (Pimpinella anisum L.) çeĢit ve ekotiplerinin bazı teknolojik özellikleri üzerine
organik ve inorganik gübre uygulamalarının etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1): 41-47.
Eisa, E.A., 2016. Effect of some different sourses of organic fertilizers and seaweed extract on growth and essential oil of
sweet fennel (Foeniculum vulgare mill.) Plants. Mansoura Journal of Plant Production, 7(6): 575-584.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 790 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

14. El-Sayed, A.E.G.A., Mona A. Darwish, M.A., Azoz, S.N., Abd-Alla, M.A., and Elsayed, S.I.M., 2017. Effect of mineral, bio
and organic fertilizers on productivity, essential oil composition and fruit anatomy of two dill cultivars (Anethum graveolens
L.). Middle East Journal of Applied Sciences, 7(3): 532-550.
15. Faravani, M., Salari, B., Heidari, M., Kashki, M.T., Gholami, B.A. (2013). Effects of fertilizer and plant density on yield and
quality of anise (Pimpinella anisum L.). Journal of Agricultural Sciences, 58(3): 209-215.
16. Ghost B.C., Bhat R., 1998. Environmental hazards of nitrogen loading in wetland rice fields. Environ Pollut, 102: 123-126.
17. Kandeel Y.R., Nofal E.S., Menesi F.A., Reda K.A., Taher M., Zaki Z.T., 2001. Effect of some cultural practices on growth
and chemical composition of Foeniculum vulgare Mill. Proc 5th Arabian Hort Conf. March 24-28. Ismailia, Egypt, Zagazeg
Univ Press, Egypt.
18. Kapoor R., Giri B., Mukerji K.G., 2004. Improved growth and essential oil yield and quality in Foeniculum vulgare Mill on
mycorrhizal inoculation supplemented with P-fertilizer. Bioresour Technol, 93: 307-311.
19. Mahfouz, S.A. and SharafEldin, M.A. (2007). Effect of mineral vs. bio-fertilizer on growth, yield and essential oil content of
fennel (Foeniculum vulgare Mill). International Agrophisics, 21(4): 361-366.
20. Mehnaz S., Lazarovıts G., 2006. Inoculation effects of Pseudomonas putida, Gluconacetobacter azotocaptans, and
Azospirillum lipoferum on corn plant growth under green house conditions. Microbial Ecol, 51: 326-335.
21. Mehta, R.S., Anwer, M.M., Malhotra, S.K., Lal, G., Aishwath, O.P., Meena, S.S., Kant, K., Khan, M.A. (2011). Growth and
yield of coriander (Coriandrum sativum L) as affected by sheep manure, vermicompost and biofertilizer. International J.
Seed Spices, 1(1): 22-28.
22. Moradı R., Rezvani-Moghaddam P., Nassırı-Mahallatı M., Lakzıan A., 2010. The effect of application of organic and
biological fertilizers on yield,yield components and essential oil of Foeniculum vulgare (Fennel). Iranian J Field Crops Res
7(2): 635-645.
23. Moradi R., Rezvani-Moghaddam P., Nassiri-Mahallati M., Nezhadali, A. (2011). Effects of organic and biological fertilizers
on fruit yield and essential oil of sweet fennel (Foeniculum vulgare var. dulce). Spanish Journal of Agricultural Research,
9(2): 546-553.
24. Murty M.G., Ladha J.K., 1988. Influence of Azospirillum inoculation on the mineral uptake and growth of rice under
hydroponic conditions. Plant Soil, 108: 281-285.
25. Naguib, N.Y.M. (2011). Organic vs chemical fertilization of medicinal plants: A concise review of researches. Advances in
Environmental Biology 5(2):394-400.
26. Rahimi, A.R., Mashayekhi, K., Amini, S., Soltani, E. (2009). Effect of mineral vs. biofertilizer on the growth, yield and
essential oil contetn of coriander (Coriandrum sativum L.). Medicinal and Aromatic Plant Science and Biotechnology, 3(sp1): 82-84.
27. Rostaei, M., Fallah, S., Lorigooini, Z., Surki, A.A. (2018). The effect of organic manure and chemical fertilizer on essential
oil, chemical compositions and antioxidant activity of dill (Anethum graveolens) in sole and intercropped with soybean
(Glycine max). Journal of Cleaner Production, 199: 18-26.
28. Salama, Z.A., El Baz, F.K., Gaafar, A.A., Zaki, M.F. (2015). Antioxidant activities of phenolics, flavonoids and vitamin C in
two cultivars of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) in responses to organic and bio-organic fertilizers. Journal of the Saudi
Society of Agricultural Sciences, 14: 91-99.
29. Shahmohammadi, F., Darzi, m.T., Hadi, M.H.S. (2014). Influence of Compost and Biofertilizer on yield and essential oil of
dill (Anethum graveolens L.). International journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 2(2): 446-455.
30. Singh, S.P. (2012). Response of bio-fertilizer Azospirillum on growth and yield of fennel cv. RAJENDRA SAURABH. The
Asian Journal of Horticulture, 7(2): 561-564.
31. Singh, S.P. (2015). Effect of organic manures on growth, yield and economics of coriander (Coriandrum sativum L.). Journal
of Eco-friendly Agriculture, 10(2): 124-127.
32. Sousa, C., Pereira, D.M., Pereira, J.A., Bento, A., Rodrigues, M.A., Garcia, D.S., Valentao, P., Lopes, G., Ferreres, F.,
Seabra, R.M., Andrade, P.B., 2008. Multivariate analysis of tronchuda cabbage (Brassica oleracea L. var. costata DC)
phenolics: influence of fertilizers. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56: 2231-2239.
33. Tavalı, Ġ.E., MaltaĢ, A.ġ. (2014). Bazı organik gübrelerin toprak mikrobiyal varlık ve aktivitesine etkileri. Hasad Bitkisel
Üretim, 347: 30-36.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 791 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

MELATONĠNĠN TIBBĠ VE AROMATĠK BĠTKĠLERDE OLUġUMU VE BĠYOYARARLARI
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ÖZET
Son yıllarda, bitki melatonin üzerine araĢtırmalar hızla artma aĢamasındadır ve çok sayıda bitkide fonksiyonları
ortaya çıkarılmıĢtır. Melatonin bitkilerin kendilerini değiĢen iklim ve yetiĢtirme koĢullarına karĢı koruması
dıĢında hayvan ve insan beslenmesi ve sağlığı için önemli hale gelen bir moleküldür. Bitkilerde varlığının
belirlenmesinden itibaren dikkatleri üzerine çeken ve üzerinde her geçen gün artan sayıda araĢtırma yapılmakta
olan ve son yıllarda bir bitkisel büyüme düzenleyici olarak kabul edilen melatoninin önemli bir yeri vardır. Bu
derlemede melatoninin tıbbi ve aromatik bitkilerde varlığı, insan sağlığı üzerine etkileri ve biyoyararları
tartıĢılacaktır. Bunlara ek olarak, melatonin sentezi, bitkilerde melatonin alınımı, biyolojik aktiviteleri,
fonksiyonları, insan beslenmesinde ve sağlığında kullanımları ve melatonin miktarına etki eden faktörler
belirlenecektir. Ülkemizde tarımı yapılan veya doğal olarak toplanan birçok tıbbi ve aromatik bitkinin
melatonin içerip içermediği yapılan çalıĢmalar ile tespit edilmiĢtir. Melatoninin asıl rolü antioksidan aktivitesi
içermesidir. Parkinson, Alzheimer ve kas hastalıklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Depresyon
semptomlarının azaltılmasında, immün fonksiyonlarının düzenlenmesinde, jetlag ve uykusuzluk gibi
problemlerin önlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, yaĢlanmaya karĢı önemli bir etkisi vardır.
Melatonin seviyeleri tıbbi ve aromatik bitkilerde türler arasında, çiçek, tohum ve meyve gibi bitki yapılarında,
iklim ve yetiĢtirme koĢullarına ve ekstraksiyon yöntemlerine bağlı olarak değiĢmektedir. Zira melatoninin
antioksidan olarak kullanılması ile yüksek sıcaklık, düĢük sıcaklık, ağır metaller, tuzluluk, fungus ve bakteri
gibi hastalıklar ile mikroorganizma ve zararlı böcekler gibi biyotik-abiyotik stres koĢullarına karĢı bitkilerin
hayatta kalmalarına yardımcı olmaktadır. Oksidatif strese karĢı bitkileri koruması, fotosentez hızını artırması ve
bitkilerde kök geliĢimini artırma ve köklerin yenilenmesini teĢvik edici özellikleri nedeniyle tarımsal üretimde
kullanımı yaygınlaĢtırılmalıdır. Melatonin üzerine yapılan çalıĢmalar incelendiğinde yetersiz olduğu görülmüĢ
ve daha fazla araĢtırmanın yapılması gerektiği düĢünülmektedir.
Bu derlemede birçok tıbbi ve aromatik bitkide mevcut olan melatoninin varlığı ve yararları ile ilgili yapılan
araĢtırmaların bir araya toplanması amaçlanmıĢtır. Ayrıca melatonin içeriği bakımından ön plana çıkan bazı
tıbbi ve aromatik bitkilerin (rezene, çay, çemen gibi) içerikleri ve kullanım alanları detaylı bir Ģekilde
incelenecektir.
Anahtar kelimeler: Melatonin, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Biyoyarar
OCCURRENCE AND BIOAVAILABILITY OF MELATONIN IN MEDICINAL AND AROMATIC
PLANTS
ABSTRACT
In recent years, research on the plant melatonin is in rapidly increasing, and its functions have been revealed in
many plants. Melatonin is a molecule that has become important for animal and human nutrition and health,
apart from the fact that plants protect themselves against changing climate and growing conditions. Melatonin
has attracted attention since its presence in plants and many more studies are being conducted. It has an
important place because of has being accepted as a vegetative growth regulator in recent years. In this review,
the presence of melatonin in medicinal and aromatic plants, its effects on human health and its bioavailability
will be discussed. In addition to these, melatonin synthesis, melatonin uptake in plants, biological activities,
functions, as well as the use of melatonin in human nutrition and health and factors affecting the amount of
melatonin will be determined. Studies have determined whether many medicinal and aromatic plants cultivated
or collected naturally in our country contain melatonin. The main role of melatonin is to contain antioxidant
activity. It is widely used in the treatment of Parkinson's, Alzheimer's and muscle diseases. It is widely used to
reduce symptoms of depression, regulate immune functions, and prevent problems such as jetlag and insomnia.
In addition, it has a significant effect against aging. Melatonin levels in medicinal and aromatic plants vary
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between species and plant parts such as flowers, seeds and fruits, and also vary depending on climatic and
growing conditions and extraction methods. Because the use of melatonin as an antioxidant helps plants to
survive against diseases such as high temperature, low temperature, heavy metals, salinity, fungi and bacteria,
and biotic-abiotic stress conditions such as microorganisms and harmful insects. Its use in agricultural
production should be expanded due to its properties that protect plants against oxidative stress, increase the rate
of photosynthesis, and increase root growth and regeneration of roots in plants. When the studies on melatonin
were examined, it was found to be insufficient and it is thought that more research should be carried out.
In this review, it is aimed to gather researches on the existence and benefits of melatonin, which is present in
many medicinal and aromatic plants. In addition, the contents and usage areas of some medicinal and aromatic
plants (such as fennel, tea and fenugreek) stand out in terms of melatonin content, will be examined in detail.
Keywords: Melatonin, Medicinal and Aromatic Plants, Bioavailability
1. GĠRĠġ
Melatonin, canlı, evrimsel olarak uzak olan organlarda yaygın olarak bulunan triptofan türevi (N-asetil-5etoksitriptamin) indolamindir. Bu molekül ilk kez 1958 yılında inek epifiz bezinden izole edilmiĢtir (Lerner vd.,
1958, Manchester vd., 2000).
Yıllarca üreme döngüleri ve memeli bağıĢıklık sistemi modülasyonu üzerine etkili bir hayvan nörohormonu
olarak görülmüĢtür. 1980 yılları ve sonrasında yumuĢakçalar, böcekler ve kabuklular gibi birçok omurgasız
hayvanda bulunmuĢ ve 1989 yılında ise fototrofik bir tek hücreli, dinoflagellatta tespit edilmiĢtir (Hardeland,
1996; Poeggeler vd., 1989; Conti vd., 2002;).
1995 yılına gelindiğinde bazı bitkilerde ilk kez tespit edilmeye baĢlanılmıĢ ve bitki fizyologları tarafından
melatonine olan ilgi artmaya baĢlamıĢtır (Dubbels vd., 1995, Hattori vd., 1995). 1990‘larda temel ve yeni bir
iĢlev olarak oldukça güçlü bir hidroksil radikalleri süpürücü keĢfedilmiĢ ve melatonin ile bağlantılı olduğu
bildirilmiĢtir (Tan vd., 1993).
Bu bulgu ile birlikte melatoninin antioksidan korumasına iliĢkin kapsamlı çalıĢmalara baĢlanılmıĢ ve radikal
süpürücü aktivite dıĢında birçok mekanizma içerdiği ortaya konulmuĢtur (Hardeland, 2005, Hardeland vd.,
2011, Pandi-Perumal vd., 2013, Reiter vd., 2016, Reiter vd., 2018). Melatonin antioksidan özellikleri Ģunlardan
oluĢmaktadır; Reaktif oksijen (ROS) ve reaktif nitrojen (RNS) türlerinin doğrudan süpürülmesi (Allegra vd.,
2003), Antioksidan enzim aktivitesinin hızlandırılması (Balabusta vd., 2016), Oksidatif hasara karĢı koruma
(Fischer vd., 2013), Diğer antioksidanlarla sinerjistik etkiler (Gitto vd., 2001), Mitokondriyal solunum
zincirinde elektron taĢıma etkinliğinin iyileĢtirilmesi, elektron sızıntısının azaltılması yoluyla serbest
radikallerin aĢırı üretimini sınırlandırması (Wang vd., 2012; Szafranska ve Posmyk, 2016). 1995 yılında
bitkilerde melatonin keĢfi ile günümüze kadar birçok yenilebilir ve tıbbi ve aromatik bitkide çalıĢmalar
yapılmıĢ ve melatonin varlıkları belirlenmiĢtir. Ġlk olarak bitki melatonin biyosentez yolu sarı kantaron
(Hypericum perforatum L.) bitkisinde belirlenmiĢ ve hatta gümüĢ düğmesi (Tanacetum parthenium L.) ve sarı
kantaron (Hypericum perforatum L.) gibi bazı tıbbi ve aromatik bitkilerde melatonin seviyelerinin bazı
hayvanlarda bulunan seviyelerden daha yüksek olduğu bildirilmiĢtir (Murch vd., 1997).
Bu derlemede birçok tıbbi ve aromatik bitkide (TAB) mevcut olan melatoninin varlığı ve yararları ile ilgili
yapılan araĢtırmaların bir araya toplanması amaçlanmıĢtır. Ayrıca melatonin içeriği bakımından ön plana çıkan
bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin (rezene, çay, çemen gibi) içerikleri ve kullanım alanları detaylı bir Ģekilde
incelenmiĢtir.
2. MELATONĠN VARLIĞI
Melatonin biyosentetik yolları ile ilgili olarak, hayvanlar (insanlar) ve bitkiler arasında benzerlik
göstermektedir. Melatonin öncül triptofan ve iki yaygın türevi olan serotonin ve N-asetil-serotonin'den
meydana gelmektedir. Ancak, hayvanlarda triptofanın serotonine dönüĢümü 5-hidroksi-triptofan yoluyla
gerçekleĢirken, bitkilerde ise triptamin yoluyla gerçekleĢir. Ġkincisinde serotonin, N-asetil-serotonin
(hayvanlarda olduğu gibi) ve 5-metoksi-triptamin yoluyla melatonine dönüĢtürülebilir. Bu nedenle bitkilerde
indol türevi dönüĢümlerinin hayvanlarla karĢılaĢtırıldığında daha zengin ve çok yönlü olduğunu söylemek
mümkündür (Hardeland, 2014; Back cd., 2016; Szafrańska ve Posmyk, 2016; Salehi vd., 2019).
Bitkilerdeki melatonin varlıkları çok farklılık göstermektedir. Zira yapılan çalıĢmalarda melatonin varlıklarının
türden türe, aynı türün içerisindeki genotipler veya çeĢitler arasında veya aynı genotipin farklı geliĢme
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dönemlerinde de farklılık gösterdiği bildirilmiĢtir (Dubbels vd., 1995; Hattori vd., 1995; Posmyk ve Janas,
2009).
Ayrıca bitkilerdeki melatonin varlıkları genç bitkiler ile yaĢlı bitkiler arasında da farklılık göstermekte birlikte,
farklı fizyolojik yöntemlerle oluĢmaktadır (Back vd., 2016). Melatonin biyosentezi Ģekil 1A (genç ve normal
bitkilerde) ve Ģekil 2B‘de (yaĢlı bitkilerde) özetlenmiĢtir (Back vd., 2016).

A

B
ġekil 1. Genç ve normal bitkilerde (A) ve yaĢlı bitkilerde (B) melatonin sentezi
108 bitki türü üzerinde yapılan çalıĢmalarda melatonin içeriklerinin dokularda birkaç nanogramdan birkaç bin
nanogramlara kadar değiĢtiği ve bu oranlar sağlık açısından iyi bir doğal kaynak olduğunu göstermiĢtir (Chen
vd., 2003; Salehi vd., 2019).
Bitkilerin farklı kısımlarında (köklerde, sürgünlerde, yapraklarda, çiçeklerde, meyvelerde ve tohumlarda)
melatonin miktarları belirlenmiĢ ve en yüksek melatonin seviyeleri üreme organlarında özellikle tohumlarında
bulunduğu bildirilmiĢtir. Üreme organlarında veya tohumlarında bolca bulunmasının nedenleri olarak bitki
türlerinin hayatta kalmasını ve ikincil oksidatif stres dahil olmak üzere savunma ihtiyaçlarını karĢılaması ile
ilgili olduğu düĢünülmektedir (Manchester vd., 2000; Kołodziejczyk vd., 2015). Birçok tıbbi ve aromatik
bitkilerde tespit edilen melatonin konsantrasyonları çok fazla değiĢkenlik göstermektedir. Çiçek ve meyve gibi
bitki organlarının ve özellikle tohumların, omurgalı dokularında bulunanlardan daha yüksek melatonin
konsantrasyonlarına sahip olduğu öne sürülmüĢtür. Melatonininin gastrointestinal kanalda emildiği ve kan
dolaĢımına taĢındığı göz önüne alındığında, melatonin kaynağı olarak memeliler tarafından tıbbi ve aromatik
bitkilerin kullanımı, serum melatonin modülasyonunda ve dolayısıyla sağlığın geliĢtirilmesinde önemli bir adım
olarak düĢünülmektedir (Salehi vd., 2019).
Bununla birlikte biyotik ve abiyotik stres koĢullarına maruz bırakılan bitkilerde de melatonin miktarlarının
arttığı bildirilmiĢtir. Örneğin; tuzluluk, yüksek sıcaklık, ağır metal, toprak kirliliği, düĢük sıcaklık gibi farklı
stres koĢulları altında yetiĢtirilen bitkilerin melatonin içeriklerinin normal koĢularda yetiĢtirilen bitkilere göre
daha fazla olduğu yapılan çalıĢmalarda belirlenmiĢtir (Dubbels vd., 1995; Tan vd., 2007a, b).
Ġnsanlardaki melatonin varlıklarının değiĢimi ise Ģöyle özetlenebilir;
Ġnsanlarda melatonin üretiminin yaĢla birlikte azalması (örneğin menopoz boyunca kadınlarda zaten durgun)
ve özellikle alzaymır (alzheimer), kardiyovasküler bozukluklar ve belirli maligniteler (kanser sayılabilecek
türden tümör türleri) gibi belirli hastalıklarda durgun olduğu görülmüĢtür. Ayrıca, melatonin üretiminin
azalması yaĢlı hastalarda uykusuzluk ve daha yüksek kanser prevalansı ile iliĢkilendirilmiĢtir (Pandi-Perumal
vd., 2008).
Tıbbi ve aromatik bitkilerde melatonin varlığı üzerine yapılan çalıĢmalarda melatonin miktarları Tablo 1‘de
verilmiĢtir.
Tablo 1. Tıbbi ve aromatik bitkilerde melatonin içerikleri.
Miktarı
Melatonin (ng/g- Elde
Familya
Türkçe adı
Bitki latincesi
içeren
pq/g*- edildiği Referans
organı
KAyöntem
TA**)
Apiaceae
KiĢniĢ
Coriandrum
Tohum
7
HPLC- Manchester
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Apiaceae
Apiaceae
Asparagaceae
Asteraceae
Fabaceae
Lamiaceae

sativum L.
Foeniculum
Rezene
vulgare Mill.
Pimpinella
Anason
anisum L.
Asparagus
KuĢkonmaz
officinalis L.
Silybum
Meryemmana
marianum (L.)
dikeni
Gaertn.
Trigonella
Çemen
foenum-graceum
L.
Salvia
Kırmızı
miltiorrhiza
adaçayı
Bunge

28

Tohum

7

Gövde

10*

RIA

Tohum

2

HPLC- Manchester
ECD vd., 2000

Tohum

43

HPLC- Manchester
ECD vd., 2000

Tüm bitki 187

Defne

Laurus nobilis L. Yaprak

8331*

Lauraceae

Defne

Laurus nobilis L.

Tüm
meyve

3710*

Lauraceae

Defne

Laurus nobilis L. Tohum

6060*

Lauraceae

Defne

Laurus nobilis L.

Meyve
özü

1820*

Xanthorrhoeaceae Aloe vera

Tüm bitki 516

Zingiberaceae

Tohum

Zingiberaceae
Asteraceae
Cucurbitaceae
Piperaceae

Karabiber

vd., 2000
Manchester
vd., 2000
Manchester
vd., 2000
Hattori vd.,
1995

Tohum

Lauraceae

Aloe vera (L.)
Burm.
Elettaria
Kakule
cardamomum
Maton
Zingiber
Zencefil
officinale Roscoe
Tanacetum
GümüĢ düğme
parthenium (L.)
Momordica
Kudret narı
charantia (L.)

ECD
HPLCECD
HPLCECD

15

HPLC- Chen vd.,
FD-MS 2003
ELISA Zohar vd.,
96
2011
Zohar vd.,
ELISA
2011
Zohar vd.,
ELISA
2011
Zohar vd.,
ELISA
2011
HPLC- Chen vd.,
FD-MS 2003
HPLC- Manchester
ECD vd., 2000

Rhizome 584*

RIA

Yaprak

2**

HPLC

Yaprak

21,4

HPLC

Piper nigrum (L.) Yaprak

1093

HPLC

Hattori vd.,
1995
Murch vd.,
1997
Padumanonda
vd., 2014
Padumanonda
vd., 2014
Manchester
vd., 2000
Murch vd.,
1997
Murch vd.,
1997

Linum
Tohum
12
HPLC
usitatissimum (L.)
Hypericum
Sarıkantaron
Yaprak
2**
HPLC
Hypericaceae
perforatum
Hypericum
Sarıkantaron
Çiçek
4**
HPLC
Hypericaceae
perforatum
*KA: Kuru ağırlık, TA: Taze ağırlık
Melatonin uygulanan çalıĢmalarda bitkide büyüme ve sekonder metabolitin nasıl etkilendiğini incelendiğinde;
Fesleğen (Ocimum basilicum L.)‘de farklı dozlarda melatoninin (0, 100 ve 200 µM) kallus geliĢimi ve fenolik
bileĢik üretimi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülen çalıĢmada en yüksek toplam fenolik asit içeriği
784.6 µg/g ve 335.2 μg/g ile melatonin uygulanan kalluslardan elde dilmiĢtir. Ayrıca 100 μM melatonin
Linaceae

Keten
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besiyerinde yetiĢtirilen kalluslarda rozmarinik asit miktarının yaklaĢık 5 kat arttığı belirlenmiĢtir (Duran vd.,
2019).
Yine fesleğende melatonin ve spermin uygulamalarının tuz stresi altındaki fesleğen bitkisinin fenolik bileĢiklere
ve antioksidan aktivitesine etkisini belirlemek amacıyla yürütülen çalıĢmada farklı konsantrasyonlarda
melatonin (1 ve 10 µM), spermin (0,1 ve 1 mM) ve tuz konsantrasyonları (25, 50, 75, 100 mM) uygulanmıĢtır.
ÇalıĢma sonucunda 10 µM melatonin+tuz uygulamasının fenolik madde miktarını (5,30 mg/g ekstrakt) ve
flavonoid miktarlarını (0, 39 mg/g ekstrakt) kontrol ve tuz uygulamalarına göre artırdığı bildirilmiĢtir. Ana
fenolik bileĢiklerden kafeik asit, Ģikorik asit ve rozmarinik asitin melatonin ve spermin uygulamalarında
kontrole göre arttığı bildirilmiĢtir (Karaçocuk, 2019).
Biberiye bitkisinde, ekzojen melatonin uygulaması ile arsenik tolerans modülasyonu oluĢturarak sekonder
metabolit üretim miktarını arttırmak, antioksidan kapasitenin aktifleĢtirilmesi ve iyileĢtirilmiĢ kloroplast
altyapısının oluĢturulması amacıyla yapılan çalıĢmada arsenikli veya arseniksiz melatoninin ekzojen
uygulaması, büyüme, fotosentetik pigment, iyon konsantrasyonu, organik osmolitler ve ayrıca uçucu yağ
verimini önemli ölçüde artırdığı belirlenmiĢtir. Ayrıca, melatonin uygulaması, hücre zarı bütünlüğünü regüle
ederek, oksidatif bozulma kriterlerini bastırmıĢ, antioksidan kapasiteyi arttırmıĢ ve antioksidan enzimleri regüle
etmiĢtir. Sonuç olarak, 50 μM melatoninin uygulanması, antioksidan aktivitelerini ve osmoregülasyon
kapasitelerini destekleyerek biberiyenin arsenik stresine dayanmalarına yardımcı olabileceği belirtilmiĢtir
(Farouk ve Al-Amri, 2019).
3. MELATONĠNĠN YARARLARI
Endojen bir indoleamin olarak melatonin, uyku teĢvikinin düzenlenmesi, sirkadiyen ritimler, ruh hali,
immünomodülatör eylemler, nöroprotektif etkiler, kemik büyümesi, hormonal düzenleme, tümör baskılanması,
oksidatif strese karĢı savunma ve anti-inflamatuar aktivite dahil olmak üzere birçok fizyolojik fonksiyonları
etkiler. Bakteriyel, viral ve paraziter enfeksiyonlarla savaĢmak için terapötik bir alternatif olarak da
düĢünülebilir (Vielma vd., 2014). Genel olarak melatonin toksik değildir ve güvenlidir; aĢırı dozlarda kullanımı
bile, birkaç kiĢide baĢ dönmesi, baĢ ağrısı, mide bulantısı ve uyku hali gibi sadece hafif yan etkiler gösterdiği
belirtilmiĢtir (Andersen vd., 2016).
Melatoninin temel rolleri ve faydaları ġekil 2‘de verilmiĢtir.

ġekil 2. Melatonin insanlarda bazı temel rolleri ve fonksiyonları
Melatonin beyni ROS/RNS hasarlarına karĢı bir savunma olarak korur. Alzheimer, Huntington ve Parkinson
hastalıkları gibi nörodejeneratif hastalıklarda ana neden olarak kabul edilen mitokondriyal fonksiyon
bozukluklarına karĢı yararlı etkileri vardır (Coto-Montes vd., 2012; Cardinali, vd., 2013; Mack vd., 2016;
Sanchez-Barcelo vd., 2017).
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Melatonin ayrıca anti-inflamatuar ve anti-apoptotik özelliklere sahiptir. Hücreleri hasarlara karĢı korur ve
hücrelerin hayatta kalmasını ve çoğalmasını sağlar (Fan vd., 2015). Ayrıca, melatonin, düĢük toksisitesi ve
oksidatif hasarı azaltmadaki yüksek etkinliği nedeniyle, tipik kimyasal silahlara karĢı koruyucu ve hatta bir
yılan ısırığı tedavisinde önemli bir aday olarak önerilmiĢtir (Pita vd., 2013; Sharma vd., 2017).
4. SONUÇ
Melatoninin bitkilerde belirlenmesi sonucunda her geçen yıl yapılan çalıĢmaların sayısında özellikle tıbbi ve
aromatik bitkiler üzerine yapılan çalıĢmalarda artıĢ gözlenmektedir. Bu tür çalıĢmalar insanların melatonin
içeriği yüksek gıdaları tüketmesine yardımcı olacaktır.
Ayrıca insan sağlığı için yararlı olan bu molekülün bitkilerde bulunması yanısıra bitkilere dıĢardan uygulanması
ile sekonder metabolitlerinde artıĢ sağlamıĢ, biyotik ve abiyotik stres koĢullarına da dayanıklılık kazandırmıĢtır.
Sonuç olarak, bu molekülün bitkilerde üstlenmiĢ olduğu görevler ve katkılarının belirlenmesi amacıyla tıbbi ve
aromatik bitkilerde sınırlı sayıda olan çalıĢmalara yeni çalıĢmaların eklenmesi gerekmektedir.
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A RESEARCH ON EXPERT OPINIONS IN ATTRACTING ABANDONENT LANDS TO
AGRICULTURAL PRODUCTION: ĠZMĠR PROVINCE
Ahmet SEVĠM, Prof.Dr.Dilek BOSTAN BUDAK
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

The recent data shows that 2 million hectares of 24 million hectares of agricultural land in Turkey are
idle. The fact that the state-owned idle land is quite high and the significant part of farmer's lands remain idle
for various reasons necessitated the search for alternative producer profiles. This study aims to determine the
experts' opinions on the use of state-owned idle lands in agricultural production. Based on the number of
registered members of the Izmir Chamber of Agricultural Engineers, a total of 134 experts, 67 members, and 67
non-members were interviewed.
87.3% of the interviewed experts stated that they wanted to do agricultural production while 12.7%
stated that they did not want to produce. 49.3% of the interviewed experts have agricultural land belonging to
themselves or their families. In addition to leasing conditions, input support, purchase guarantee, credit
conditions, and amount of agricultural subsidies for business establishment are the most important factors that
can be effective in the decision of the experts to produce on idle lands. The idle agricultural lands should be
managed only by the government. Transferring these lands to experts is important in terms of agricultural
production management. In these projects, agricultural production should be planned by considering the supplydemand balance. Agricultural engineers in Turkey should be encouraged to participate in agricultural
production in order to ensure the continuity of agricultural production and increase agricultural investment,
production, and export.
Key Words: Abandoned land, Agricultural Production, Agricultural engineer, Izmir
ATIL ARAZĠLERĠN TARIMSAL ÜRETĠME KAZANDIRILMASINDA UZMAN GÖRÜġLERĠ
ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA: ĠZMĠR ĠLĠ ÖRNEĞĠ
Türkiye‘de 24 milyon hektar tarım alanının 2 milyon hektarı atıl durumdadır. Kamu elinde bulunan atıl
arazi varlığının oldukça yüksek olması ve bunun yanı sıra üretici elindeki arazilerin de çeĢitli sebeplerden
dolayı sürekli olarak atıl duruma düĢmesi, alternatif üretici profilleri arayıĢını zorunlu kılmıĢtır. Bu çalıĢmanın
amacı hazine bünyesinde yer alan arazilerin tarımsal üretime kazandırılmasında uzman görüĢlerinin
saptanmasıdır. Bu kapsamda Ġzmir Ġli Ziraat Mühendisleri Odasına kayıtlı üye sayısından yola çıkılarak 67 üye
67 üye olmayan toplam 134 uzman ile görüĢülmüĢtür.
GörüĢülen uzmanların %87,3‘ü tarımsal üretim yapmak istediklerini belirtirken %12,7‘si üretim yapmak
istemediklerini belirtmiĢtir. Uzmanların kendilerinde ya da ailelerinde tarımsal arazi bulunanların oranı
%49,3‘tir. Uzmanların atıl arazilerde üretim kararı almasında kiraya verilen arazinin yanı sıra girdi hibe desteği,
alım garantisi, iĢletme kurulumu için kredi ve hibe desteği etkili olabilecek en önemli faktörlerdir. Tarım
arazilerinin devlet tarafından tek elden yönetilmesi ve uzman ellere verilmesi tarımsal üretim planlaması ve
yönetilmesi açısından çok önemlidir. Bu alanlarda arz talep dengesine göre üretim planlanmalı. Tarımsal
yatırım, üretim ve ihracatın daha güvenli yapılabilmesi ve tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması için
Türkiye‘de ziraat mühendislerinin tarımsal üretime yönlendirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Atıl arazi, Tarımsal üretim, Ziraat mühendisi, Ġzmir
GĠRĠġ
Tarım, insanların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla bitkisel ve hayvanlar ürünlerin üretilmesini
sağlayan bir sektördür. Hızlı nüfus artıĢı tüketim açısından dünyanın temel sorunlarının baĢında gelmektedir.
Artan dünya nüfusunun tüketim ihtiyaçlarının giderilebilmesi için tarımsal üretimin artırılması önem arz
etmektedir. Tarımsal ürünlerin arttırılmasında kısıtlayıcı faktör tarım topraklarıdır (Mesci ve Karlı, 2018).
Tarımsal araziler, insanlığın yerleĢik hayata geçip üretim yapmaya baĢlamasından beri insan hayatının devamı
için en önemli faktörlerden biri olmuĢtur. Ġnsanoğlunun tarımla uğraĢmaya baĢlamasıyla beraber, yerleĢik hayat
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düzenine geçilmiĢ, Ģehirler ve toplumlar oluĢmuĢtur. Toplu hâlde yaĢayan insanların kurallar oluĢturmaya
baĢlaması ile hukuk sistemleri meydana gelmiĢtir. Zamanla özel mülkiyet anlayıĢı da ortaya çıkmıĢ ve insanlar
belli mal varlıklarına sahip olmaya baĢlamıĢtır (Uyumaz ve Ġlhan, 2018).
Ülkelerin ekonomik geliĢmesi, doğal kaynakların etkin bir Ģekilde kullanılmasına bağlıdır (Öztürkmen,
2010). Üretici, doğal koĢullara bağlıdır, isteğe bağlı her ürünü yetiĢtiremez. Bu koĢullar verim belirsizliğine yol
açar, fiyat belirsizliği (fiyatlarda dalgalanmalar) yaĢanır bu da gelir belirsizliğine sebebiyet verir. Türkiye‘de
tarımsal anlamda bu kaynakların etkin olarak kullanılamamasının en büyük sebeplerinin baĢında tarımın yapısal
sorunları gelmektedir. Ġklim ve coğrafya Ģartları, kent merkezlerine ve pazara uzaklık, kırsal ekonomik
faaliyetler için gerekli genç iĢgücünün yetersizliği yapısal sorunların önemli bileĢenleridir (ġengül ve Çetinkaya
Ġstikbal, 2017).
Niteliksiz iĢgücü, sermaye kullanımının yetersiz olması, parçalı ve küçük üretim birimlerinin bulunması,
izlenen tarım politikalarının sorunları çözmekten uzak kalması ve teknoloji kullanımındaki yetersizlikler de
sorunlar içerisinde yer almaktadır. Diğer yandan girdi fiyatlarındaki yükselmeler maliyetlerin artmasına sebep
olurken yeterli girdi kullanılamaması sonucu verim artıĢları sınırlı düzeyde kalmıĢtır. Tarımsal üretimde
maliyet artıĢı ve düĢük verim üretimin karlılığının düĢmesine neden olurken tarımsal üretimde önemli kopuĢlar
yaĢanmıĢtır (EĢtürk ve Ören, 2014).
Yeniden üretilemeyen bir faktör olan topraklar çeĢitli sebeplerden dolayı parçalanmakta ve geri dönüĢü
olmayan verim kayıplarına ve ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Türkiye‘de tarımsal anlamda kaynakların
etkin olarak kullanılamamasının sebepleri arazilerin atıl kalması sonucunu doğurmaktadır.
Küçük üreticilerin yoğun olduğu ülkelerde toprak haklarının muğlak ve mülkiyetin müĢterek olması,
yatırımcılar ve hükümetlerin o arazileri ‗atıl‘ olarak görmelerine neden olmaktadır (Gülersoy ve Girgin, 2017).
Türkiye, günümüzde üretebildiği pek çok tarımsal ürünü dıĢarıdan almaya yönelmiĢtir. Bu durum bir yandan
dıĢa bağımlılığı arttırırken, bir yandan da tarım alanlarının boĢalmasına yol açmıĢtır (Bayar, 2018).
Küçük aile iĢletmelerinde, arazinin yetersiz olması ve etkin kullanılmaması, çözümlenmesi gereken
öncelikli konudur. Bunun için optimum iĢletme büyüklüklerinin oluĢturulmasına çalıĢılmalıdır. Çevre ve
ġehircilik Bakanlığınca hazırlanan 31246 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde hazinenin özel mülkiyetindeki
taĢınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tarımsal üretim yapmak üzere taĢınmazın
bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli
toprağı olmayan çiftçilere bunların talep etmemesi halinde diğer gerçek veya tüzel kiĢilere kiraya verilmesi
amaçlanmıĢtır (Resmi Gazete, 2020).
Hazine arazilerinin çiftçilere tahsisi yoluyla iĢletme arazisinin geniĢletilmesinin, bu sorunun
çözümlenmesine katkısı olabilir (Kumbasaroğlu ve Dağdemir, 2007). Fakat son dönemlerde çifçiler üretimden
uzaklaĢmakta ve kendilerinden sonra üretime devam edecek bireyler de azalmaktadır. Yılmaz ve ark, (2020)
tarafından yapılan bir çalıĢmada çiftçilerin %56‘sının tarımsal faaliyetlere devam etmek istemediği ve tarım
sektörünün çocukları için bir gelecek oluĢturmadığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Çiftçilerin tarım sektörünün
devamlılığına iliĢkin sergilemiĢ oldukları bu tutumun baĢlıca nedenlerinden birinin ekonomik sebepler olduğu
belirtilmiĢtir.
Bu durum genç nüfusun kente göç etmesine, tarım dıĢı sektörlerde istihdamına, kırsal nüfusun
azalmasına ve tarımsal üretimde emek ihtiyacının artmasına sebep olacaktır. Kamu elinde bulunan atıl arazi
varlığının oldukça yüksek olması ve bunun yanı sıra çiftçi elindeki arazilerin de belirtilen sebeplerden dolayı
sürekli olarak atıl duruma düĢmesi, alternatif üretici profilleri arayıĢını zorunlu kılmıĢtır.
Bu bağlamda çalıĢmanın temel amacı bakanlık tarafından arz edilecek arazilerin ziraat mühendislerine
tahsis edilmesi durumunda tarımsal üretimde rol alıp almayacakları, hangi koĢullar altında tarımsal üretimde
görev alacaklarını belirlemektir.
MATERYAL VE YÖNTEM
AraĢtırmanın ana materyali, Ġzmir ilinde ikamet eden ziraat mühendislerine yöneltilen anket formundan
oluĢmaktadır. Anket sorularının hazırlanması aĢamasında, çalıĢmanın amacı doğrultusunda sorular
oluĢturulmuĢ ve ayrıca mevcut sorunlar dikkate alınarak daha önce yapılan çalıĢmalardan ve Atıl Tarım
Arazilerinin Üretime Kazandırılması ile Arazi Bankacılığının Kurumsal Altyapı ÇalıĢtayı‘nda katılımcılara
yöneltilen anket sorularından yararlanılmıĢtır.
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 800 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Anket soruları Google form üzerinden hazırlanmıĢtır. Anket soruları oluĢturulduktan sonra pilot anketler
uygulanmıĢtır. Pilot anketlerden sonra anket son halini almıĢ, anketler ziraat mühendislerine e-posta, telefon ve
sosyal medya aracılığıyla ulaĢtırılmıĢtır. AraĢtırma kapsamına tüm ziraat mühendislerinin alınması yerine,
örnekleme yöntemiyle bir kısmının alınmasının uygun olacağına karar verilmiĢtir. Ġzmir ilinde ikamet etmekte
olan ziraat mühendislerinin popülasyonunu gösteren verilere ulaĢılamadığından araĢtırmanın örnek hacminin
belirlenmesinde Ġzmir Ġli Ziraat Mühendisleri Odasına kayıtlı üye sayısı dikkate alınmıĢtır. Ziraat Mühendisleri
Odası kayıtlarına göre 2021 yılı aralık ayı itibariyle 5255 üye bulunmaktadır. Örnek hacmi; %90 güven aralığı
ve %10 hata payı esas alınarak 67 kiĢi olarak hesaplanmıĢtır. Bununla birlikte Ziraat Mühendisleri Odasına üye
olmayan aynı sayıda ziraat mühendisi ile de anket yapılmıĢtır.
ARAġTIRMA BULGULARI
ÇalıĢmaya katılan 134 ziraat mühendisinin %50,0‘ı Ziraat Mühendisleri Odası üyesidir. %46,3‘ü
kadındır ve yaĢ aralığı 21-65 olup ortalamaları 35,75‘tir. Ziraat mühendislerinin %26,1‘i iĢsizdir ve %5,2‘si
mesleği dıĢında bir iĢte çalıĢmaktadır. Ziraat mühendislerinin kendilerinde ya da ailelerinde tarımsal arazi
bulunanların oranı %49,3‘tür. Ailelerinde geçimini tarımdan sağlayanların sayısı 34 olup bunların %70,6‘sı
bitkisel üretim yaparken, %8,8‘i hayvansal üretim, %20,6‘sı ise karma üretim yapmaktadır. GörüĢülen Ziraat
mühendislerinin %87,3‘ü tarımsal üretim yapmak istediklerini belirtirken %12,7‘si üretim yapmak
istemediklerini belirtmiĢtir. kasaba gibi kırsal kesimlerde, %6,0‘sı ise mahalle/köy gibi kırsal kesimde ikamet
etmektedir. GörüĢülen ziraat mühendislerinin gelir durumu; %6,7‘si 3500 TL' den az, %24,6‘sı 3500 TL - 5999
TL arasında, %19,4‘ü 6000 TL - 8499 TL arasında, %21,6‘sı 8500 TL - 10999 TL arasında, %10,4‘ü 11000 TL
- 13499 TL arasında, %6,7‘si 13500 TL - 15999 TL arasında ve %10,4‘ü de 16000 TL' den fazla olarak
saptanmıĢtır.
Ziraat mühendislerinin kiraya verilecek atıl arazilerde üretim kararı alırken, arazi dıĢında etkili
olabilecek kriterlerin ortalama değerleri Çizelge 1‘de verilmiĢtir. Likert ölçeği kullanılarak sunulan kriterlere
verilen cevaplar irdelendiğinde; girdi hibe desteği (4,43), alım garantisi (4,36), iĢletme kurulumu için kredi ve
hibe desteği (4,22) diğerlerine göre en etkili kriterler olarak saptanmıĢtır. Arazinin il merkezine yakın olması
(3,54), arazinin ilçe merkezine yakın olması (3,57), arazinin köy merkezine yakın olması (3,64) kriterleri ise
diğerlerine göre en az etkili kriterler olarak saptanmıĢtır.
Çizelge 1. Ziraat Mühendislerinin Kiraya Verilecek Arazi DıĢında Etkili Olabilecek Faktörler
Faktörler
Girdi hibe desteği
Alım garantisi
ĠĢletme kurulumu için kredi ve hibe desteği

Ortalama
4,43
4,36
4,22

Std. Sapma
0,945
1,036
0,986

Genç çiftçilerin 1-2 yıl sigorta prim ödemelerinden muaf tutulması

4,13

1,051

Tarsim desteği

4,11

1,031

Üretimde iĢ gücü kullanılması durumunda ĠġKUR üzerinden ödeme
desteği

4,05

1,021

Konaklama için prefabrik konuta izin verilmesi
Arazinin köy merkezine yakın olması
Arazinin ilçe merkezine yakın olması
Arazinin il merkezine yakın olması

3,76
3,64
3,57
3,54

1,158
1,166
1,185
1,205

Ailede geçimini tarımdan sağlama faktörü ile arazinin ilçe merkezine yakın olması faktörü arasında
yapılan Ki-Kare testine göre p<0,10 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Buna göre; ailede geçimini
tarımdan sağlamayanların sağlayanlara oranla arazinin ilçe merkezine yakın olmasını daha etkili bulduğu
saptanmıĢtır (Çizelge 2).
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Bunların yanı sıra arazinin köy merkezine yakın olması ve arazinin il merkezine yakın olması faktörleri
ile ailede geçimini tarımdan sağlayanların olup olmaması arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. Üretim
yapmak isteyecek ziraat mühendisleri için üretim alanı ve ilçe merkezi arasındaki ulaĢım imkânlarının
iyileĢtirilmesi, pazar olanaklarının arttırılması gerekmektedir.

June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 802 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

Çizelge 2. Ziraat Mühendislerinin Kiraya Verilecek Arazi DıĢında Etkili Olabilecek Faktörler Ġle Ailede
Tarımdan Geçinme Durumu Arasındaki ĠliĢki
Arazinin ilçe merkezine yakın olması
Ailede Tarımdan
Geçinme
Durumu

Etkili Değil

Evet
%32,4
Hayır
%15,0
Arazinin köy merkezine yakın olması
Ailede Tarımdan
Geçinme
Durumu

Etkili Değil

Evet
%20,6
Hayır
%15,0
Arazinin il merkezine yakın olması
Ailede Tarımdan
Geçinme
Durumu

Etkili Değil

Evet
%26,5
Hayır
%18,0
p<0,10* düzeyinde anlamlı

Kararsızım

Etkili

χ²

P

%17,6
%23,0

%50,0
%62,0

4,893

,087*

Kararsızım

Etkili

χ²

P

%26,5
%18,0

%52,9
%67,0

2,177

,337

Kararsızım

Etkili

χ²

P

%23,5
%25,0

%50,0
%57,0

1,151

,562

Çizelge 3‘de geliri ile hisseli arazilerin, hissedarlarından birinde olması arazilerin atıl kalmasını önler ve
iĢlenmeyen arazilerin sahiplerine yaptırım uygulanmalıdır ifadeleri arasında ki kare testine göre p<0,05
düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuĢtur. Buna göre hane halkı geliri yüksek olan ziraat mühendislerinin hisseli
arazilerin, hissedarların birinde olması arazilerin atıl kalmasını önler ifadesine hane halkı geliri düĢük olanlara
oranla daha fazla katıldığı saptanmıĢtır. Hane halkı geliri düĢük olan ziraat mühendislerinin ise iĢlenmeyen
arazilerin sahiplerine yaptırım uygulanmalıdır ifadesine hane halkı geliri yüksek olanlara oranla daha az katılım
gösterdiği saptanmıĢtır.
Çizelge 3. Tarımsal Üretimi Etkileyebilecek Faktörler ile Gelir Arasındaki ĠliĢki
Hisseli arazilerin, hissedarlarından birinde olması arazilerin atıl kalmasını önler
Katılmıyorum
%9,5

Kararsızım
%45,2

Katılıyorum
%45,2

%14,5

%34,5

%50,9

11000 TL >
%13,5
%10,8
ĠĢlenmeyen arazilerin sahiplerine yaptırım uygulanmalıdır
Gelir
Katılmıyorum
Kararsızım
<5999 TL
%31,0
%16,7

%75,7

Gelir
<5999 TL
6000 TL - 10999
TL

6000 TL - 10999
TL
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11000 TL >
%40,5
p<0,05** düzeyinde anlamlı

%16,2

%43,2

AraĢtırma sonucunda iki adet atıl arazi tanımı yapılmıĢtır. Birincisi belirli bir zaman sınırı olmaksızın,
üretim faktörlerinin tamamına ve tarımsal üretime elveriĢli iklim ve toprak yapısına sahip olmasına rağmen
fiziki, siyasi, sosyal ve özellikle ekonomik sebeplerden dolayı boĢ bırakılan, üzerinde herhangi bir tarımsal
üretim yapılmayan araziler olarak tanımlanmıĢtır. Ġkinci tanım ise herhangi bir tarımsal sistem ya da yöntem ile
bitkisel ve/veya hayvansal faaliyet gerçekleĢtirme imkânı olmasına karĢın tarımsal üretim potansiyelinin
kullanılmadığı arazilerdir.
Sonuç ve Öneriler
AraĢtırmaya katılan ziraat mühendislerinin %87,3‘ü tarımsal üretim yapmak istediklerini belirtmiĢtir.
Bu giriĢimlerde yeni mezun ziraat mühendislerine öncelik verilip iĢ tecrübesi sağlanabilir. Emekli ziraat
mühendislerine de yaĢ sınırı getirilmeden tarımsal üretim yapabilmesi için tüm destek ve hibelerden yararlanma
hakkı tanınmalıdır. Bilgi ve deneyimlerini kullanabilmesi ve çevresine aktarması açısından da önem taĢır.
Arazi toplulaĢtırma çalıĢmaları ile parçalı ve düzensiz ve Ģekilsiz parseller bir araya getirilerek verim ve
karlılık açısından uygun üretim alanları oluĢturulmalıdır. Münavebe sitemiyle nadasa bırakılan alanlar
daraltılmalı, bu alanları uygun yem bitkileri kullanılarak münavebe sistemine dâhil edilmelidir. Bunlarla birlikte
kırsal kesimde tarımsal üretim yapan tüm üreticilerin sosyal güvenlik yönünden desteklenmesi gerekmektedir.
Bu uygulamalarla kırsal nüfusun gelirlerinde artıĢ sağlanarak göçe sebep olan bir olgunun ortadan kaldırılması
sağlanabilir.
Tarımsal üretimde uygun iklimsel koĢullara sahip olan Türkiye‘de verimi arttırmak üretim faktörlerinin
etkin kullanılması ile mümkündür. Hazine arazilerinin üretime kazandırılması ile toprak faktörü arttırılmıĢ
olacaktır. Bununla birlikte hazine arazilerinde ziraat mühendislerinin faaliyette bulunmasını sağlayacak
desteklemeler ile emek ve müteĢebbis faktörleri de arttırılmıĢ olacaktır.
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Abstract
Purpose: Movement of communities from one place to another in search of livelihood is common phenomenon
now-a-days. This happens mostly among marginalized sections of the society. Migration among tribal
communities is more because of several reasons. In present study voluntary migration among tribal
communities will be taken into consideration. The focus of this paper will be to find out the impact of migrant
tribes on their social relationships.
Methodology: The study was empirical in nature. Pangwala tribe was selected for the study. Chamba, and
Kullu districts (destination places of the migrants) of Himachal Pradesh were covered under study as study
area, because most of the permanent Pangwal migrants have permanently been settled in these two areas. For
the present study the samples were selected with the help of snow ball sampling.
Results: The results of the study will be helpful to government and policymakers to pay special attention to
these vulnerable groups.
Conclusion: The problems of tribal people are different than other people of the country. Tribal communities
are getting migrated because of land snatching, construction of power projects and other developmental
activities tribal people are losing their agricultural lands, which causes threat to their survival.
Keywords: Impact, Tribal Migration, Social Relationships, Pangi, Pangwala Tribe, India, Himachal Pradesh
Introduction
A tribe possesses certain qualities and characteristics that make it a unique cultural, social, and political entity.
Pace of transformation among other social communities are more than the tribal communities. Therefore the
tribal communities have poor socio-economic condition. They are rich by their traditions, heritage and natural
resources, even than they are away from main stream of society. The term ‗Scheduled Tribe‘ first appeared in
the Constitution of India. Article 366 (25) defined ―Scheduled Tribes‖ as ―such tribes or tribal communities or
parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be Scheduled
Tribes for the purposes of this constitution.‖ Article 342 prescribes the procedure to be followed in the matter
of specification of scheduled tribes. Migration has become a matter of political debate all over the word as it is
the continuous process. Managing human mobility is one of the biggest challenges for destination places. Most
of the people want to migrate to the cities where they try to spend good quality of life. Due to the lack of
knowledge of the aspects, structure and features of international flow of migration the governance of migration
has become difficult. There is lack of exact and quality of data at governance level. No accurate data of
migrants is available with the government. To overcome the challenges of migration, it is very important to
maintain a proper record of the migrants and collect quality of statistics. Tribal communities in India are well
known for their strong social relationships and brotherhood. Due to migration among tribal communities they
are getting isolated from their main social strata. The tribal people are getting migrated from hills (origin place)
to plan (destination place) and this causes influence of other communities over them. This is affecting the social
relationship among migrants and their relatives at origin place. Healthy social relationships, feeling of
brotherhood and entertaining nature are main characteristics of the Indian tribes. The present study is important,
because the globalization has impact the tribal communities at large.
Pangi and the Pangwala Tribe
The Pangi is a part of Chamba district of Himachal Pradesh. It includes 1,601 sq. km. area with a population of
18868 of which 9579 male population and 9289 female population. The population density of Pangi is 15
persons per sq.km. and sex ratio is 970. Total literacy rate of Pangi is 62.37 per cent. Male literacy rate of Pangi
is 72.16 per cent and female literacy rate is 52.26 per cent (census 2011, Government of India). Pangi is well
known for its natural beauty and it‘s sandwiched between two sub‐systems of the Himalayas the Zaskar and the
Pir Panjal. The river Chanderbhaga, flows from Lahaul and passing through the length. For administrative
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convenience Pangi is divided into 19 panchayats. By nature Pangi valley is divided into the Saichu, Hudan
Bhatori and Sural Bhatori valleys. These are inhabited at elevations of 7,000 feet (2,100 m) to 11,000 feet
(3,400 m) above sea level. The Sach Pass at an altitude of 14,500 feet (4,400 m) is open for vehicular traffic
between mid of June to last of October officially. After that it became risky to travel through this due to vary
cold weather. During winters the pass remains close due to heavy snow fall. With recent improvements in the
road network, the villagers have started to grow cash crops such as peas and apples. The valley is mostly
inhabited by Pangwala tribe. Dialect spoken by Pangi people is called as Pangwali. The Pangwala tribe is very
fond of entertainment. They are very hardworking. Agriculture and animal husbandry is main occupation of
Pangwala people.
Research Gap
Various studies have been consulted and reviewed during this study. Many studies have been conducted on
migration overall in the globe. Very fewer studies have been conducted on tribal migration. The existing studies
on tribal migration have been conducted with references to forced migration, displaced migration, labour
migration, etc. The area related to impact of migration on social relationships of tribal communities is
untouched in research point of view. During literature review the researchers did not find any study close to the
present study. The present study will contribute in the field of migration of tribal communities and its social
relationships.
Research Methodology
The main objective of the study was to analyze the impact of migration on social relationships among the tribal
communities. The study was empirical in nature. To collect the true and authentic facts related to the present
problem field survey was conducted. Pangwala tribe was taken for the study. Chamba, and Kullu districts
(destination places of the migrants) of Himachal Pradesh were covered as study area, because most of the
permanent Pangwal migrants are settled in these two areas. There were total 374 samples and were selected
with the help of snow ball sampling technique. To complete the present study both primary as well as
secondary data were used. Secondary data was collected with the help of questionnaire and direct face to face
interactions were made with the respondents. Secondary data were obtained from previous scholarly studies and
government publications.
Relevance of the Study
As social beings, we have a continuous need to understand the reality of our surroundings, environments and
individual and social requirements. The human mind seeks knowledge to improve and sustain quality of life.
This can be achieved through society centric policies. This research can play a vital role by providing some
relevant and evidence-based information to policymakers. The problem considered in this study is directly
linked to the community. Special focus has been done on the need of the community. To formulate better
policies, policymakers need evidences. This is why local databases and research are important. Policymakers
can formulate policies using this information. The study has provided tentative data and has attracted
policymakers towards this particular issue.
Results and Discussion
The data collected from the field reveals the findings of the study. It is evident that all the migrants have
directly indirectly social relations with the people at their origin place. This shows that the tribal communities
still believe in brotherhood. A question related to participation of migrants in social activities at their origin
place was asked. The data shows that more than 35 per cent migrants regularly participate in social activities at
their origin place, whereas 42.25 per cent migrants sometimes participate in social activities at their origin
place. 22.46 per cent migrant never participate in social activities at their origin place.
It was also asked from the migrants that whether they call their relatives to participate in social activities at their
destination place or not.
About 87 per cent migrants always call the people from their origin place to participate in social activities at
their destination place. 52.94 per cent people from origin place always come to participate in social activities at
the destination place of migrants. 39.84 per cent people from origin place sometimes come to participate in
social activities at the destination place of migrants whereas 7.22 per cent people from origin place never come
to participate in social activities at the destination place of migrants. The results reveals that more than 47 per
June 28-30, 2022

Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey

~ 806 ~

INTERNATIONAL KORKUT ATA SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE

cent people from origin place either sometimes or never come to participate in social activities at the destination
place of migrants. This may be because of long distance between origin place and destination places. Roads are
poorly developed which causes high traveling costs.
A question regarding marriage was asked from the migrants. It was revealed that 94.39 per cent migrants got
married within their own communities whereas only 5.61 per cent migrants got married out of their
communities. 73.80 per cent migrant respondents opined that their children got married from their own
communities, 18.18 per cent migrants opined that their children got married outside their communities and 8.2
per cent migrants opined that their children were unmarried. The data reveals that 35.29 per cent migrants
provide financial help to their relatives at origin place, 31.29 per cent migrants send useful things to their
relatives at origin place, 23.53 per cent migrants provide education to the children of their relatives at
destination place and 9.89 per cent migrants do all the necessary help of their relatives at origin place. The
information collected from the field survey depicted that the migrants provide free of cost food and shelter to
their relatives at destination place. The study reveals that 57.49 per cent migrants visited to their origin place
with their whole family six months ago. 27.80 per cent migrants visited to their origin place with their whole
family one year ago while 14.71 per cent migrants never visited to their origin place with their whole family.
Conclusion
The indigenous tribes are the oldest residents in India. For thousands of years, tribal communities have been
overpowered by superior groups of the society. Land of the tribal people was snatched and they were forced to
live into the hills and wilds. Tribal communities were also compelled to work for their tyrants without any
wages or incentives. Presently there are more than 40 million tribal people in the country and they required
special attention from the government at different levels. Even today they live in scattered areas and isolated
from the main national culture. The tribes are suffering consequences because they either remain deprived of or
educational negligence
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