INTERNATIONAL CAPPADOCIA
SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS
15-17 December 2021 / CappadociaNevşehir

FULL TEXT
1300K-III
ISBN: 978-625-8423-62-4

Edited by
Doç. Dr. Hüseyin DEMİREL

INTERNATIONAL CAPPADOCIA
SCIENTIFIC RESEARCH
CONGRESS
17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

Abstract Book-III
EDITOR

Doç. Dr. Hüseyin DEMİREL
by
IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE®
All rights of this book belong to IKSAD Global Publishing House
Authors are responsible both ethically and jurisdically
IKSAD Global Publications – 2021©
Issued: 30.12.2021
ISBN: 978-625-8423-62-4

İKSAD GLOBAL

CONGRESS ID
CONGRESS TITLE
CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

DATE and PLACE

Cappadocia-Nevşehir
15-17 December 2021

ORGANIZATION
İKSAD INSTITUTE

NUMBER of ACCEPTED PAPERS-319
NUMBER of REJECTED PAPERS-16
PARTICIPANTS COUNTRY
Turkey-141, Azerbaijan-5, India-45, Pakistan-17, Romania-3, Iran-7, Nigeria-6,
Algeria-11, Iraq-2, Israel-1, Morocco-7, Macedonia-1, Qatar-1, Serbia-1, Burkina Faso-1,
Cameroon-1, Saudi Arabia-2, Russia-6, Indonesia-13, Benin-2, Tunisia-1, Ukraine-7,
Portugal-2, Kazakhistan-12, South Africa-1, Italy-3, China-2, Vietnam-1, Ethiopia-1

*Double blinded evaluation process

SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Dr. Mustafa TALAS, Nigde Omer Halisdemir University
Prof. Dr. Guguli Dumbadze- Batum Şota Rustaveli Üniversitesi
Prof. Dr. Samir Ladacı- National Polytechnic School of Constantine, Constantine,
Algeria
Prof. Dr. German Martinez Prats- Universidad Juarez Autonoma de Tabasco
Prof. Dr. Ramazan GAFARLI-Azerbaijan National Academy of Sciences
Assoc. Prof. Dr. Betül APAYDIN YILDIRIM, Atatürk University
Assoc. Prof. Dr. Maya Kupravishvili - Georgian Technical University, Georgia
Assoc. Prof. Dr. Aparna Srıvastava- Noida International University, India
Assoc. Prof. Dr. Tamalika Sultana- Dhakka University, Bangladesh
Dr. Ronen Harel-Peres Academic Center, Israel
Dr. Alina Solnyshkina - Oles Honchar Dnipro National University, Ukraine
Dr. K.R. PADMA - Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam Women’s University
Dr. Bhakta Bandhu Dash- ASBM University, India
Dr. Gabriela Boangiu- Researcher, Ethnography Department, Institute For SocioHuman Researches “C.S.Nicolaescu-Plopsor”, Craiova, Romania
Dr. Nurmukhamed KENZHEGULOV - Egyptian University of Islamic Culture NurMubarak
Dr. Ijaz Ahmad-Agronomy (Member Agricultural Association of Pakistan)
Dr. Pham Duc Thuan - Can Tho University, Vietnam
Dr. Iosefina BLAZSANI-BATTO -Romanian Language Institute, Bucharest, Romania
Dr. Irina-Ana DROBOT-Technical University of Civil Engineering, Bucharest,
Romania
Dr. Çağla Özbek, Toros Üniversitesi
Elvan CAFAROV, Azerbaijan State Pedagogy University

INTERNATIONAL

CAPPADOCIA

SCIENTIFIC
RESEARCH CONGRESS
December 15-17, 2021
Cappadocia-Nevşehir
Mustafa Cappadocia Resort Hotel

CONFERENCE PROGRAM

Meeting ID: 870 9204 0432
Passcode: 110033

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of
“Meeting ID
or Personal Link Name” and solidify the session.
The presentation will have 15 minutes (including questions and answers).
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.
Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
All congress participants can connect live and listen to all sessions.
During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section
of the session.

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.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section
of the session.

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,
exp. Hall-1, Fatih KARİPOĞLU

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için
online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır.
Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or
Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 10 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları
gerekmektedir.
Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.

TEKNİK BİLGİLER
➢
➢
➢
➢

Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

Zoom'a giriş yaparken önce lütfen adınızı, soyadınızı ve SALON numaranızı yazınız
Örnek: Hall-1, Fatih KARİPOĞLU

IMPORTANT, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Pour pouvoir assister à une réunion en ligne, connectez-vous via le lien https://zoom.us/join, entrez
l'ID “ID de la réunion ou le nom du lien personnel” et préciser la session.
L'application Zoom est gratuite et pas besoin de créer un compte.
L'application Zoom peut être utilisée sans enregistrement.
L'application fonctionne sur les tablettes, les téléphones et les PC.
Le participant doit être connecté à la session 10 minutes avant l'heure de la présentation.
Tous les participants au congrès peuvent se connecter en direct et écouter toutes les sessions.
Le modérateur est responsable de la section de présentation et de discussion scientifique (questionsréponses).

INFORMATIONS TECHNIQUES
➢
➢
➢
➢
➢

Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'un microphone et qu'il fonctionne.
Vous devriez pouvoir utiliser l’outil de partage d'écran dans Zoom.
Les certificats de participation vous seront envoyés sous forme de pdf à la fin du congrès.
Les demandes telles que le changement de lieu et d'heure ne seront pas prises en compte dans le
programme du congrès.
Avant de vous connecter à Zoom veuillez indiquer votre nom, prénom, numéro de la session et
numéro de la salle,

exp. Hall-1, Fatih KARİPOĞLU

Participant Countries: Turkey, Morocco, Algeria, India, Kosovo, Brazil, Colombia,
Nigeria, Hungary, Saudi Arabia, Vietnam, United Kingdom, France, Iraq, USA

Face to Face session
DATE

ANKARA TIME

16.12.2021

1600 – 1830

SESSION
3

HALL
4

HEAD OF SESSION: Yüz -yüze

1

Öğr. Gör. Dr. Hatice BEKCİ
Dr. Burcu SOMTÜRK
Dr. Cansu Ümran TUNÇ
Ümmügülsüm YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi. Ömer AYDIN
Prof. Dr. M. Betül Yerer
AYCAN

Kayseri Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi

EMODIN'S EFFECT ON THE SARS-COV-2
ENVELOP PROTEIN

2

Simay ERUYSAL
Nurettin ŞAHİN

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

IMPACT OF ACTIVITY BASED ON
SCIENTIFIC PROCESS SKILLS ON THE
PRIMARY SCHOOL STUDENTS' AWARENESS
ABOUT ANTIBIOTIC RESISTANCE

3

Bakhyt Moldir BAKHYTKYZY

Kazakh National Pedagogical
University named after Abai

EXTENSIVE INTEGRATION OF GIS INTO THE
STRUCTURE OF EDUCATION

4

Serik Madina Almaskyzy

Kazakh National Pedagogical
University named after Abai

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ТУРИЗМЕ И ЕЕ
ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В
КАЗАХСТАНЕ

Date

ANKARA TIME

15.12.2021

1630 – 1900

SESSION
1

HALL
1

Head of Session: Arş. Gör. Bahar ÇOLAK
1

Arş. Gör. Bahar ÇOLAK
Doç. Dr. İlknur KAHRİMAN

Karadeniz Teknik
Üniversitesi

IMMUNE STATUS AND INCREASING
HAZARD VACCINE REJECTION IN OUR
COUNTRY

2

Arş. Gör. Bahar ÇOLAK
Doç. Dr. İlknur KAHRİMAN

Karadeniz Teknik
Üniversitesi

COMMON CHILDHOOD ACCIDENTS: HOME
ACCIDENTS CAUSES AND METHODS OF
PROTECTION

3

Öğr. Gör. Bahar ERDOĞAN
Öğr. Gör. Elif ÜLER

Yozgat Bozok Üniversitesi

BURNOUT IN HEALTH INSTITUTIONS AND
ITS SYMPTOMS

4

Öğr. Gör. Elif ÜLER
Öğr. Gör. Bahar ERDOĞAN

Yozgat Bozok Üniversitesi

ORGANIZATIONAL SILENCE IN HEALTH
INSTITUTIONS AND ITS REASONS

5

Teymuraz ABBASOV
Hatice BILGILI

İnönü Üniversitesi

INVESTIGATING AND MODELING
MAGNETIC SENSITIVE SYSTEMS: THE
DESIGN OF VOLTAGE REGULATED
MAGNETIC FLUID CORE TRANSFORMER

6

Salim KURNAZ
Osman Nuri SUNAR

Süleyman Demirel
University
İnönü University

EFFECTIVE USE OF GOVERNMENT
AIRCRAFTS IN WILDFIRES:
SAMPLE COUNTRY PRACTICES

7

Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN
Pınar Tuğba
DEĞİRMENCİOĞLU
Öğr. Gör. Özge ÜSTÜN

Kayseri Üniversitesi

THE ROLE OF COMPLEMENTARY HEALTH
INSURANCE IN FINANCING HEALTH
EXPENDITURES

8

Doç. Dr. Özgür DEMİRTAŞ
Öğr. Gör. Özge ÜSTÜN
Mucize TEKİN YİĞİT

Kayseri Üniversitesi
Kayseri Üniversitesi
Bünyan Devlet Hastanesi

THE MODERATING ROLE OF SELFCONFIDENCE IN THE EFFECT OF
AUTHENTIC LEADERSHIP BEHAVIORS ON
LEADING MOTIVATION

9

Mehmet ILKIM
Cemile Nihal YURTSEVEN

İnönü Üniversitesi
İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa

THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITIES ON
THE GENERAL HEALTH OF INDIVIDUALS
WITH DOWN SYNDROME

DATE

ANKARA TIME

15.12.2021

1630 – 1900

SESSION
1

HALL
2

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Ali APALI

1

Armağan ŞAHAN

Kırıkkale Üniversitesi

A FIELD STUDY AIMED AT DETERMINING
THE CHANGE OF FACTORS AFFECTING
BUSINESS MOTIVATION AND CORPORATE
BELONGING DURING THE PANDEMIC
PERIOD: AN EXAMPLE OF A FURNITURE
COMPANY

2

Zeki YAŞAR

Piri Reis Üniversitesi

EFFECTS OF THE PANDEMIC ON SEAFARERS'
WORKING CONDITIONS

3

Öğr. Gör. Şifa
KIRHASANOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Murat
ÖZDEMİR

Giresun üniversitesi

NEW APPROACHES IN ACCOUNTING:
NEUROACCOUNTING

4

Doç. Dr. Ali APALI
Dr. Eda KÖSE

Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi

LABOR EXPENSES IN THE CONSTRUCTION
OF A BRIDGE DATED 1228 H. (1813 M.) IN THE
OTTOMAN STATE

5

A. Buğra HAMŞIOĞLU

Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

THE IMPACT OF BRAND EXPERIENCE ON
BRAND LOVE: A RESEARCH ON THE
SAMSUNG BRAND

6

Dr. Orhan ŞANLI
Doç. Dr. Funda ÇONDUR
Dr. Sadullah ÇELİK

Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi

SMART FACTORIES IN THE AGE OF
MODERN ECONOMY

7

Dr. Sadullah ÇELİK
Dr. Orhan ŞANLI
Doç. Dr. Funda ÇONDUR

Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi

THE CONTRIBUTIONS OF CLOUD
COMPUTING ON GLOBAL ECONOMY

8

Muammer ALEVCİ
Dr. Öğr. Üyesi Umut
EVLİMOĞLU

Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi

DECENTRALIZED FINANCE: NEW TRENDS
AND REGULATIONS

9

Dr. Öğr. Üyesi Harun AKÇAM

İstanbul Arel Üniversitesi

"NATURE DESTRUCTION" IN CULTURAL
MEMORY AND THE EVALUATION OF
TURKISH NARRATORS IN THE CONTEXT OF
ECOLOGICAL CRITICISM

10

Prof. Dr. Seçil ŞATIR

Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi

THE CONCEPT OF BIOMIMICRY AND ITS
IMPORTANCE IN DESIGN

DATE

ANKARA TIME

SESSION

15.12.2021

1630 – 1900

1

HALL
3

HEAD OF SESSION: Dr. Semih ÖRGEL
1

Seray ÖZTÜRK
Zeynep KALAYCIOĞLU
Bedia ERIM BERKER

Istanbul Technical
University

CHITOSAN FILMS INCORPORATED WITH
BERBERINE: PHYSICAL PROPERTIES,
ANTIOXIDANT AND ANTIMICROBIAL
ACTIVITIES

2

Nilgün KUŞÇULU

Kayseri University

EVALUATION OF NATURAL STAINING ON
WISTAR RAT EMI REGION USING
DIFFERENT METAL SALTS

3

Seda KARAYÜNLÜ BOZBAŞ
Muhammed KARABULUT

Kocaeli University

BIOSORPTION OF METHYL GREEN TOXIC
DYE ON MENENGİC COFFEE (Pistacia
Terebinthus) WASTE

4

Oznur DURSUN
Sahra DANDIL
Caglayan ACIKGOZ

Bilecik Seyh Edebali
University

INVESTIGATION ON THERMODYNAMICS
OF THE DYE ADSORPTION PROCESS USING
THE WASTE CONTAINING SHELL AND SEED
OF PUMPKIN

5

Anara BABAYEVA
Doç. Dr. Bekir ÇÖL
Dr. Öğr. Üyesi Esra DİBEK
Öğr. Gör. Dr. Merve Sezer
KÜRKÇÜ
Doç. Dr. Emine Sonay ELGİN

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL
EFFECT OF SOME PHENOLIC COMPOUNDS
ON Escherichia coli

6

Dr. Öğr. Üyesi Esra DİBEK
Anara BABAYEVA
Öğr. Gör. Dr. Merve Sezer
KÜRKÇÜ
Doç. Dr. Bekir ÇÖL
Doç. Dr. Emine Sonay ELGİN

Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi

IN VITRO STUDIES ON THE
ANTIMICROBIAL EFFECT OF PROPOLIS
SAMPLES COLLECTED FROM SOME
REGIONS IN TURKEY

7

Ayten ATEŞ

Sivas Cumhuriyet
üniversitesi

THE EFFECT OF CALCINATION
TEMPERATURE ON THE STRUCTURE AND
MORPHOLOGY OF ZNO PRODUCED BY THE
SOL-GEL METHOD

8

Ayten ATEŞ

Sivas Cumhuriyet
üniversitesi

MODIFICATION OF SURFACE PROPERTIES
OF NUTSHELL BIOCHAR

9

Öğr. Gör. Dr. Semih ÖRGEL

Manisa Celal Bayar
Üniversitesi

THE PRESENT SITUATION OF THE
ALEOCHARINAE (COLEOPTERA:
STAPHYLINIDAE) FAUNA OF TURKEY AND
ITS IMPORTANCE FOR FOREST
ECOSYSTEMS

10

Öğr. Gör. Dr. Semih ÖRGEL

Manisa Celal Bayar
Üniversitesi

NEW LOCALITY RECORDS ON
STAPHYLININAE (COLEOPTERA:
STAPHYLINIDAE) FAUNA OF TURKEY

DATE

ANKARA TIME

SESSION

HALL

16.12.2021

1000 – 1230

1

1

HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi Murat BALCI
1

Dr. KƏRİMOVA Rəna CABBAR
KIZI
Dr. EYVAZOV Taryel ƏLİ OĞLU

Azerbaycan Tıp
Üniversitesi

ETIOLOGY OF LIVER CIROSIS

2

Dr. KƏRİMOVA Rəna Cabbar kızı
Sevinc SHAHMAMMADOVA
OSMAN KIZI
Humar HASANOVA ALİÖVSAT
KIZI
Mətanət YUSİFOVA YUSİF KIZI

Azerbaycan Tıp
Üniversitesi

MORPHOLOGICAL CHANGES ON
HEPATITIS

3

Hayat AYAZ
Ceren ERANTEPLİ
PhD Seval KAYA
Şeyhmus KAPLAN
Ar. Gör. Fırat AŞIR
Işılay Sezen ERMİŞ
Prof. Dr. Engin DEVECİ

Dicle Üniversitesi

EVALUATION OF ADRENOMEDULLIN AND
SFLT-1 EXPRESSIONS IN COVID-19
UMBILICAL CORDS

4

Ceren ERANTEPLİ
Hayat AYAZ
PhD Seval KAYA
Ar. Gör. Fırat AŞIR
Işılay Sezen ERMİŞ Süreyya
Özdemir BAŞARAN
Uzmanlık Öğrencisi Özge
KAPLAN
Prof. Dr. Engin DEVECİ

Dicle Üniversitesi

INVESTIGATION OF ADRENOMEDULLIN
EXPRESSION IN PLACENTA PREVIA AND
HEALTHY PLACENTA

5

Dr. Adnan Mesut DEDE
Dr. Yüksel DOĞAN

Genel Cerrahi Kliniği,
Bartin

A RARE CASE SPINDLE CELL TUMOR IN THE
SCAR REGION WITH ADNEXIAL INDUCTION

6

Dr. Öğr. Üyesi. Selçuk ÖZTÜRK

Yozgat Bozok Üniversitesi

SUCCESSFUL TREATMENT OF CONCURRENT
ACUTE MIGRAINE HEADACHE AND ATRIAL
FIBRILLATION WITH BENZODIAZEPINE
ADMINISTRATION

7

Aykut ZEREK
İpek ERDEM
Mehmet YAMAN
Meral AYDENİZÖZ
Fatma Nuray ŞİMŞEK
Muhammed Enes ALTUĞ

Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi

PARASITES DETECTED IN HATAY
MOUNTAIN GAZELLES (GAZELLA GAZELLA)

8

Yüksel DOĞAN
Ümit AKPINAR
Adnan Mesut DEDE

Batın Genel Cerrahi Kliniği

RARE LOWER LUMBAR REGION GIANT
BENIGN SKIN NEOPLASM, SEEN WITH
ANEMIA CLINIC

9

Uzm. Dr. Utku Dönem
GÜNDOĞDU

Afyonkarahisar Özel Park
Hayat Hastansesi

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF OUR BREAST
CANCER PATIENTS

10

Dr. Öğr. Üyesi Murat BALCI

İstanbul Aydın
Üniversitesi

A STUDY ON PEOPLE WITH DISABILITIES
VISITING THE GALLIPOLI PENINSULA
WITHIN THE SCOPE OF DARK TOURISM

11

Dr. Öğr. Üyesi Murat BALCI
Arş. Gör. Melek İMAMOĞLU

İstanbul Aydın
Üniversitesi

SUITABILITY OF ACCOMMODATION
FACILITIES FOR DISABLED INDIVIDUALS:
THE CASE OF ÇANAKKALE

DATE

ANKARA TIME

SESSION

16.12.2021

1000 – 1230

1

HALL
2

HEAD OF SESSION: Iqra MUMTAZ
1

Oumayma OULIDI
Asmae NAKKABI
Moahmed FAHIM
Noureddine EL MOUALIJ

Moulay Ismail University

SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC AND
STRUCTURAL ANALYSIS OF COMPOSITE
MATERIALS WITH BIO-REINFORCED PA6
MATRIX

2

Biljana ILKOVSKA
Bisera Kotevska TRIFUNOVA
Ana NASEVA

Clinical hospital‘’Dr.
TrifunPanovski

IL-6 LEVELS IN PATIENTS WITH COVID 19 IN
CLINICAL HOSPITAL BITOLA

3

VIDYA PADMAKUMAR
Shine P JOSEPH

Mangalore University

SEASONAL VARIATIONS IN
PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS IN
SELECTED LAKES OF NORTHERN HOSUR
DT., TAMIL NADU, INDIA

4

Karim BOUADIL
Saïd EL MADIDI

University Ibn Zohr

PREVALENCE AND FACTORS AFFECTING
LOW BIRTH WEIGHT (LBW) IN THE SOUSS
MASSA REGION OF MOROCCO
THERAPEUTIC POTENTIAL OF
LACTOBACILLUS POSTBIOTICS ISOLATED
FROM POULTRY FECES AND ITS
COMPETITIVE ACTIVITY AGAINST
SALMONELLA AND E. COLI IN POULTRY
BIRDS

5

Iqra MUMTAZ
Sanaullah SAJID

University of Agriculture
Faisalabad

IBN ZOHR University

6

Nisrine NOUJ
Naima HAFID
Noureddine EL ALEM
Igor CRETESCU

7

Rima Farah AOUAD
Mokhtaria Yasmina BOUFADI
Djallal Eddine ADLI
Miloud SLIMANI

8

Ayoub AHDOUR
Aziz TAOUFYQ
Latifa ANEFLOUS
Abdeljalil BENLHACHEMI
Bahcine BAKIZ

9

Kamal FRITAH
M.KHACHANE
A. BENLHACHEMI
B. BAKIZ
A. TAOUFYQ
Y. NACIRI
A. BOUDDOUCH

10

Regaya KSIKSI
Mohsen GRAIA
Mohamed Faouzi ZID

“Gheorghe Asachi” Technical
University
University Dr. Tahar
MOULAY

IBN ZOHR University

NOVEL LIQUID CHITOSAN-BASED
BIOCOAGULANT FOR TREATMENT
OPTIMIZATION OF FISH PROCESSING
WASTEWATER FROM A MOROCCAN PLANT
EXPLORATION OF THE THERAPEUTIC EFFECT OF
THE ETHANOLIC EXTRACT OF ROSMARINUS
OFFICINALIS ON THE NERVOUS SYSTEM IN
WISTAR RATS INTOXICATED WITH ETHANOL:
NEUROBEHAVIORAL STUDY

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF A
NEW PHOSPHATE-BASED PHOTOANODE
FOR THE DEGRADATION OF ORGANIC
POLLUTANTS

University Ibn Zohr

STUDY OF PHOTOCATALYTIC ACTIVITY IN
VISIBLE LIGHT OF A BISMUTH-BASED
CATALYST TOWARDS METHYL ORANGE

University of Tunis El
Manar
"University of Sfax"

A NEW DECAVANADATE COMPOUND
[C7ON2H18]3V10O28.2H2O, TRI[2-[2(DIMETHYLAMINO) ETHYLMETHYLAMINIUM] ETHANOL]
DECAVANADATE DIHYDRATE: PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATIONS AND
HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS.

DATE

ANKARA TIME

SESSION

16.12.2021

1000 – 1230

1

HALL
3

HEAD OF SESSION: Dr. Saadet Gökçe GÖK
Kilis 7 Aralık University

1

Burcu ERCAN
Ece YAĞCI
Mehmet ÜNSAL

2

Dr. Osman HANSU
Dr. Serkan ETLİ

Gaziantep Üniversitesi
Munzur Üniversitesi

A REVIEW OF ON-SITE INVESTIGATION OF
STRUCTURAL DAMAGES AFTER THE
ELAZIG EARTHQUAKE

3

Mustafa F. HASAN
Hanifi CANAKCI

Erbil Polytechnic University
Gaziantep University

INVESTIGATION OF PHYSIO-MECHANICAL
AND DURABILITY PROPERTIES OF FULLSCALE SOIL-CEMENT COLUMN IN ORGANIC
SOIL

4

Özer ZEYBEK
Yasin Onuralp ÖZKILIÇ

Mugla Sitki Kocman
University
Necmettin Erbakan
University

PERFORMANCE OF BUCKLING RESTRAINED
BRACES (BRBs) MADE OF ADVANCED HIGH
STRENGTH STEELS

5

Dr. Ar. Gör. Saadet Gökçe
GÖK

Kırklareli Üniversitesi

THE EFFECT OF CURING CONDITIONS ON
THE COMPRESSIVE STRENGTH OF
CONCRETES WITH DIFFERENT
WATER/CEMENT RATIOS

6

Mukhtar Hamid ABED
Israa Sabbar ABBAS
Hanifi CANAKCI

Gaziantep University
Hasan Kalyoncu University

RHEOLOGY BEHAVIOR OF SLAG BASED
GEOPOLYMER GROUT: COMPARATIVE
WITH CEMENT-BASED GROUT

7

Dawod Neamah HUSSIEN
Talha EKMEKYAPAR

Gaziantep University

FINITE ELEMENT MODELLING OF SHEAR
CONNECTORS IN COMPSITE STEEL BEAMS

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University

REGRESSION ANALYSIS OF AIR
ENTRAINMENT RATE IN CIRCULAR
CONDUITS

DATE

ANKARA TIME

16.12.2021

1000 – 1230

SESSION
1

HALL
4

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Volkan EKİN
1

Prof. Dr. Murat TÜRK
Esra AYAZ

Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi

BY THE POWER OF THE CROWD! A CONCEPT
REVIEW: CROWDSOURCING

2

Dr. Murat KARTAL

İstanbul Üniversitesi

DIFFERENT APPROACHES TO GAZIANTEP
CULTURE AWARENESS

3

Dr. Murat KARTAL
Sibel YÜCETAŞ

İstanbul Üniversitesi

SPATIAL ARRANGEMENTS IN GAZİANTEP’S
CULTURAL TOURISM AREAS

4

Dr. Öğr. Üyesi. Sevinç
SOYOCAK ÖZALP

Hitit Üniversitesi

HYBRIDIZATION IN PUBLIC
ADMINISTRATION: INVESTMENT
MONITORING AND COORDINATION
DIRECTORATE

5

Prof. Dr. Volkan EKİN

Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi

IN THE DIGITAL AGE, FREE TIME,
GENERATION Z and GAME CORRELATION

6

Prof. Dr. Volkan EKİN

Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi

DIGITALIZATION and INNOVATION in
SPORTS ORGANIZATIONS

7

Dr. Öğr. Üyesi. Şerife ŞİMŞEK

Aksaray Üniversitesi

THE HEADSCARF FREEDOM AND THE
PRESIDENCY OF RELIGIOUS AFFAIRS IN THE
CONTEXT OF MILITARY-RELIGIOUS
RELATIONS

8

Dr. Öğr. Üyesi. Rıfkı SINDIR

Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi

THE USE OF VOLCANIC FIELDS IN
CALDIRAN PLAIN AND ITS
SURROUNDINGS

9

Arş. Gör. Nazmi ÇİÇEK

Mardin Artuklu Üniversitesi

PROGRESSING TOWARDS RISK AND
DANGER: A CRITICAL ANALYSIS OF ULRICH
BECK'S THEORY OF RISK SOCIETY

10

Esin Dicle TIMUÇIN
Dr. Öğr. Üyesi. Lamiha
ÖZTÜRK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

KAMU PERSONELIN FINANSAL
OKURYAZARLIK BILGI, TUTUM VE
DAVRANIS DÜZEYLERININ
ARASTIRILMASI: KAHRAMANMARAŞ İLI
ÖRNEGI

DATE

ANKARA TIME

16.12.2021

1300 – 1530

SESSION
2

HALL
1

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Binnaz KIRAN
1

Doç. Dr. Hülya YARDIMCI
Arş. Gör. Aylin BAYINDIR
GÜMÜŞ
Arş. Gör. Nursena ERSOY

Ankara Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi

A STUDY ON NUTRITIONAL HABITS OF
HEALTHCARE WORKERS WORKING IN
SHIFT AND SHIFTLESS DURING THE COVID19 PANDEMIC PROCESS

2

Arş. Gör. Aylin BAYINDIR
GÜMÜŞ
Doç. Dr. Hülya YARDIMCI
Arş. Gör. Nursena ERSOY

Ankara Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi

EFFECTS OF NUTRITION ON
SCHIZOPHRENIA

3

Prof. Dr. Binnaz KIRAN
Gizem ÜNAL

Mersin Üniversitesi
MEB

INVESTIGATION OF THE PSYCHOLOGICAL
HEALTHCARE PROFESSIONALS, COVID 19
FEARS AND OCCUPATIONAL BURNOUT
LEVELS

4

Öğr. Gör. Dr. Derya SAYGILI
Öğr. Gör. Özge Elmas
GÜNAYDIN
Prof. Dr. Derman
KÜÇÜKALTAN
Öğr. Gör. Hande DEMİRCİ
Öğr. Gör. Onur ÖZDEN

İzmir Kavram Meslek Yüksek
Okulu

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN
LOCAL CUISINE AND HEALTHY EATING:
IZMIR

5

Prof. Dr. Binnaz KIRAN
Hatice Nur SERT

Mersin Üniversitesi

CHILDHOOD ACCORDING TO
ADOLESCENTS WORKING OR NOT
EXAMINATION OF AGE TRAUMAS AND
LEVELS OF SELF-EFFICIENCY

6

Doç. Dr. Zülal ERKAN

Mersin Üniversitesi

THE EFFECT OF GROUP PSYCHOLOGICAL
COUNSELING ON THE STRESS COLLECTION
OF THE RELATIVES CARING FOR
ALZHEIMER PATIENTS

7

Rukiye ÇETİNKAYA
Doç. Dr. Zülal ERKAN

Terzi Ortaokulu
Mersin Üniversitesi

THE CONCEPT OF SCAPEGOAT IN THE
FOCUS OF FAMILY COUNSELING

8

Dr. Öğr. Üyesi Kürşad
SAYIN

Selçuk Üniversitesi

A RESEARCH ON THE EFFECT OF FASTFOOD PRODUCTS ON HEALTH AND THE
REASONS FOR PREFERENCE

9

Öğr. Gör. Dr. Zeliha
DOĞAN

Altınbaş Üniversitesi

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN GENE POLYMORPHISMS OF THE
FTO(RS9939609) GENE AND ALLELES IN
TERMS OF BMI, GLUCOSE AND HBA1C
PARAMETERS IN DIABETIC OBESE AND
DIABETIC NON-OBESE PATIENTS

10

Alessandro PAOLINI
Stefania PAOLA BRUNO
Arkadijs SOBOLEVS
Marcin K. CHMIELEWSKI
Ludovic Le HÉGARAT
Monika SRAMKOVA
Andrea MASOTTI

Bambino Gesù Children's
Hospital
Latvian Institute of Organic
Synthesis
Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation
Cancer Research Institute,
Biomedical Research Center
"

TARGETED DELIVERY OF MIRNAS BY
TEMPERATURE-RESPONSIVE MAGNETIC
NANOGELS IN WOUND HEALING AND SKIN
REGENERATION APPLICATIONS

DATE

ANKARA TIME

16.12.2021

1300 – 1530

SESSION
2

HALL
2

HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi. Cenap YILMAZ

1

Izhar ULLAH
Adis LIZALO
Derviş Emre DOĞAN
Yahya URAY
Hasan Hameed RASHİD
Ahmed ALKARKOOKLİ

Ondokuz Mayis University

RELEVANCE OF MULCHING IN
STRAWBERRY CULTIVATION

Yozgat Bozok Üniversitesi

THE EFFECTS OF SALICYLIC ACID (SA),
METHYL JASMONATE (MEJA) AND SODIUM
NITROPRUSIDE (SNP) APPLICATIONS ON
PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
PROPERTIES AGAINST HIGH TEMPERATURE
STRESS

2

Dr. Selda DALER

3

Yahya URAY
Bülent KÖSE
Fatma TÜRK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

THE EFFECTS OF DIFFERENT FOLIAR
APPLICATIONS ON THE QUALITY AND
YIELD OF THE ‘EARLY SWEET’ GRAPE
VARIETY

4

Fatma TÜRK
Bülent KÖSE
Yahya URAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

THE EFFECT OF BORON ON DEVELOPMENT,
YIELD AND QUALITY IN VITICULTURE

5

Dr. Öğr. Üyesi. Gülay
TOKGÖZ

İskenderun Teknik
Üniversitesi

BIODIVERSITY OF TURKEY WITHIN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

6

Leyla DEMİRSOY
Adis LİZALO
Dilek SOYSAL
Derya MISIR
Ayşenur KANDEMİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

EFFECT OF GREENHOUSE AND OPEN FIELD
PRODUCTION SYSTEMS ON FRUIT COLOR
STATUS OF STRAWBERRIES

7

Tuğba KILIÇ

Yozgat Bozok Uni

TRYPTOPHAN AND SODIUM
NITROPRUSSIDE EFFECT ON THE VASE LIFE
OF LISIANTHUS (Eustoma grandiflorum Shinn.)

8

Dr. Öğr. Üyesi. Cenap YILMAZ

Eskişehir Osmangazi
University

MINERAL COMPOSITIONS IN JUICE OF
TWENTY POMEGRANATE (Punica granatum L.)
VARIETIES

Dr. Öğr. Üyesi. Cenap YILMAZ

Eskişehir Osmangazi
University

POMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
SOME LOQUAT (Eriobotrya japonica Linddl.)
VARIETIES IN MERSIN ECOLOGICAL
CONDITIONS

9

DATE

ANKARA TIME

16.12.2021

1300 – 1530

SESSION
2

HALL
3

HEAD OF SESSION:
1

Muhammad Radithya
WIRYANA
Muhammad Rifki ALMA
Samuel CAESAR
Safira AMALIA

Bina Nusantara University

THE IMPACT OF USING ONLINE FOOD
DELIVERY SERVICE ON CONSUMPTIVE
BEHAVIOUR AMONG UNIVERSITY
STUDENTS

2

Samuel Ivan SANTOSO
Figo STEFANUS
Jason VIDA

Bina Nusantara University

PHENOMENON OF MICROTRANSACTIONS
AND THE EFFECT TO VIDEO GAME PLAYER/
GAMER

3

Chaterine
Peter MIKHAEL
Tenra WIJAYA

Bina Nusantara University

THE IMPACT OF COLLEGE STUDENTS’
PURCHASING POWER ON E-COMMERCE
SALE

4

CLAUDIA
Regina ROLANDA WIBOWO
Hazel GABRIELLA
SETIAWAN

Bina Nusantara University

O2O2O (OFFLINE TO ONLINE TO OFFLINE)
PHENOMENON IN E-COMMERCE FOR
PRIMARY NEEDS TRANSACTION
THROUGHOUT THE COVID-19 PANDEMIC

5

Natasha LIBERTY
Calvin WINARDI
Flourency VELLAMY
Wiranto SUDARMAN

Bina Nusantara University

PROSPECTS OF “JUST WALK OUT”
TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION FROM GEN Z’S
PERSPECTIVES

6

JACQUES
Alfian Mohammad KHOIRUL
RIZKI
Muammar AZHIM
Natanael Steven
KURNIAWAN

Bina Nusantara University

SMARTPHONE USER FEEDBACK POLL ON
THE FUTURE OF SMARTPHONE
TECHNOLOGY

7

EFENDI
Christopher JOURDAN
Gabriel Michael IVAN
SANTOSA

Bina Nusantara University

THE ANALYSIS OF USER EXPERIENCE IN
MUTUAL FUNDS APPLICATION

8

Raditya ANDHIKAPUTRA
Samuel TUMBEL
Christian TOMBILING

Bina Nusantara University

RESEARCH ON SMART WATCHES
(SMARTWATCH), ITS USE DURING A
PANDEMIC: FUNCTION OR STYLE?

9

Adinda RAHMI
Aisyah Zahra MAYADA
Denise Brigitte KRISTALIN

Bina Nusantara University

ANALYSIS OF THE EFFECT CUSTOMER
SATISFACTION ON THE USE OF THE ONLINE
FOOD DELIVERY PLATFORM

10

Prof. Dr. Eteri HART
Yaroslav RYBALKO

Oles Honchar Dnipro
National University

NUMERICAL SIMULATION OF THE
INFLUENCE OF ELLIPTICAL INCLUSIONS
PLACEMENT ON DEFORMATION OF AN
ELASTIC PLATE WITH CIRCULAR HOLE

DATE

ANKARA TIME

16.12.2021

1300 – 1530

SESSION
2

HALL
4

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Ramazan GÜREL
1

Gunel GULİYEVA

Anadolu Üniversitesi

THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS (NGO's) IN
INTERNATIONAL STUDENTS'
EDUCATIONAL LIFE: THE CASE OF
ESKISEHIR AZERBAIJAN ASSOCIATION

2

Doç. Dr. Ramazan GÜREL

Marmara Üniversitesi

A WORK ON THE EDUCATION OF CHILDREN
IN THE LATE OTTOMAN PERIOD:
SULEYMAN NESIB AND ILM-I TERBIYE-I
ETFAL

3

Arş. Gör. Rabia Cemre
ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Tansen
TAYGUR ALTINTAŞ
Arş. Gör. Hilal DOĞAN
Arş. Gör. Büşra PAŞ

Gedik Üniversitesi

THE IMPACTS OF LACK OF NATURE ON
CHILD DEVELOPMENT

4

Öğr. Gör. Zübeyir YAZICI
Prof. Dr. Selda POLAT
HÜSREVŞAHİ

Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi

INVETIGATION OF THE RELATIONSHIP
BETWEEN TEACHERS' POSITIVE
PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND
ORGANIZATIONAL BURNOUT
PERCEPTIONS

5

Öğr. Gör. Bayram DELEŞ
Prof. Dr. Neriman ARAL

Ardahan Üniversitesi
Ankara Üniversitesi

EVALUATION OF PRIMARY SCHOOL
STUDENTS’ REACTIONS BY THEIR PARENTS
IN THE PANDEMIC PROCESS

6

Assoc. Prof. Dr. Çağla
ATMACA
Tuğçe ÇAKAL
Gülce GÜLER

Pamukkale University
Ege University

VALIDATING CRITICAL DISCOURSE
ANALYSIS (CDA) QUESTIONNAIRE TO
INVESTIGATE TURKISH EFL TEACHERS’
CDA PRACTICES

7

Mehmet ÖZKAN
Zehra Nur ÖZER

Afyon Kocatepe Üniversitesi

CUXOY NANOPARTICLE SYNTHESIS BY
SOLUTION PLASMA PROCESS

8

Mehmet ÖZKAN
Zehra Nur ÖZER

Afyon Kocatepe Üniversitesi

FEXOY NANOPARTICLE SYNTHESIS BY
SOLUTION PLASMA PROCESS

9

Asst. Prof. Dr. Duygu İŞPINAR
AKÇAYOĞLU

Adana Alparslan Türkeş
Science and Technology
University

INSTRUCTORS’ PERCEIVED STRENGTHS
AND THE STRENGTHS PERCEIVED BY
OTHER INSTRUCTORS SHARING THE SAME
TEACHING ENVIRONMENT

DATE

ANKARA TIME

16.12.2021

1300 – 1530

SESSION
2

HALL
5

HEAD OF SESSION: Assis. Prof. Ayesha MEHMOOD MALIK
AN EXPERIMENTAL STUDY ON STRENGTH
OF CONCRETE WITH PARTIAL
REPLACEMENT OF FINE AGGREGATE BY
FERROCHROME SLAG

1

Subhashish DEY

Gudlavalleru Engineering
College

2

Amina BELAIDI
Omar TALEB
Fatima Zohra YOUSSARI

University of Tlemcen

COMBINED EFFECT OF MINERAL
ADDITIONS AND A SUPERPLASTICIZER ON
THE TRIBOLOGY OF CONCRETE

3

Dr. Taleb OMAR
Dr. Elbahi BACHIR

Tlemcen University

APPLICATION OF TAGUCHI’S APPROACH IN
THE OPTIMIZATION OF READY-MIXED
CONCRETE

4

Assis. Prof. Ayesha
MEHMOOD MALIK
Rimsha IMRAN

University of Management
and Technology

PRESERVATION OF ABANDONED HAVELI IN
RAWALPINDI

5

Assis. Prof. Ayesha
MEHMOOD MALIK
Dr. Muhammad Yousaf AWAN
Dr. Saima GULZAR
Memoona RASHID

University of Management
and Technology

STUDY OF THE ENERGY EFFECTUAL
STRATAGEMS FOR THE RESIDENTIAL
ARCHITECTURE OF LAHORE

6

Youssef ETTAHIRI
Lahcen BOUNA
Brahim AKHSASSI
Khalid DRAOUI
Abdeljalil BENLHACHEMI

IBN ZOHR University
Université Abdelmalek
Essaâdi

FIRST STUDY OF BANI MOUNTAIN CLAYS
FOR THE ELABORATION OF POROUS
INORGANIC MATERIALS: SYNTHESIS,
CHARACTERIZATION AND APPLICATION

7

Chaudhary MUHAMMAD
AYYUB
Mazhar ABBAS
Muhammad NOUMAN
AKRAM
Mujahid ALI
Saqib AYYUB

University of Agriculture

EFFECT OF BIO STIMULANTS ON THE
GROWTH OF EGGPLANT (SOLANUM
MELONGENA L.) GROWN UNDER NACL
INDUCED SALINITY

8

Ziad Shakeeb AL SARRAF

University of Mosul

INVESTIGATION OF WELD STRENGTH DUE
TO INFLUENCE OF VIBRATIONAL
CHARACTERISTICS OF ULTRASONIC
PLASTIC ROTARY WELDING

9

Moulgada ABDELMADJID

University of Tiaret

EFFECTS OF TWO LATERAL NOTCHES ON
THE FAILURE BEHAVIOR OF A PLATE

10

Joana TRIBUZI MELO
Leonardo SANTANA
Henrique TAKASHI
IDOGAVA
Jorge LINO ALVES

University of Porto

3D PRINTER NOZZLE: EFFECTS OF ITS
DIAMETER AND MATERIAL ON THE
QUALITY OF EXTRUDED FILAMENT AND
FFF-PRINTED PARTS

DATE

ANKARA TIME

16.12.2021

1600 – 1830

SESSION
3

HALL
1

HEAD OF SESSION: Dr. Öğr. Üyesi .Yeşim KOÇ
1

Mustafa ASLANTAS
Maytham Zaki Oudah ALBEHADİLİ

Çankırı Karatekin University

BEST PERIODIC PROXIMITY POINT RESULTS
FOR p-CONTRACTION MAPPINGS ON
METRIC SPACES

2

Mustafa ASLANTAS
Hakan SAHİN

Çankırı Karatekin University
Amasya University

BEST PROXIMITY POINT RESULTS FOR
SOME PROXIMAL CONTRACTIONS ON
QUASI METRIC SPACES

3

Dr. Öğr. Üyesi .Yeşim KOÇ

Sinop üniversitesi

EFFECTS OF FOOD RESTRİCTION ON
LIFESPAN IN ADULTS OF DIFFERENT
WEIGHTS IN T. MOLITOR (COLEOPTERA:
TENEBRIONIDAE)

4

Gülter BUDAKÇI

Dokuz Eylül Universitesi

RECENT STUDIES ON QUANTUM B-SPLINES

5

Arzu CƏFƏROVA

Gəncə Dövlət Universiteti

İNFORMATIKA DƏRSLƏRİNDƏ WEB 2.0
TEXNOLOGİYASI ƏSASINDA ŞAGİRD
ƏMƏKDAŞLIĞININ TƏŞKİLİ

6

Assoc. Prof. Gian CHAND
RANA
Hemlata SAXENA
Poonam KUMARI GAUTAM

NSCBM Govt. College
Career Point University

ON THE ONSET OF DOUBLE-DIFFUSIVE
CONVECTION IN A COUPLE STRESS
NANOFLUID LAYER

7

Dr. Erkan ÜSTÜN
Prof. Dr. Emin ÇADIRLI
Prof. Dr. Hasan KAYA
Prof. Dr. Uğur BÜYÜK

Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON Al4Cu-1.5Mg ALLOY

8

Dr. Erkan ÜSTÜN
Prof. Dr. Emin ÇADIRLI

Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi

INVESTIGATION OF THE THERMAL
PROPERTIES OF Al-8.8La-1.2Ni CAST ALLOY

9

Alev KAYA
Prof.Dr.Ibrahim TURKOGLU

Firat University

COMPARING CLASSIFICATION SUCCESSES
BY IMPUTING MISSING GENE EXPRESSION
DATA

DATE

ANKARA TIME

16.12.2021

1600 – 1830

SESSION
3

HALL
2

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Hüseyin DEMİREL
1

Ömer ÇİFTÇİ
Dr. Öğr.Üyesi. Rifat YAKUT

Batman University

EFFECTS OF TAC ADDITION TO LAMELLAR
GRAPHITE CAST IRONS ON MECHANICAL
PROPERTIES

2

Gökay DİŞKEN
Pelin KIRAÇ

Adana Alparslan Türkeş
Science and Technology
University

COMPARISON OF DEEP LEARNING
ARCHITECTURES FOR REPLAY ATTACK
DETECTION

3

Abdullah CANDAN
Doç. Dr. Cihan KÜRKÇÜ

Kırşehir Ahi Evran
University

FIRST-PRINCIPLES INVESTIGATIONS OF
NBCOBI HALF-HEUSLER ALLOY FOR THREE
DIFFERENT TYPES

4

Orhan KURUDAL

Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi

ANALYSIS OF WAR TECHNOLOGIES IN THE
CONTEXT OF THE ENVIRONMENT AND ITS
EFFECT ON CLIMATE CHANGE

5

Abdullah CANDAN
Doç. Dr. Cihan KÜRKÇÜ

Kırşehir Ahi Evran
Üniversitesi

STRUCTURAL, ELECTRONIC, MECHANICAL,
AND VIBRATIONAL PROPERTIES OF LAVES
PHASE PRIR2 COMPOUND FROM FIRSTPRINCIPLES CALCULATIONS

6

Doç. Dr. Hüseyin DEMİREL
Zhiyar TAHIR

Karabük University

BAG SENSOR TAG

7

Ali ÖZ
Bayram KILIÇ

Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

PERFORMANCE ANALYSIS OF VAPOR
COMPRESSION REFRIGERATION SYSTEM
USING R409A AS REFRIGERANT

8

Bayram KILIÇ
Ali ÖZ

Burdur Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi

COMPARATIVE PERFORMANCE ANALYSIS
OF VAPOR COMPRESSION REFRIGERATION
SYSTEM USING R410A, R13B1 AND R22 AS
REFRIGERANTS

9

Ayşe Övgü KINAY
Barış Tekin TEZEL

Dokuz Eylül Üniversitesi

A RESEARCH ON THE MAGNITUDE BASED
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (MFAHP)
FOR TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS

10

Ayşe Övgü KINAY
Can ATILGAN
Barış Tekin TEZEL

Dokuz Eylül Üniversitesi

RANKING AMONG CLOUD SERVICE
PROVIDERS WITH MAGNITUDE BASED
FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
(MFAHP) METHOD

DATE

ANKARA TIME

16.12.2021

1600 – 1830

SESSION
3

HALL
3

HEAD OF SESSION: Doç. Dr. Selvinaz YAKAN

1

Dr. Çağdaş ÇALIŞ
Dr. Öğr. Üyesi. Serenay ÇALIŞ

Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi

ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL
ACCIDENTS DATA IN THE PROVINCES OF
THE CAPPADOCIA REGION BY
STANDARDIZING ACCORDING TO THE
NUMBER OF INSURED EMPLOYEES AND
WORKPLACES

2

Doç. Dr. Selvinaz YAKAN

Agri Ibrahim Cecen
University

ANAESTHESIA AND ANALGESIA IN FARM
ANIMALS

3

Doç. Dr. Selvinaz YAKAN
Doç. Dr. Cafer Tayer İŞLER

Agri Ibrahim Cecen
University
Mustafa Kemal University

INTRAOCULAR PRESSURE IN TURKISH
NATIVE BLACK CATTLE

4

Doç. Dr. Nadide Sevil TÜLÜCE
Onur ÇETİN

Kayseri Üniversitesi

EVALUATION OF HEALTH ECONOMY
PERFORMANCE OF UPPER-MIDDLE INCOME
COUNTRIES: WELLNESS-ORIENTED
HEALTH SYSTEM BY TOPSIS METHOD

5

Ayşe ALTAY
Doç.Dr.Enis Baha BİÇER

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

A STUDY ON E-HEALTH LITERACY OF
HEALTH TOURISM MANAGEMENT
STUDENTS

F5

Dr. Öğr. Üyesi Nurperihan
TOSUN
Öğr.Gör. Abdullah
MISIRLIOĞLU
Doç. Dr. Enis Baha BİÇER

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

AN EVALUATION ON NUTRITION DETOX
AND DIGITAL DETOX IN HEALTH TOURISM

7

Prof. Dr. Derviş BOZTOSUN
Fatih ADLI
Doç. Dr. Özgür DEMİRTAŞ

Kayseri Üniversitesi

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS FOR HEALTH
ECONOMICS FIELD

8

Zavgorodnya N.G.
MD, PhD, Poplavska I.O.
PhD, Mykhalchyk S.V.

Zaporizhzhya State Medical
University

OUR EXPERIENCE СORRECTION OF MYOPIA
AND MYOPIC ASTIGMATISM USING RELEX
SMILE TECHNOLOGY

9

Ömer Faruk DALKILIÇ
Levent AYDIN
Elif ARAS GÜLTÜRK

İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi

OPTIMIZATION OF PROCESS PARAMETERS
FOR MINIMIZING SURFACE ROUGHNESS IN
ABRASIVE WATER JET MACHINING

DATE

ANKARA TIME

16.12.2021

1600 – 1830

SESSION
3

HALL
4

HEAD OF SESSION: Dr. Assist. Prof. Dipanwita PAL
1

Dr. Öğrt. Üyesi Oğuz ŞİMŞEK

Iğdır Üniversitesi

2

Arş. Gör. Dr. Melek
ÇUBUKCU

Çukurova Üniversitesi

Öğr. Gör. Aslıhan YILDIZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Hamdi
CAN

Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi

3
4

ZANGEZUR REGION
SEPARATE WRITTEN FEATURE IN KUTADGU
BİLIG'S COPIES -BY COMPARISON OF
KUTADGU INFORMATION TEXT
FOOTNOTESA STATISTICAL METHOD STUDY ON
WOMAN IN ANATOLIAN FAIRY TALES
A THEMATIC REVIEW OF A SYMBOLIC
STORY “Al-ASHE’A AL-SAB’A” BY ABD ALHAMID BEN HADDUQA

Kabil Devlet Üniversitesi

İRAN VE AFGANİSTAN’DAKİ TÜRK
ESERLERİ ARASINDAKİ BENZERLİKLER BU
ESERLERİN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARINA
DAİR BİR ARAŞTIRMA

6

Aimé T. YOKOSSI
Ayodele Adebayo ALLAGBÉ
Léonard Assogba
KOUSSOUHON

Université d’Abomey-Calavi

INVESTIGATING THE TEXTUAL AND
INTERPERSONAL MEANINGS IN THREE
NOVELS BY ADETUNJI SULEIMAN
OGUNDIMU

7

Asst. Prof. Nilüfer
DENİSSOVA

Anadolu University

CONTEMPORARY RUSSIAN LITERATURE
TRANSLATIONS IN TURKEY: SOME
ANSWERS

8

Dr. Assist. Prof. Dipanwita
PAL

Galsi Mahavidyalaya

THE STOLEN GENERATION: RE-VIEWING
THE PAIN OF LOWITJA O’DONOGHUE

9

Gunjan AGRAWAL
Vijay GUPTA

Netaji Subhas University of
Technology

BIVARIATE EXTENSION OF THE MODIFIED
LUPAS-KANTOROVICH OPERATORS WITH
POLYA DISTRIBUTION

5

Öğr. Üyesi. Firuz FEVZİ

DATE

ANKARA TIME

17.12.2021

1000 – 1230

SESSION
1

HALL
1

HEAD OF SESSION: Dr. Ferhat KOCA
1

Dr. Ferhat KOCA

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

EFFECT OF HEAT SINK INLET/OUTLET
SECTION ANGLE ON HEAT TRANSFER
PERFORMANCE

2

Can ATILGAN
Barış Tekin TEZEL

Dokuz Eylül Üniversitesi

REDUCING BUSINESS COSTS BY MAKING
USE OF MULTIPLE CLOUD COMPUTING
SERVICE PROVIDERS

3

Can ATILGAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

ON COMPUTATIONALLY DETERMNING
RESULTS FOR SPORTS SEASONS THAT
CANNOT BE RESUMED

4

Servet SOYGÜDER
Fatma Sümeyye SARIŞEN

Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi

LABOR INPRODUCTIVITY AND
SOCIOPSYCHOLOGICAL EFFECTS OF
CONSTRUCTION WORKERS IN CASE OF
INSURANCE BY ITS EMPLOYER

5

Doç. Dr. İsmail ESEN
Yük. Makine Mühendisi İlyas
TACİR

Karabük üniversitesi

DOMESTIC WASHING MACHINE
VIBRATION of PASSIVE CONTROL

6

Murat YAVUZ
Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU

Fırat Üniversitesi

CLASSIFICATION OF MARBLE QUALITY
USING MACHINE LEARNING
TECHNIQUES

Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi

THE IMPORTANCE OF OCCUPATIONAL
HEALTH AND SAFETY OF PERIODIC
INSPECTION OF WORK EQUIPMENT BY
AUTHORIZED PERSONS IN THE WORKING
ENVIRONMENT

7

Servet SOYGÜDER
Gülşen AYDIN

DATE

ANKARA TIME

17.12.2021

1000 – 1230

SESSION
1

HALL
2

HEAD OF SESSION: Tülay KORKUSUZ POLAT
Çaprazoğlu Demir Çelik
Karabuk University

INVESTIGATION AND ANALYSIS OF MULTISTAGE ROLLING PROCESS IN DRAWING
RIBBED BAR

2

Ahmet Furkan KARTBAK
Tülay KORKUSUZ POLAT

Sakarya Üniversitesi

ESTIMATION OF ISTANBUL DAMS
OCCUPANCY RATE WITH ARTIFICIAL
NEURAL NETWORKS FOR SUSTAINABLE
CLEAN WATER RESOURCE MANAGEMENT

3

Ahsen ÖZKAYA
Tülay KORKUSUZ POLAT

Sakarya Üniversitesi

PROCESS IMPROVEMENT STUDY FOR A
MAKE-TO-ORDER MACHINE
MANUFACTURING COMPANY

4

Yasemin DÜLEK
Elif ŞENER
Özlem ÖZTÜRK
Kıymet DEMİR

Ustaoğlu Tekstil San. ve Tic.
Ltd. Şti

INVESTIGATION OF THE SOFTNESS
PROPERTIES OF NATURAL FIBER BASED
FABRICS AFTER FINISHING

5

Yasemin DÜLEK
Elif ŞENER
Mustafa GÜNEL
Ahmet Onur GÜRSOY
Gökhan AYDIN
A. Mesut TANRIKULU

Ustaoğlu Tekstil San. ve Tic.
Ltd. Şti

INVESTIGATION OF THE SOLAR
PROPERTIES OF POLYESTER BASED
BLACKOUT WOVEN CURTAINS

6

Doç. Dr. TÜLAY TUNÇAY

Soil, Fertilizer and Water
Resources Central Research
Institute

MODELING STREAM FLOW IN SEMI-ARID
REGION USING GIS AND SWAT A CASE
STUDY SAKARYA BASIN

7

Arsen Ahmed MOHAMMED
Doç .Dr. Hüseyin DEMİREL

Kerkuk university
Karabuk university

LOW POWER DESIGN UNIVERSAL CMOS
ACTIVE FILTER

8

Research. Assist. Dr. Zehra
GÜN GÖK

Kırıkkale University

INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL
ACTIVITIES OF GELATIN COATED SILVER
NANOPARTICLES

1

Furkan ŞAHİN
İsmail ESEN

DATE

ANKARA TIME

17.12.2021

1000 – 1230

SESSION
1

HALL
3

HEAD OF SESSION: Prof. Dr. Abdullah KARAMAN
1

Prof. Dr. Abdullah KARAMAN
Figen Yüksel

Selçuk Üniversitesi

LASS CEILING SYNDROME IN TRAVEL
AGENCIES LOCATED IN MERSIN

2

Dr. Selçuk GÜRÇAM

Iğdır İl Özel İdaresi

ANOTHER SIDE OF GLOBAL CLIMATE
CHANGE: CLIMATE MIGRATION

Ordu Üniversitesi

A CRITICAL LOOK AT A SYSTEMIC
PROBLEM IN ACHIEVEMENT OF QUALITY IN
HIGHER EDUCATION: NONREPRESENTATION OF STAKEHOLDERS IN
THE STRUCTURE OF CoHE AND UAK

3

Kürşat TAŞTAN
Nalan Sabır TAŞTAN

4

Öğr. Gör. Dr. Derya ONOCAK
Arş. Gör. Ömer KÖSE
Öğr. Gör. Sefa ONUT

Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi

THE EVALUATION OF GOVERNMENT
INCENTIVES AND SUPPORT TO
TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONES IN
TERMS OF THE BUSINESSES
OPERATING IN THESE REGIONS: A
TECHNOCENT EXAMPLE

5

Prof. Dr. Mehmet DEMİR
Hesna YILDIRIM

Sivas Cumhuriyet
üniversitesi

BIBLIOGRAPHIC ANALYSIS OF ACADEMIC
STUDIES ON THE FUNDAMENTAL
CONCEPTS OF ACCOUNTING AFTER LAW
NO 3568 (1993-2020)

6

Öğr. Gör. Aykut PAJO
Prof. Dr. Murat Selim SELVİ

Kırklareli Üniversitesi
Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi

A STUDY ON THE USE OF DIGITAL MENUS
IN RESTAURANTS

7

Dr. Neslihan CAVLAK
Prof. Dr. Murat Selim SELVİ

Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi

USE OF DRONES IN FAST-FOOD PACKAGE
SERVICE ORDER DELIVERY

8

Dr. C. VIJAI
Dr. P. RAJESWARI
Dr. Worakamol WISETSRI

St Peters Institute of Higher
Education and Research
A.D.M. College for Women
King Mongkut’s University
of Technology North Bangkok

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY
IN THE HEALTHCARE SECTOR

9

GWAISON Panan Danladi
Zakari SALE

Nigeria Police Academy

IMPACT OF GLOBALIZATION ON
ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA: AN
AUTO REGRESSIVE DISTRIBUTIVE LAG
(ARDL) APPROACH

10

ME BALOYI
RS LEBELO

Vaal University of
Technology

SUBSEQUENT CALL OF DECOLONISATION
AT ONE UNIVERSITY IN SOUTH AFRICA

DATE

ANKARA TIME

17.12.2021

1000 – 1230

SESSION
1

HALL
4

HEAD OF SESSION: Asst. Prof. Mrs. D. Sree LAKSHMI
1

A. U. ARUN
Usha K. ARAVIND
Aneesh V. PILLAI

Cochin University

CLIMATE CHANGE AND INDIAN LEGAL
FRAMEWORK: AN ANLYTICAL VIEW

2

Marwan ABULEIL
Anand MOHAN
Ibrahim ABDULHALIM

Ben Gurion University of the
Negev

SURFACE PLASMON RESONANCE SENSOR
SUITABLE FOR POINT OF CARE
DIAGNOSTICS

3

Ismail Olaniyi MURAINA

Adeniran Ogunsanya
College

PARTIAL LEAST SQUARES STRUCTURAL
EQUATION PATH MODELING IN
DETERMINING INFLUENTIAL FACTORS
TOWARDS STUDENTS’ RELEVANT COURSES
OF STUDY SELECTION CHALLENGES

4

Sandra KONSTANTINOVIĆ
Milica ZLATKOVIĆ
Milena NIKODIJEVIĆ
Slavica ILIĆ
Dragan DJORDJEVIĆ

University of Niš

COLOURING PROPERTIES OF WOOL
FABRICS DYED BY SYNTHESIZED ISATIN
DERIVATIVES IN A CRUDE GLYCEROL

5

Saddam Hussain. ABBASI
A. MAHMOOD
A. KHALIQ

University Name - SS CASE
IT

BOND GRAPH MODELING AND PID
CONTROL OF A BIOINSPIRED
ELECTROMECHANICAL COVERT FEATHER
FOR A FLAPPING WING UAV

6

Saddam Hussain ABBASI
A. MAHMOOD

University Name - SS CASE
IT

MODELLING, SIMULATION AND PID
CONTROL OF A PROSTHETIC HAND

7

Mr P Anil KUMAR
Dr K Koteswara RAO
Mr. M ROHITH
Mr G. Sai Venkata Naga
SUDARSAN SUSEEL
Ms K PUJITHA

PVP Siddhartha Institute of
Institute of Technology

8

Asst. Prof. Mrs. D. Sree
LAKSHMI
Asst. Prof. Mrs. A. DIVYA
Mr. A. KARTHIK
Mr. K. GOPICHAND

PVP Siddhartha Institute of
Technology

PHISHING WEB SITES FEATURES
EXTRACTION BASEDON MACHINE
LEARNING

9

Shambhu Kumar JHA
Ananyay GUHA

Amity University

CYBER SECURITY: APPLICATIONS AND
FUTURE TRENDS

10

Mr K Vijay KUMAR
Dr K Koteswara RAO
Ms Monisha RAVI
Ms Kotthapalli RAMYA
Ms M Greeshma SRI SAI

PVP Siddhartha Institute of
Institute of Technology

IMPROVING THE PERFORMANCE OF A
PROCESSOR SPEED IN DISTRIBUTED AND
PARALLEL COMPUTING WITH CLOUD AND
CLOUD TECHNOLOGIES.

HOUSE PRICE PREDICTION USING
REGRESSION

LINEAR

DATE

ANKARA TIME

17.12.2021

1300 – 1530

SESSION
2

HALL
1

HEAD OF SESSION: Dr. Chandrasekharan PRAVEEN

1

Vorya SHABRANDI

Guilan University

OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF
ECONOMIC DIPLOMACY OF IBRAHIM RAISI
GOVERNMENT WITH MEMBERSHIP IN THE
WEST OF ASIA, WITH MEMBERSHIP IN
SHANGHAI COOPERATION
ORGANIZATION IN THE INTERNATIONAL
POLITICAL ECONOMY

2

Vorya SHABRANDI

Guilan University

INTERNAL FUNDAMENTAL FACTORS
LIMITING THE RISE OF IRAN IN
INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

3

Firangiz GULİZADA

Hamad Bin Khalifa
University

POSITIVE CONTRIBUTIONS OF SYRIAN
REFUGEES TO THE TURKISH ECONOMY

4

Dr.Chandrasekharan
PRAVEEN

Institute of Advanced Study
in Education Thrissur

“IT ALL BEGINS AT HOME”- A RE-LOOK AT
INDIAN INDEPENDENCE

5

Nathalie DJIGUIMKOUDRE

Université Joseph Ki-Zerbo

RECONSIDERING AFRICAN-AMERICAN
VERNACULAR ENGLISH: HISTORY AND
IMPLICATION IN EDUCATION

6

Timeea-Erzsebet PAP
Prof. Dr. Habil. Felicia
ANDRİONİ

University of Craiova

THE CONSUMPTION OF ALCOHOL AND
DRUGS AMONG TEENAGERS IN CLUJNAPOCA CITY

7

Aimé Tchorowé YOKOSSI
Ayodele Adebayo ALLAGBÉ

Université d’Abomey-Calavi

ANALYZING INTERPERSONAL MEANING IN
CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE’S APOLLO
(2015)

8

Corman SORINA

Lucian Blaga University of
Sibiu

DIAGNOSIS OF SOCIAL NEEDS AND
COMMUNITY RESOURCES - CASE STUDY - A
RURAL LOCALITY IN ROMANIA

9

Ayushi SINGH
Sparsh YADAV

Galgotias University

CYBER CRIME IN CHILDREN

10

Prerna PRAJAPATI
Prakhar PRAJAPATI

Galgotias University

BASIC EDUCATION ON DISASTER
MANAGEMENT FOR PROTECTING LIVES

DATE

ANKARA TIME

17.12.2021

1300 – 1530

SESSION
2

HALL
2

HEAD OF SESSION: Dr. Kave KOOREHPAZ

1

Hamza IGHNİH
Redouane HAOUNATİ
Hassan OUACHTAK
Naima HAFİD
Amane JADA
Abdelaziz AİT ADDİ

Ibn Zohr University

PREPARATION AND CARACTERIZATION OF
NOVEL MAGNETIC CLAY NANOCOMPOSITE
FOR EFFECTIVE REMOVAL OF TOXIC DYE

2

Ameni BRAHMIA
Amira MARZOUKI
Riadh MARZOUKI
Sherif M.A.S. KESHK

King Khalid University
Engineering National Higher
School of Tunis
University of Sfax

SYNTHESIS and CHARACTERIZATION OF
ZINC FERRITE/ALKALI CELLULOSE AS AN
EFFECTIVE MAGNETIC PHOTOCATALYST
FOR THE DEGRADATION OF METHYLENE
BLUE IN AQUEOUS SOLUTION

3

Ameni BRAHMİA
Linda BEJAOUİ
Riadh MARZOUKI
Jan ROHLİCEK
Rached Ben HASSEN

King Khalid University
University of Tunis El
Manar
University of Sfax

SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE,
HIRSHFELD SURFACE ANALYSIS AND DFT
CALCULATIONS OF “2,2,2-TRIBROMO-1-(3,5DIBROMO-2-HYDROXYPHENYL ETHENONE”

4

Babita SAIYED

B.N.Patel Institute of
Paramedical

PLANT MEDIATED GREEN SYNTHESIS OF
IRON AND IRONOXIDE NANOPARTICLES
AND ITS APPLICATIONS : A REVIEW

5

Felicia ANDREI
Anca DRAGOMIRESCU

University of Medicine and
Pharmacy” VictorBabes''
Timiş County Emergency
Clinical Hospital

A GUIDE FOR THE PHARMACEUTICAL
ADVICE ON CUTANEOUS MYCOSIS ON A
HYPERHYDROTIC PREDISPOSING FIELD

6

Uzma AYAZ

University of Poonch
Rawalakot

INVESTIGATION OF GENETIC DIVERGENCE
IN LOCAL SUNFLOWER HYBRIDS AND
INBRED LINES BY APPLYING
MORPHOLOGICAL MARKERS

7

Waqas AHMAD
Prof. Dr. Hakoomat ALI
Dr. Shabir HUSSAIN

Bahuddin Zakariy
University

BIOFORTIFICATION OF IRON AND ZINC IN
CHICKPEA CULTIVARS (CICER ARIETINUM
L.) UNDER ARID AND SEMI ARID CLIMATIC
CONDITIONS OF PAKISTAN

8

"
Dr. Kave KOOREHPAZ

Urmia University

HEAT STRESS EFFECTS ON BOVINE SPERM
CELL AND FERTILITY

9

Waqas AHMAD

Bahuddin Zakariy
University

SCREENING OF WHEAT (TTITICUM
AESTIVUM L.) CULTIVARS FOR TERMINAL
HEAT STRESS TOLERANCE BY USING
BIOCHEMICAL POINTER

10

Negin VALINEZHAD
Ahmad Farhad TALEBI
Sanaz ALAMDARI

Semnan University

SYNTHESIZE OF FERULA GUMMOSA
ESSENTIAL OIL–CHITOSAN
NANOCMPOSITE FOR BIOMEDICAL
APPLICATIONS

DATE

ANKARA TIME

17.12.2021

1300 – 1530

SESSION
2

HALL
3

HEAD OF SESSION: Ananda MAJUMDAR
1

Maria KHOTEEVA
Varvara GETMANTSEVA

The Kosygin State
University of Russia

DESIGNING INNOVATIVE APPAREL WITH
AWARENESS FOR FARM ANIMALS

2

Ms. Bhuma SUNDAR RAMAN

Dr. D. Y. Patil B-School

A COMPARISON OF THE CROPPING
PATTERNS OF PUNE AND NASHIK
DISTRICTS

3

Aygun ZEYNALOVA
NOVRUZ GIZI

Institute of Botany of ANAS

CHOROLOGICAL ANALYSIS OF GENTIANA
L. SPECIES DISTRIBUTED IN AZERBAIJAN

4

Nazima NAZİM GİZİ
ALİYEVA

Institute of Botany of ANAS

DISTRIBUTION OF VIOLET (VIOLA L)
SPECIES BY PHYTOCENOSES IN AZERBAIJAN

5

K. Santhi RATNAM
Kavalakuntla SHANTHI
K. NANDINI
K. SEETHA
M. HIMAJANUSHA
Ch.Vijaya KUMAR

ISTS WOMENS
ENGINEERING COLLEGE

REVIEW ON IOT APPLICATIONS IN
AGRICULTURAL FIELDS

6

Dhia FAIRISTHA
Iva BERNESSA
Lurencia Junika CEN

Bina Nusantara University

ANALYSIS OF EARLY BIRD AND NIGHT OWL
STUDENT ONLINE LEARNING SYSTEMS

University of Yaounde

MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF
LOBÉ RIVER SEDIMENTS, SW CAMEROON:
IMPLICATIONS FOR PROVENANCE,
WEATHERING AND TECTONIC SETTING

8

Assis. Prof. Dr. Kiran S.
KUMBHAR
Assis. Prof. Mr. Rajat S.
SOWALE

Nowrosjee Wadia College

LITHOFACIES ANALYSIS AND
DEPOSITIONAL ENVIRONMENT OF FLUVIAL
SUCCESSION OF UPPER PART OF THE
SANDHAN FORMATION, KUTCH, INDIA

9

Ananda MAJUMDAR

The University of Alberta

MIMESIS AND COMPOSITION

10

Shaikh FAAZIL
Iqbal N. SHAIKH

Poona College of Arts
Yashwant College of Arts

FACILE SYNTHESIS OF ΑAMINOPHOSPHONATES AND THEIR
BIOLOGICAL EVALUATION

7

CHOUGONG
TCHATCHOUANG Durane

DATE

ANKARA TIME

17.12.2021

1300 – 1530

SESSION
2

HALL
4

HEAD OF SESSION: Dr. Naeema ARZEEN

1

Maria KOPYLOVA
DMITRIEVNA
Varvara GETMANTSEVA
VLADIMIROVNA
Elena ANDREEVA
GEORGIEVNA

FSBEI "Russian State
University named after A. N.
Kosygin "

ADJUSTMENT OF THE PROCEDURE FOR
DESIGNING PERSONAL CHILDREN'S
CLOTHING

2

Kobernik YULIA
Getmantseva VARVARA

Russian State University
named after A.N. Kosygin

DEVELOPMENT OF A METHOD TO
INTELLECTUALIZE THE DESIGN PROCESS
OF WINTER SPORTSWEAR WITH
ADJUSTABLE FEATURES

3

Muneeswari S
Kavyapriya R
Parthiban N
Kavitha V

SRM Institute of Science and
Technology

COURSE RECOMMENDATION AND
PREDICTION IN DIGITAL LEARNING
NETWORK

4

Assis. Prof. Sonia SINGH

Galgotias University

COPING STRATEGIES USED BY PUBLIC
DURING COVID-19 OTBREAK

5

Dr. Naeema ARZEEN

University of Peshawar

ROLE OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT IN
PSYCHOLOGICAL DISTRESS AND
SUBJECTIVE WELL-BEING AMONG PARENTS
OF INTELLECTUALLY DISABLED CHILDREN
AND NON-DISABLED CHILDREN

6

Vishakha CHOUDHARI

Institution- School of Law

AI IN HEALTHCARE- EMERGING
INTRICACIES OF ETHICS AND LIABILITY

Fatima TUZ ZAHRA

University of Management
and Technology

COVID-19 AND PUBLIC SPACES; IMPROVING
QUALITY AND FLEXIBILITY FOR
INTERACTIVE PLACES THROUGH DESIGN

8

Assis. Prof. Dr. Jehirul ISLAM

Adani Institute of
Infrastructure

ONLINE CONSUMER SHOPPING AND THE
ROLE OF INTERMEDIARIES: THE ROAD
AHEAD FOR CONSUMER PROTECTION LAW
IN INDIA

9

Asoc. Prof. Rimma A.
IVANOVA
Andrey V. IVANOV

Nizhny Novgorod
Linguistics University

TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF
AN EMOTIONAL AND VALUE COMPONENT
IN THE TEACHING UNIVERSITY STUDENTS

10

Elizaveta BUKASHKINA
Assoc. Prof. Varvara
Vladimirovna
GETMANTSEVA

Russian State University of
A.N. Kosygin

THE RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF
COSTUMES FOR DOGS

7

DATE

ANKARA TIME

17.12.2021

1300 – 1530

SESSION
2

HALL
5

HEAD OF SESSION: Dr. G. P. ASHWINKUMAR

1

Dr. Binyam ZIGTA

Wachemo University

THE EFFECT OF NANOPARTICLES ON MHD
BLOOD FLOW IN STRETCHING ARTERIAL
POROUS VESSEL WITH THE INFLUENCE OF
THERMAL RADIATION, CHEMICAL
REACTION AND HEAT GENERATION
/ABSORPTION

2

Dr. G. P. ASHWINKUMAR

Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University

DUAL SOLUTIONS FOR THE UNSTEADY
FLOW OF MHD HYBRID NANOFLUID OVER
A FLAT/SLANDERING SURFACE

3

Dr. G. P. ASHWINKUMAR
P. NANDA

Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University

3-D MHD FLOW OF NON-NEWTONIAN
HYBRID NANOLIQUID ABOVE A
STRETCHING SURFACE

4

Dr. G. P. ASHWINKUMAR
B. RANJANA

Vijayanagara Sri
Krishnadevaraya University

IMPACT OF THERMAL RADIATION ON MHD
FLOW OF HYBRID NANOFLUID OVER A
STRETCHING SURFACE

5

Artha Lumbantoruan
MUHAIMIN

Universitas Jambi

LITERATURE STUDY OF USING
SCAFFOLDING-BASED E-MODULES TO
IMPROVE PHYSICS PROBLEM SOLVING
SKILL

Imo State University
Federal University of
Technology

ALTERATIONS OF
GLUCOCORTICOSTEROIDS, THYROID
HORMONES, LEPTIN, CATECHOLAMINES,
AND ENDOTHELINS: THREAT OF
CARDIOVASCULAR DISEASE IN PEOPLE
WITH DIABETES

Universitas Jambi

LITERATURE STUDY EFFECT OF USING
PROBLEM BASED LEARNING MODEL ON
STUDENTS' COMMUNICATION AND
CRITICAL THINKING SKILLS

VIGNESH K
MEENATCHI S
VARSHA R

Annamalai University

STUDY OF BIO-CONTROL POTENTIAL OF
RHIZOSPHERIC PSEUDOMONAS
AERUGINOSA AGAINST FUSARIUM
OXYSPORUM F.SP LYCOPERSICI CAUSES
FUSARIUM WILT IN TOMATO

9

V. Dharshini
P. Sukania,
R. Jeyalakshmi
M. Meena

R.M.K Engineering College

SMART PIR OCCUPANCY SENSOR

10

Hemanth KARTHICK
P. Sukania
R. Jeyalakshmi
M.Meena

R.M.K Engineering College

PARTAKE OF BLOCK CHAIN IN HEALTH
CARE

6

7

8

Nnodim JOHNKENNEDY
Nwaokoro Joakin CHIDOZIE

Suci Kartika MUHAIMIN

DATE

ANKARA TIME

17.12.2021

1600 – 1900

SESSION
3

HALL
1

HEAD OF SESSION: Dr. Zarife PANCAR
1

Uzm. Fzt. Gamze KILIÇ
Öğr. Gör. Ebru SEVER
Dr. Öğr. Üye. Gönül ERTUNÇ
GÜLÇELİK
Uzm. Dr. Adem AKTÜRK

2

Muhammet Kaan DARENDELİ
Dr. Zarife PANCAR

Güneşli Erdem Hastanesi
İstanbul Gedik Üniversitesi

COMPARISON OF THE SEVERITY OF
FATIGUE IN INDIVIDUALS WITH
VESTIBULAR HYPOFUNCTION

Gaziantep University

INVESTIGATION OF NUTRITION AND
NUTRITION KNOWLEDGE LEVELS OF
UNIVERSITY CANDIDATES PREPARED FOR
SPORTS SCIENCES FACULTIES

3

Muhammet Kaan DARENDELİ
Dr. Zarife PANCAR

Gaziantep University

EVALUATION OF VISUAL AND AUDITORY
REACTION TIMES OF INDIVIDUALS WHO
RECEIVED SPORTS TRAINING IN
PREPARATION COURSES

4

Nilesh KUMAR PATHAK

University of Delhi

PLASMONICS FUNDAMENTALS &
APPLICATIONS

5

Sabina MALİKOVA

Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi

RUSYA HAKİMİYET SAHASINDA ÇARLIK
DÖNEMİNDE MÜSLÜMANLAR

6

Anjali
V. GUPTA

Netaji Subhas University of
Technology

APPROXIMATION PROPERTIES FOR LUPAŞKANTOROVICH OPERATORS

7

Dr. Embarka REMLI

University of Mustapha
Stambouli

SOME RESULTS ON f-HARMONIC MAPS
AND f-BIHARMONIC SUBMANIFOLDS

8

Dr. Öğr. Üyesi. İzzet ÖKÇESİZ

Erciyes Üniversitesi

MAGNETIC RESONANCE IMAGING
FINDINGS OF MULTINODULAR VACUOLATING NEURONAL TUMOR:
COULD THIS “DON’T TOUCH” LESION TEND
TO LOCATE IN THE PARIETAL LOBE?

9

Dr. Öğr. Üyesi Emine
YURTERİ
Araş. Gör. Aysel ÖZCAN
Prof. Dr. Fatih SEYİS

Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi

USE OF ORGANIC FERTILIZERS IN TEA
CULTIVATION

10

Dr. Öğr. Üyesi Emine
YURTERİ
Haydar KÜPLEMEZ
Araş. Gör. Aysel ÖZCAN
Prof. Dr. Fatih SEYİS

Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi

DEVELOPMENT OF WHITE FLOWERING
Brassica oleracea conv. acephala L. GENOTYPES
WITH EDIBLE OIL QUALİTY

DATE

ANKARA TIME

17.12.2021

1600 – 1900

SESSION
3

HALL
2

HEAD OF SESSION: Volodymyr KUCHUHURA
1

БЕГАЛИЕВА Майра
СОЛТАБАЕВА Сауле
Темирболатқызы

Сəтпаев атындағы Қазақ
ұлттық техникалық
зерттеу университеті

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИНАМИЧНОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ИНТЕНСИВНОСТИ ГОРОДА КЫЗЫЛОРДЫ

2

ТОКТЫМАНОВА Галия
Мухтаровна
МАГНУРОВА Рыскул
Касенгазыевна

Қазақстан-Ресей
медициналық
университеті

FEATURES OF THE FORMATION OF
MEDICAL TERMS IN THE KAZAKH
LANGUAGE

3

докторант. ШЕРИЕВА
Гүлімжан Төребаевна
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Özet
Orman yangınları, sıcak bölgelerde bulunan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkenin yaz dönemlerinde
ilgilenmesi gereken başlıca problem haline gelmiştir. Önlem alınamadığı veya ortaya çıktıklarında derhal
müdahale edilip söndürülemediği zaman, doğaya ve geleceğe verdikleri zarar yanında yaygınlaşan sosyal
medya ve iletişim araçları sebebiyle giderek büyüyen toplumsal tepki haline dönüşebilmektedir. Bu nedenle
hükümet ve yetkili organların ellerinde bulunan bütün imkanları kullanarak orman yangınları ile mücadele
etmesi ve gerekli müdahaleyi yapması gerekmektedir.
Orman yangınlarını önleme ve meydana gelen yangınları söndürme çalışmalarında kullanılabilecek
araçlardan biri de devlet hava araçlarıdır. Devletlerin sahipliğinde bulunan ve daha çok askeri alanda
kullanılan insanlı ve insansız hava araçları, yapılabilecek uygun yatırım ve modifikasyonlar ile orman
yangınlarına müdahale edebilecek hale dönüştürülebilmektedir. Bu kapsamda öncelikle devlet sahipliğinde
bulunan drone ve benzeri keşif ve gözlem araçları orman yangınlarının önlenmesi kapsamında kullanılabilir.
Yine aynı kapsamda devlet sahipliğinde bulunan genel maksat hava araçlarına takılacak yangın söndürme
araç ve ekipmanları sayesinde ülkenin sahip olduğu yangınla mücadele kapasitesi arttırılabilecektir.
Yapılacak keşif/gözlem uçuşları ve yangınla mücadele uçuşları, askeri personel ve diğer devlet personelinin
yangınla mücadelede kullanımını sağlarken, personelin bu alanda tecrübe artırımına da katkı
sağlanabilecektir.
Çalışmada, devlet hava araçlarını yangın önleme ve söndürme çalışmalarında kullanan ülke uygulamaları
nitel araştırma yöntemleri kullanılarak incelenmiş ve bu kapsamında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu
incelemede ülkelerin, öncelikle devlet hava araçlarının orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlar ile
mücadelede kullanmasında yasal düzenlemelere gittiği; daha sonra, personel eğitimi ve hava araçlarının
orman yangınları ile mücadele edebilecek teknik donanıma sahip hale getirilmesine yönelik yatırımlar
yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, devlet hava araçlarının orman yangınlarını önleme ve yangınlar ile mücadelede
kullanılmasına yönelik akademik çalışmalar literatür taraması yöntemi ile incelenerek Türkiye’deki durum
ve yangınla mücadele çalışmalarının geleceğine yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir. Elde edilen
sonuçlar, devlet hava araçlarının orman yangınlarını önleme ve mücadelede kullanılabileceğini ancak bunun
için öncelikle yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Ayrıca personel eğitimi ve hava
araçlarının teknik donanımının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara ihtiyaç duyulduğu
değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Devlet Hava Araçları, Orman Yangınları, Havacılık Yönetimi.
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Abstract
Wildfires have become the main problem that many countries, especially those in hot regions, need to deal
with during the summer months. When preventive measures cannot be taken or when they occur, they can
easily turn into a growing social reaction due to the widespread use of social media and communication
tools, as well as the damage they cause to nature and the future. For this reason, the governments and
authorized bodies should use all the means at their disposal to fight wildfires and take the necessary action.
One of the tools that can be used in the prevention of wildfires and extinguishing them is the government
aircrafts. Manned and unmanned aerial vehicles, which are owned by the government and mostly used in
the military field, can improve the governments’ capability on responding to wildfires with appropriate
investments and modifications. In this context, first, state-owned reconnaissance and observation vehicles
can be used to prevent forest fires. Again, in the same context, the firefighting capacity of the country will
be increased by the fire extinguishing vehicles and equipment to be fitted to the general-purpose aircrafts
owned by the government. While reconnaissance/observation flights and firefighting flights will enable the
use of military personnel and other government personnel in firefighting, it will also contribute to the
increase of experience of the personnel in this field.
In the study, country practices using state aircraft in fire prevention and extinguishing studies were examined
using qualitative research methods and evaluations were made within this scope. In this review, it was stated
that the countries made legal arrangements primarily for the use of government aircrafts in the prevention
of wildfires and in the fight against wildfires; Then, it was determined that investments were made for
personnel training and making the aircraft equipped with the technical equipment to fight with wildfires.
In this study, academic studies on the use of government aircrafts in the prevention and fight against
wildfires were examined by literature review method, and evaluations on the current situation and on the
future of firefighting in Turkey were included. The results show that government aircrafts can be used to
prevent and fight wildfires, but first, legal regulations are needed. In addition, it is evaluated that there is a
need for investments in personnel training and improvement of the technical equipment of aircraft.
Keywords: Government Aircrafts, Wildfires, Aviation Management.
GİRİŞ
Ormanlar ekolojik sistemin ve insan hayatının vaz geçilemez bir unsurudur. Ancak artan kentleşme ve
sanayileşme sebebiyle her geçen gün orman alanları azalmaktadır. Orman alanlarının azalmasına sebep olan
bir diğer faktörde insanların veya şimşek gibi doğa olaylarının sebep olduğu orman yangınlarıdır. Özellikle
yaz aylarında artan orman yangınları ekolojik hayata ve çevreye büyük zararlar vermektedir. Bu sebeple
ormanların korunması, muhtemel yangınların önlenmesi ve başlamış yangınların hızlı bir şekilde
söndürülmesi hayati öneme sahiptir. Ayrıca orman yangınlarına müdahalede yaşanan gecikmeler
yönetimlerin eksikliği olarak görülerek yönetimlere yönelik tepki hareketlerinin artmasına sebebiyet
vermektedir.
Havacılık sektörü ilk modern uçuşun yapıldığı 1904 tarihinden sonra hızla gelişmiş ve birçok teknolojik
gelişmede öncülük etmiştir. Bu gelişimin hayatımıza kattığı hız sayesinde dünya global bir köy haline
gelmiştir. Hava taşımacılığı birçok ülkeyi yakınlaştırmış uzun süreler alan birçok ulaşım faaliyetini daha
kısa sürede yapılabilir hale getirmiştir. Havacılık sektörünün hayatımıza kattığı hız aynı zamanda orman
yangınlarına müdahale ve önlemede de müdahale ekiplerine büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Büyük
gövdeli uçaklar büyük miktarlarda yangın söndürme sıvı ve maddelerini yangın bölgelerine boşaltarak
yangınların söndürülmesine büyük faydalar sağlayabilmektedir. Dikey iniş kalkış yapabilen helikopterler
ise gerek erişilmesi zor yerlere malzeme ve personel nakli gerekse de yangınlara direkt müdahale
kapasiteleri ile yangın söndürme faaliyetlerine büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu kapsamda her yaz
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sezonunda büyük orman yangınları yaşanan ülkemizde yangınla mücadele kapasitesinin arttırılması ve hava
araçları ile desteklenmesi gerek doğal hayatı ve ormanlarımızın korunmasına fayda sağlayacak gerekse de
ülke ekonomisi ve turizmine katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmada ülkemizin yangınla mücadelede kapasite ve kabiliyetlerinin arttırılması için örnek
alınabilecek ülke uygulamaları incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda ülkemizin orman yangınları ile
mücadele kapasite ve kabiliyetlerinin arttırılması için önerilerde bulunulmuştur.
1. ORMAN YANGINLARI
Açık alan yangınları olarak da adlandırılan orman yangınları “yüksek enerjiye sahip, can ve mal güvenliği
bakımından son derece tehlikeli olabilen ve bina yangınlarından oldukça farklı özellikler gösteren yangın
türü” olarak tanımlanmaktadır (TOD, 2020:1). Diğer bir tanımlamaya göre orman yangıları “ormanda
bulunan yanıcı maddeleri (ağaçlar, dikili ve yatık kütükler, ot, ibre, yaprak, kuru ağaçlar/dallar vb.) kısmen
veya tamamen yakan ve etrafının acık olması nedeniyle serbest yayılma eğilimi gösteren yangınlar” olarak
tanımlanmaktadır (Tarım Orman Bakanlığı, 2020:7).
21.7 milyon hektar ormanlık alana sahip ve yüzölçümünün % 27,6’sı ormanlar ile kaplı Türkiye orman
yangınlarının sıklıkla görüldüğü Akdeniz iklim kuşağında bulunmaktadır (Tarım Orman Bakanlığı, 2020:6).
Her yıl ortalama 2.000’in üzerinde orman yangını ile mücadele edilmektedir (TOD, 2020:5). Ayrıca
ülkemizde orman arazilerinin giderek azalmasının başlıca nedenleri tarım arazileri açılması, yakacak ve
yapacak odun kesimi, aşırı hayvan otlatma ve orman yangınları olarak sayılabilir (Doğanay & Doğanay,
2011:35). Bu sebeple orman yangınları artan sıcaklık ile yaz aylarında hızlı bir şekilde gündeme gelmekte
ancak yaz aylarının bitmesi ile de bir o kadar hızlı şekilde gündemden düşmektedir.
Orman yangınlarının önlenmesinde veya söndürülmesinde yaşanan gecikmeler yönetimlerin bir eksikliği
olarak değerlendirilmekte ve bu sebeple toplumsal tepki bir anda yönetimlere yönelmektedir. Özellikle
internet ve sosyal medya ortamlarında büyüyen tepkiler yönetimlere zarar vermektedir. Bu sebeple
yöneticilerin orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi kapsamında atacakları adımlar yönetimleri
hedef alan toplumsal tepkinin azaltılmasına yardımcı olacaktır.
2. ORMAN YANGINLARI
KULLANIMI

İLE

MÜCADELEDE

DEVLET

HAVA

ARAÇLARININ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hava araçlarını iki gruba ayırmaktadır. Bunlar sivil hava araçları ve devlet
hava araçlarıdır. Sivil hava araçları terimi özel işletmeler tarafından ticari taşımacılık amacı ile kullanılan
hava araçlarını tarif etmekte kullanılırken, devlet hava araçları terimi devletlerin hakimiyetinde olan ve
devlet tarafından askerlik, güvenlik, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerini yerini getirmek
üzere kullanılan hava araçlarını ifade etmek için kullanılır (SHGM, 2020:1). Orman yangınlarının önlenmesi
veya söndürülmesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralama yöntemi ile elde edilen hava araçlarının
kullanımına öncelik verilmektedir. Bu kapsamda Türkiye 2020 yılında orman yangınları ile mücadelede 2
amfibik uçak, 1 yönetim uçağı, 27 su atar helikopter, 6 idari helikopter ve 1 İHA’dan oluşan filoya sahiptir
(OGM, 2020). Ancak mevcut imkân ve kabiliyetlerin yetersiz kaldığı durumlarda devlet hava araçlarının
portatif cihazlar yardımı ile yangınla mücadele hava araçlarına dönüştürüldüğü ülke uygulamaları
mevcuttur. Bu uygulamalar çalışma kapsamında incelenerek ülkemizin orman yangınlarıyla mücadele
kapasitesinin arttırılmasına yönelik öneri ve teklifler geliştirilmiştir.
Orman yangınlarını önleme ve müdahalede hava araçlarının kullanımı kapsamında hava araçları İHA’lar,
uçaklar ve helikopterler olarak üç grupta toplanabilir. İHA’lar doğal kaynak yönetiminde ve ormanlık
alanlarda görüntüleme, değerlendirme ve yönetim amaçlı birçok farklı kullanım amacına hizmet etmektedir
(Akgül vd., 2016:106; Menteşoğlu ve İnan, 2016:297). Orman yangınları kapsamında İHA’lar, küçük
boyutları ile zor ve tehlikeli bölgelere girebilecekleri gibi yangın ile mücadele faaliyetlerinin taktik
koordinesinde kullanılabilecektir. Uçaklar, büyük taşıma kapasiteleri ile yangınların söndürülmesinde en
önemli faktörlerdir. Özellikle amfibik olarak nitelendirilen suya iniş kalkış yapma özelliğine sahip hava
araçları yakın bölgelerdeki gölet ve denizlerden daha çabuk ikmal yaparak yangınların söndürülmesinde
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önemli rol oynamaktadırlar. Son olarak helikopterler dikey iniş ve kalkış yapabilme özellikleri sayesinde
yaralı, personel ve malzeme naklinde önemli rol oynamaktadırlar. Gövde altında taşıyabildikleri sepetler ile
de yangın söndürme faaliyetlerine katkı sağlamaktadırlar. Hava araçlarının orman yangınları esnasında
muhtemel kullanım alanları aşağıdaki şekilde sayılabilir;
•

Yangınların Önlenmesi

•

Büyümeden Müdahale Edilmesi

•

Taktik Koordine

•

Söndürme Faaliyetleri

•

Yaralıların Tahliyesi

•

Personel ve Malzeme Nakli

3. YÖNTEM
Orman yangınlarının önlenmesi ve mücadele kapsamında öncelikle dünya ormanlarının büyük bir kısmına
sahip ülkeler tespit edilmiştir. Ayrıca teknolojik olarak gelişmiş ülkeler seçilerek örnek olarak incelenmiştir.
Çalışma kapsamında tespit edilen ülke uygulamaları nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması
yöntemi kullanılarak incelenmiş ve Türkiye’deki orman yangınlarında hava araçlarının kullanımı ve
Türkiye’nin orman yangınları ile mücadele kapasitesinin arttırılması kapsamında değerlendirmeler ve
önerilere yer verilmiştir.
4. BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışma kapsamında Dünya ormanlarının belirli bir kesimine sahip olan ülkeler ile havacılık ve teknoloji
kullanımında öncü olan ülkeler tespit edilerek orman yangınlarına müdahalede izledikleri yöntemler,
yürürlükteki yangınla mücadeleye yönelik yasal düzenlemeler ve uygulamalar incelenmiştir. Bu kapsamda
incelenen ülkeler Kanada, Avusturalya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Fransa’dır.
4.1. Kanada
347 milyon hektardan (ha) fazla ormanıyla Kanada, dünya ormanlarının %9'una sahiptir. Ormanlar birçok
Kanada arazisine hakimdir, ancak Kanada topraklarının yalnızca %38'ini kaplar. Kanada'nın orman alanı
sabittir ve 1990'dan beri %1'in yarısından azı ormansızlaştırılmıştır (MNR, 2020:17). Bu kadar çok orman
arazisine sahip olan Kanada 1982 ile 2014 yılları arasında yıllık olarak 4.000 ile 11.000 arasında orman
yangını yaşamış ve 2021 yılının ilk on bir ayında ise toplam 6.525 orman yangını ile mücadele etmiştir
(CIFFC, 2021).
Kanada Doğal Kaynaklar Bakanlığının (Natural Resources Canada-NRC) bir ajansı olan Kanada Orman
Servisi (Canadian Forest Service-CFS), Kanada ormanlarının sağlığını korumaktan sorumlu kuruluştur
(Dubay; 2015:20). Orman yangınları sırasında uçakların kullanımı Kanada Kurumlar Arası Orman Yangını
Merkezi (CIFFC) tarafından yönetilmektedir (CIFFC, 2021). Kanada’da yangın söndürmek için kullanılan
hava araçlarının sahipliği bakımından incelendiğinde kamu, özel ve kamu-özel iş birliğinden oluşan bir
yangın söndürme filosuna sahip olduğu dikkati çekmektedir (Fuglem & Hirsch, 2006). Kanada'nın uçak
envanteri hem sabit kanatlı tankerleri hem de helikopterleri içermektedir. Orman yangını ile mücadele
uçakları, eyalet hükümetlerine aittir ve bunlar tarafından kullanılır ve ayrıca özel işletmelerden orman
yangını söndürmek için kiralama yöntemi kullanılmaktadır (Watson, 2011).
Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri orman yangınlarına direkt müdahalede hava araçlarını yangın söndürme
amacıyla kullanmamaktadır. Bunun yerine kraliyet hava kuvvetlerine ait hava araçları malzeme ve personel
nakli görevlerin yerine getirmektedir (Dubay; 2015:20).
Kanada gibi çok geniş topraklara sahip bir ülkede orman yangınları hakkında en güncel ve doğru bilgi
toplamanın yolu ormanların uzaydan takibidir. Bu kapsamda faaliyete geçirilen WildFireSat, özellikle
orman yangınlarını izlemek için inşa edilmiş ilk uydudur. Diğer uydulardan farklı olarak, WildFireSat'ın
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yörüngesi, orman yangınlarının en yoğun yanma dönemi olan öğleden sonraları ülke üzerinde olacak şekilde
optimize edilmiştir (MNR, 2020:37). Kanada genel olarak değerlendirildiğinde kullandığı uydu takip
sistemi ile orman yangınlarını erkenden tespit edebildiği ve büyük söndürme filosu ile orman yangınlarına
hızlı bir şekilde müdahale etme kapasitesine sahip olduğu görülmektedir.
4.2. Avusturalya
134 milyon hektar ormanlık alana sahip olan Avusturalya, dünya ormanlarının %3’üne sahiptir ve dünyada
en çok ormana sahip ülkeler sıralamasında yedinci sıradadır (AGAWR, 2018:2). Ormanlık alanlar
Avustralya’nın sahip olduğu ülke topraklarının %17’sini oluşturmaktadır (AWE, 2021). Avustralya, 20142105 sezonunda 14.000 ve 2015-2016 sezonunda 10.000 plansız orman yangını ile mücadele etmek zorunda
kalmıştır (AGAWR, 2018:9).
Avustralya'da, Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ormancılık Başkanlığı
ormanların bakım, sağlık ve korunmasında sorumludur ve orman yangınları sırasında uçak kullanımı Ulusal
Hava İtfaiye Merkezi (National Aerial Firefighting Centre-NAFC) tarafından yönetilmektedir. (AWE,
2021). Avusturalya orman yangınları ile mücadelede kullandığı uçak ve helikopterlerin toplam sayısı 2018
yılı itibari ile 123’e ulaşmıştır (NAFC, 2017:4).
Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (Royal Avustralian Air Force-RAAF), orman yangınlarıyla mücadele
için doğrudan uçak sağlamamaktadır. RAAF özellikle, “havadan orman ve çalı yangınları ile mücadele için
uçak veya ekipman bulundurmadığını” vurgulamaktadır. Kraliyet Hava Kuvvetleri, Avustralya Acil Durum
Yönetimi tarafında talep edilirse sivil itfaiye uçaklarına yangın ile mücadele kapsamında su, yakıt ve lojistik
destek sağlama ve yağın söndürme personeline yönelik yemek ve konaklama imkânı sunmaktadır (RAAF,
2021).
4.3. Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri Orman Servisi (USFS), ülkenin 154 ulusal ormanını ve 20 ulusal otlak alanını
yöneten ABD Tarım Bakanlığı'na bağlı bir kurumdur. Orman Hizmetleri, 193 milyon hektar (780,000 km2)
araziyi yönetmektedir (Forest Service, 2021).
Amerika Birleşik Devletleri’nde orman yangınlarına müdahale için devlet hava araçlarının kullanıldığı
önemli bir uygulama Modüler sistemlerin kullanımıdır. Modüler Havadan Yangınla Mücadele Sistemi
(Modular Airborne Firefighting System - MAFFS) Lockheed C-130 kargo uçaklarının hızlı bir şekilde
orman yangın söndürme hava tankerlerine dönüştürülmesine olanak tanıyan bağımsız, yeniden kullanılabilir
3.000 galonluk yangın söndürme sıvısı dağıtma sistemleridir. Bu sistem, USAF 463L kargo sistemi ile
donatılmış bir Lockheed C-130 Hercules uçağına kurulum için geliştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre, sıvı
dağıtım sistemi Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığına (USDA), uçaklar ise Savunma Bakanlığına
(DOD) aittir. 1973'ten bu yana MAFFS, yaklaşık 18.3 milyon galon yangın söndürme sıvısının dağıtımı için
6.700'den fazla sorti yapmıştır. Şu anda dört eyalette faaliyet gösteren sekiz MAFFS birimi vardır.
MAFFS’ların konumlandırıldığı eyaletler California, Colorado, Wyoming ve North Carolina’dır. Eyalet
valileri askeri makamlar ve Orman Hizmetleri ile ortaklaşa karar alarak eyalet sınırları içerisinde MAFS’ları
harekete geçirebilmektedirler (Whitehouse, 2004:4).
Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan orman yangınları ile mücadelede önemli bir uygulamada uçuş
ömrünü tamamlamış savunma bakanlığının elindeki hava araçlarının orman bakanlığına tahsis edilmesidir.
Üzerindeki silah sistemleri gibi gereksiz sistemeler sökülüp modernize edilen hava araçları orman
yangınlarının önlenmesi ve taktik kontrol aşamalarında kullanılabilmektedir. Özellikle üzerlerindeki termal
kamera sistemleri ile gece ve gündüz uçuş yapabilen bu hava araçlarının, görüş sistemleri ile orman
yangınlarının önlenmesinde önemli katkılar sağladığı değerlendirilmektedir.
4.4. Avrupa Birliği
180 milyon hektar ormanlık alana sahip Avrupa kıtası arazisinin %40’ından fazlası ormanlarla kaplı
dünyanın en zengin orman bölgelerinden bir konumundadır (EEA, 2020). Avrupa’da her yıl yaz aylarında
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meydana gelen orman yangınları yüz binlerce hektar orman alanını tahrip ederken birçok vatandaşın can ve
mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. 2007-2013 yılları arasında 60.000’den fazla orman yangını meydana
gelmiş ve bu yangınlarla mücadele kapsamında Avrupa Birliği tarafında oluşturulan Avrupa Sivil Koruma
Mekanizması 50 kez aktifleştirilmiştir (Wilkinson, & Zimmermann, 2014). Avrupa Sivil Koruma
Mekanizması tehlikenin boyutları ülkelerin kapasitelerini aştığı durumda ilgili ülke otoritelerinin talebi
üzerine aktif hale getirilen bir koordinasyon mekanizmadır. Acil Müdahale ve Koordinasyon Merkezi
(ERCC) tarafından yürütülen sivil koruma mekanizması haftalık video konferanslar, uzman değişimi ve
yıllık toplantılar ile ülkeler arası koordinasyon ve iş birliğini arttırmayı hedeflemektedir (Wilkinson, &
Zimmermann, 2014:12).
Herhangi bir büyük çaplı yangına hazırlıklı olmak için Avrupa Komisyonu, rescEU programı kapsamında
üye devletlerin katkılarıyla 11 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterden oluşan bir Avrupa filosu
oluşturmuştur (EC, 2021). RescEU itfaiye filosu Hırvatistan, Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın ikişer yangın
söndürme uçağı ve İsveç'in altı yangın söndürme helikopteri katkısı ile oluşturulmuştur. Filonun
önümüzdeki dönemde İsveç’in iki ve Fransa’nın bir yangın söndürme uçağı takviyesi ile güçlenmesi
beklenmektedir. Filo stratejik olarak Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve İsveç'te
konumlandırılmıştır (DW, 2021). Avrupa Birliği orman yangınlarıyla mücadele stratejisi kapsamında
oluşturduğu rescUE programı ile üye ülkelere orman yangınları ile mücadele kapsamında destek olmaktadır.
4.5. Fransa
17 milyon hektar ormanlık alana sahip olan Fransa Avrupa kıtası ormanlık alanlarının %10’una sahiptir
(IGN, 2021). Fransa’da orman yangınlarına müdahale Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Müdürlüğü
tarafından koordine edilmektedir. Sivil Savunma ve Kriz Yönetimi Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı altında
hareket eden Fransız sivil savunma birimidir. Bu kuruma bağlı havacılık birimi 23 helikopter ve 26
söndürme uçağından oluşan bir filoya sahiptir (Langfield, 2021).
Fransa’da uygulanan ve orman yangınları ile mücadeleye yeni bir bakış açısı getiren sistem ise sınır
güvenliğinde kullanılan hava balonlarının kullanılmasıdır. Alt kısmına bir kamera yerleştirilen helyum
balonları yerden 600 metre yüksekte konumlandırılarak yaklaşık 10 km mesafede kontrol sağlanmaktadır.
24 saat esasıyla orman yangınlarının kontrol edilmesini sağlayan sistem saatte 80km hız ile esen rüzgarlara
dayanıklıdır (Euronews.com, 2021).
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
İncelenen ülke örneklerinde devlet hava araçlarına sahip kurumların orman ve çalı yangınları ile ilgili
birincil sorumluluğu olmasa da toplumsal destek programları kapsamında orman yangınlarına kayıtsız
kalmadıkları tespit edilmiştir. Özellikle yerel hükümet kuruluşlarının yetersiz kaldığı durumlarda lojistik
destek görevlerini sıklıkla üstlendikleri görülmektedir. Ayrıca yerel ve bölgesel yönetimlerin yetersiz
kaldığı durumlarda yangınlara direkt olarak müdahale ettikleri belirlenmiştir.
Orman yangınları Türkiye’de özellikle Akdeniz bölgesinde yaz aylarında gündeme gelen doğaya,
ekonomiye ve turizme büyük zararlar veren olaylardır. Orman yangınlarına müdahalede geç kalınması aynı
zamanda yönetimlerin bir eksikliği olarak görülerek yönetimlere zarar vermektedir. Bu sebeple ülke imkân
ve kabiliyetlerinin arttırılması yönetime yöneltilen eleştirilerin de azalmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda
geliştirilen önerilerin başında mevcut hava araçlarının etkin kullanımı gelmektedir. Mevcut yangın
söndürme araçlarının bakımlı ve uçuşa hazır halde bulundurulması yaz dönemlerinde ortaya çıkan ihtiyaca
hazırlıklı olunmasını sağlayacaktır.
Mevcut imkanların yetersiz kaldığı durumlarda devlet hava araçlarının yangın söndürme faaliyetlerinde
görevlendirilmesi önceden yapılacak düzenlemeler ile mümkün hale gelecektir. Bu kapsamda öncelikle
yasal düzenlemeler yapılarak mevzuattaki boşlukların ortadan kaldırılması ve yeki ve sorumlulukların
belirlenmesi devlet hava araçlarının yangın söndürme aşamalarında görevlendirilmesi ve yaşanacak
dirençlerin ortadan kaldırılması açısından önem arz etmektedir. İkinci bir öneride uçuş ömrünü tamamlamış
devlet hava araçlarının orman yangınları ile mücadelede kullanımı için elden geçirilerek Orman Genel
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Müdürlüğüne devredilmesidir. Amerika’daki uygulamalara paralel olarak yürütülebilecek bu uygulama ile
hava araçlarında daha fazla verim alınabilecektir. Ayrıca mevcut C-130 tipi uçakların modüler sitemler ile
kısa sürede yangın söndürme uçaklarının dönüştürebilmesini sağlayan modüler sitemler kullanılabilir.
Üçüncü bir öneri ise, devlet hava araçlarının yaz aylarında orman yangınlarının önlenmesi ve
söndürülmesinde görevlendirilmesidir. Devlet hava araçları özellikle helikopterler gövde altına
takılabilecek sepet sistemleri ile yangın söndürmede görevlendirilebilirler. Ayrıca uçaklar modüler sitemler
ile kolaylıkla yangın söndürme uçaklarına dönüştürülebilirler. Bu kapsamda atılacak adımlar daha küçük
maliyetler ile ülkemizin orman yangınları ile mücadele kapasitesini arttırabilecektir. Son olarak daha
maliyetli olsa da yeni hava aracı ve sistemlerin temini ülkemiz ormanlarının korunması için büyük katkılar
sağlayacaktır.
Bu çalışmanın kısıtları mevcut uygulamalara odaklanılmış olması olarak gösterilebilir. Yeni teknolojik
gelişmeler ve modern yöntemler ile ülkeleri ve kurumları orman yangınları ile mücadelede daha güçlü hale
getirebilecek yeni yaklaşımlar ortaya çıkarabilecektir. Bu kapsamda gelecek çalışmalarda incelenmemiş
ülke uygulamaları ve teknolojik gelişmeler üzerinde yoğunlaşarak orman yangınları ile mücadelede
teknolojinin getirdiği yeni imkân ve kabiliyetler üzerinde çalışılabilecektir.
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SOL-JEL YÖNTEMİ İLE ÜRETİLMİŞ ZnO’İN YAPI VE MORFOLOJİSİ ÜZERİNE
KALSİNASYON SICAKLIĞININ ETKİSİ
THE EFFECT OF CALCINATION TEMPERATURE ON THE STRUCTURE AND
MORPHOLOGY OF ZnO PRODUCED BY THE SOL-GEL METHOD
Ayten ATEŞ
Sivas Cumhuriyet üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

ÖZET
Çinko oksit yüksek kimyasal kararlılık, foto stabile, geniş absorpsion band aralığı, eşsiz optik,
elektronik, manyetik özelliklerine ek olarak, düşük toksiklik, biyo bozunurluluk ve biyo uyumluluk
özelliklerine sahiptir. Bu üstün özellikler malzemenin foto alan emisyon cihazlarında (elektrominesans,
optoelektronik ve elektronik cihazlar), sensor, fotokatalizör, enerji üreteci ve dönüştürücü, seramik
endüstrisi, biyomadikal vb. alanlarında yaygın kullanımına neden olmaktadır. ZnO’un kullanım
özelliklerine bağı olarak farklı özellikleri farklı hazırlama yöntemleri ve üretim sonrası ısıl işlemlerle
sağlanabilmektedir. Bu amaçla literatürde elektrokimyasal biriktirme, kimyasal buhar biriktirme, soljel, pulse lazer biriktirme, hidrotermal, termal ayrıştırma, mikrodalga destekli yöntem, sprey piroliz,
birlikte çöktürme, püskürtme ve solvotermal gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, farklı
uygulamalarda kullanılmak üzere sol-jel yöntemi ZnO üretiminde kullanılmıştır. Malzemenin fiziksel
ve kimyasal özelliklerindeki değişimler sol-jel sonrası kalsinasyon sıcaklığı ile sağlanmıştır. ZnO’un
sol- jel ile hazırlanmasında çinko asetat dehidrat, etilen glikol, propanol ve trietilen amin gibi çözücüler
kullanılmıştır. Üretilmiş ZnO örnekleri 350, 500, 700 ve 900 oC’de 6 saat kalsine edilmiştir. Her bir
karakterizasyon sonrası, örnekler, XRD, SEM-EDS, N2 adsorpsiyonu-desopsiyonu ve partikül boyut
dağılımı ile karakterize edilmiştir. N2 adsorpsiyonu-desorpsiyonu sonuçları, 350 oC’de kalsine edilmiş
örneğin yüzey alanının 49 m2/ g ve ortalama gözenek çapının 13 nm olduğunu göstermiştir. 350 oC’den
900 oC’e artan kalsinasyon sıcaklığı ile yüzey alanının yaklaşık 29 m2/g’a ve ortalama çapın 7 nm’e
düşmesine neden olmuştur. Artan kalsinasyon sıcaklığı, üretilmiş ZnO’un gözeneklerinde daralma
olduğu göstermiştir. XRD sonuçlarının kalsinasyon sıcaklığına bağlı olmaksızın ZnO örneklerinin
hekzagonal kristal yapısında olduğunu göstermiştir. Benzer olarak, XRD, SEM ve partikül boyut
dağılım analizleri, ZnO malzemenin kristal boyunda ve partikül boyutunda artışa neden olmuştur.
Bunun için partikül boyut dağılımı analiz sonuçları, 350 oC’de kalsine edilmiş ZnO örneklerin partikül
boyut dağılımı 1- 10 m aralığında değişirken, 900 oC’de kalsine edilmiş örneğin partikül boyutu 1- 500
m aralığına kaymaktadır. Analiz öncesi partiküllere 20s ‘lik ultrasound uygulandığında, 900 oC’de
üretilmiş partiküllerinde topaklanan partiküllerin dağılmasına neden olarak, partikül boyut dağılımı 190 m aralığına kaymıştır. FT-IR sonuçları kalsinasyon sıcaklığındaki artış ile yüzeyde oksijen
boşlukları için defeklerin oluştuğunu göstermiştir. Bu da, üretilen ZnO malzemelerinin oksidasyon
reaksiyonlarında ve fotokatalitik oksidiyonda katalizör olarak potansiyel kullanıma sahip olabileceğini
göstermektedir.
Anahtar kelimeler: ZnO, sol- jel, katalizör
ABSTRACT
Zinc oxide has high chemical stability, photo stability, wide absorption band gap, in addition to its
unique optical, electronic and magnetic properties, low toxicity, biodegradability and biocompatibility.
These superior properties can obtain its utilization in various different application such as photo field
emission devices (electroluminescence, optoelectronic and electronic devices), sensor, photocatalyst,
energy generator and converter, ceramic industry, biomedical etc. Depending on characteristics of ZnO,
different properties can be provided by different preparation methods and post-production heat
treatments. For this purpose, methods such as electrochemical deposition, chemical vapor deposition,
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sol-gel, pulse laser deposition, hydrothermal, thermal decomposition, microwave assisted method, spray
pyrolysis, co-precipitation, spraying and solvothermal are used in the literature. In this study, sol-gel
method was used in ZnO production to be used in different applications. Changes in the physical and
chemical properties of the material were achieved with the calcination temperature after the sol-gel.
Chemicals such as zinc acetate dehydrate, ethylene glycol, propanol and triethylene amine were used in
the preparation of ZnO with sol-gel. The produced ZnO samples were calcined at 350, 500, 700 and 900
o
C for 6 hours. After each characterization, the samples were characterized by XRD, SEM-EDS, N2
adsorption-desorption, FT-IR and particle size distribution. The N2 adsorption-desorption results
showed that the surface area of the sample calcined at 350 oC was 49 m2/g and the average pore diameter
was 13 nm. With the calcination temperature increasing from 350 oC to 900 oC, the surface area
decreased to about 29 m2/g and the average diameter to 7 nm. Increasing calcination temperature showed
narrowing of the pores of the produced ZnO . The XRD results showed that the ZnO samples were in
wurzite crystal structure regardless of the calcination temperature. Similarly, XRD, SEM and particle
size distribution analyses showed that increasing calcination temperature caused an increase in crystal
size and particle size of ZnO material. For this reason, the particle size distribution analysis results show
that while the particle size distribution of ZnO samples calcined at 350 oC changes in the range of 1-10
µm, the particle size of the sample calcined at 900 oC shifts to the range of 1-500 µm. When 20 sultrasound was applied to the particles before the analysis, the particle size distribution shifted to the
range of 1-90 µm, causing the dispersion of the agglomerated particles in the particles produced at 900
o
C. FT-IR results showed that with the increase in calcination temperature, defects for oxygen vacancies
were formed on the surface. This shows that the produced ZnO materials can have potential use as
catalysts in oxidation reactions and photocatalytic oxidation.
Keywords: ZnO, sol-gel, catalyst
GİRİŞ
Çinko oksit (ZnO), yüksek kimyasal kararlılık, yüksek elektrokimyasal bağlama katsayısı, yüksek
fotostabilite, geniş radyasyon absorpsiyon aralığı gibi fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle çok
yönlü bir malzeme olarak işlev görmektedir [1,2]. ZnO malzemesi II-VI grubuna ait bir yarı iletkendir.
Çinko oksit 3.37 eV'lik geniş bir bant aralığına sahiptir ve 60 meV'lik yüksek uyarma bağ enerjisine
sahiptir [3]. ZnO’nun optik, elektronik ve manyetik özellikleri ile alan emisyon cihazları,
elektrolüminesans cihazları, optoelektronik ve elektronik cihazlar gibi çeşitli cihazlarda uygulama
imkanı sağlamaktadır [4,5]. ZnO, örneğin kolay hazırlama prosedürü, ayarlanabilir bant aralığı, düşük
üretim maliyeti, uygun şekil ve boyut vb. gibi olağanüstü özelliklere sahiptir [6]. Bu yönü ile sensör ve
fotokatalizör olarak enerji üreteci ve dönüştürücü olarak kullanılabilir [7,8]. Kararlılığı, sertliği ve
piezoelektrik sabiti ile ZnO seramik endüstrisinde de önemli bir konu haline gelmiştir. ZnO daha az
toksik, biyolojik olarak parçalanabilir ve biyolojik olarak uyumlu bir malzemedir ve bu da onu
biyomedikal ve pro-ekolojik alanda kullanıma uygun olduğunu göstermektedir [9,10]. Örneğin, ilaç
salınımı ve biyogörüntüleme sistemleri gibidir. Ayrıca antidiyabetik, antikanser, antioksidan,
antibakteriyel ve antienflamatuar aktiviteler de bunlara diğer örneklerdir [11,12].
ZnO, nanaçubuk, nanohalka, nanotel, nanoşerit, nanokafes, nanopetek vb. gibi çeşitli morfolojik
özelliklere sahiptir [13]. ZnO nanoyapılarının büyümesi için elektrokimyasal biriktirme yöntemi [14],
kimyasal buhar biriktirme [15], sol-jel yöntemi [16], puls ile lazer biriktirme [17], hidrotermal yöntem
[18], termal ayrıştırma [19], mikrodalga destekli teknik [20], sprey piroliz [21,22], birlikte çöktürme
[23], püskürtme [24] ve solvotermal yöntem [25] ZnO üretimi için literatürde kullanılan yöntemlerdir.
Bu çalışmada sol-jel yöntemi ile hazırlanmış ZnO’in morfoloji üzerine kalisnasyon sıcaklığının etkisi
incelenmiştir. Kalsinasyon sıcaklığının malzemenin kristal boyutuna, partikül boyutuna, yüzey
morfolojisine ve yüzey alanı ve gözenekliliğine etkisi incelenmiştir.
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DENEYSEL YÖNTEM
Sol- jel ile ZnO’in sentezlenmesi
Çinko asetat dehidrat, etilen glikol içinde 150 oC'de 15 dakika 400 rpm'de çözüldü. Jel yaşlanma
sırasında oluşmuştur. Jel gliserol içinde çözüldü ve çözeltiye n-propanol eklendi. Jel oluşumundan sonra
jele tri etilen amin eklenmiş ve çözücü döner buharlaştırıcı ile 90 oC'de vakum altında uzaklaştırılmıştır.
Jel 80 oC'de kurutuldu ve 350, 500, 700 ve 900 oC'de kalsine edildi.
ZnO’in karakterizasyonu
Farklı kalsinasyon sıcaklığında ZnO kristallerinin oluşumu ve kristal büyümesi X- ışını kırınım (XRD)
ile incelenmiştir (Rigaku D/MAX/2200/PC ve Rigaku SmartLab) (Cu X-radiation, λ = 1.5405 Å).
Ortalama kristal boyutu MDI- Jade 6 programı ile literatür ile karşılaştırmalı olarak belirlenmiştir. ZnO
örneklerinin yüzey morfolojisini belirlemek için 5 nm altın kaplamasından sonra, TESCON-MIRA III
model taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile belirlenmiştir. Örneklerin partikül boyut dağılımı
Malvern Mastersizer 300 ile ultrasound ve ultrasound uygulamadan ZnO partiküllerinin sulu çözeltileri
ile belirlenmiştir. ZnO’nun kalsinasyon sıcaklığı ile yüzey alanı ve gözenek boyut dağılımı Autosorb
1C cihazı ile N2 adsorpsiyonu- desorpsiyonu yöntemi ile belirlenmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
XRD
Farklı sıcaklıklarda kalsine edilmiş ZnO örneklerinin bileşimi XRD ile incelenmiş ve sonuçlar Şekil
1’de gösterilmiştir. Kalsinasyon sıcaklığının 350 oC’den 900 oC’e artışı kristalinitenin artışına neden
olmuştur. MDI-Jade ile tahmini kristal boyutu ve faz bileşimi hesaplanmış ve Tablo 1’de özetlenmiştir.
350 oC’de kalsinasyon ile üretilmiş ZnO hekzagonal yapıya sahip olup, tahmini kristal ölçüsü 186 Å
olarak tahmin edilmiştir. Kalsinasyon sıcaklığının 500 oC’e artışı ile kristal boyutu 510 Å’dır. Bemnzer
olarak 700 ve 900 oC kalsinasyon ile tahmini kristla boyutu büyümekte ve sıra ile 538 ve 751 Å olarak
tahmin edilmiştir. Kalsinasyon sıcaklığının artışı kritsla boyutunu orantılı olarak artmaktadır. Benzer
gözlemler Yang ve diğerleri [26] tarafından ve Pudukudy ve ark. [27] farklı sıcaklıklarda kalsine edilmiş
saf ZnO nanoparçacık numuneleri üzerinde yaptıkları çalışmalarda rapor edilmiştir. Rapor edilen
çalışmalarda da 350 oC’in üzerindeki sıcaklıklarda, birincil piklerin daha güçlü ve keskin hale gelmesi,
numune kristalizasyonunun daha iyi hale geldiğini ve ortalama tane boyutunun daha iyi olduğunu
göstermektedir.
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Şekil 1. Farklı sıcaklıklarda kalsine edilmiş ZnO örneklerinin XRD görünümü
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Tablo 1. Farklı sıcaklıklarda kalsine edilmiş ZnO örneklerin faz bileşimi ve tahmini kristal boyutu.
Örnek
ZnO-350
ZnO-500
ZnO-700
ZnO-900

XS (Å)
186 18
51074
53846
75155

Kristal
Hekzagonal
Hekzagonal
Hekzagonal
Hekzagonal

PDF
75-0576
89-0511
75-0576
79-2205

XS: Tahmini kristal boyutu
SEM ve Partikül boyut dağılımı
ZnO örneklerinin yüzey morfolojisi SEM ile analiz edilmiştir. Şekil 2’de ZnO-350, ZnO-500, ZnO-700
ve ZnO-900 örneklerinin SEM görüntülerini göstermektedir. ZnO-350 örneğinin SEM görüntüsü, nano
boyutlu küresel ZnO örneklerinin oluşumuna neden olmuştur. Kalsinasyon sıcaklığının 500 oC’e artışı,
küresel partiküllerin büyümesine neden olmuş olup, küresel partiküller hekzagonal partiküllere
dönüşmüştür. Sıcaklığın 700 ve 900 oC’e artışı ile partiküller büyümekte ve sinterleşme
gerçekleşmektedir. Sonuçlar örneklerin sulu çözeltilerinin parçacık dağılım analizi ile desteklenmiştir.
Partikül boyut dağılımı Şekil 3’de gösterilmiştir.

ZnO-350

ZnO-500

ZnO-700

ZnO-900

Şekil 2. Farklı sıcaklıklarda kalsine edilmiş ZnO örneklerinin SEM görünümleri
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350 oC’de kalsine edilmiş ZnO‘in partikül boyutu 1-100 m aralığında değişmektedir. Ultrasound ile
partikül boyut dağılımı değişmiyor. Sadece partiküllerin yoğunluklarında değişimler, ultrasound ile
homojenizasyon ile değişmektedir. 500 oC’de kalsine edilmiş ZnO örneğinin partikül boyut dağılım
aralığı ZnO-350’e benzer olmasına rağmen, partikül yoğunluğu 1-10 ve 10-100 m aralığında
gruplanmakta olup, bu dağılım ultrasound ile önemli bir miktarda değişmemektedir. 700 oC’de
kalsinasyon ile 1- 450 m aralığında partiküller oluşmaktadır. Ultrasound ile bu dağılım genişlemekte
olup, bazı partiküller 1- 586 m aralığına genişlemektedir. 700 oC’de kalsinasyon ile partiküller
topaklaşma olmakta olup ultrasound ile partikül aralığı daralmakta olup, 0.3 -66 m aralığına
dağıtılmaktadır.

9

9

ZnO-350

8

ZnO-500
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Hacim yoğunluğu [%]

7
6

ZnO-700

5
4

ZnO-900

3

ZnO-500-US

7

ZnO-700-US

6

ZnO-900-US

5
4
3

2
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1
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100
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10000
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100
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Partikül boyutu [m]
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Şekil 3. Farklı sıcaklıklarda kalsine edilmiş ZnO örneklerinin distile edilmiş su içersinde dispersiyonu
ve 20 s ultrasound ile muamele edilmiş karışımın partikül boyut dağılımı

Yüzey alanı ve gözenek özellikleri
ZnO örneklerinin gözenek boyutu dağılımı ve yüzey alanı azot ile adsorpsiyon-desorpsiyon yöntemi ile
incelenmiştir. Şekil 4, tip IV histerisis döngüsünü gösteren ZnO örneklerinin izoterm profillerini
göstermektedir. Bu sonuçlar, ZnO örneklerinin mezo gözenekli yapıya sahip olduğunu ve ZnO-350'nin
yüksek gözenek hacmi nedeniyle yüksek adsorpsiyon hacmine sahip olduğunu göstermektedir. ZnO350’nin gözenek boyutu dağılım eğrisi, BJH yöntemiyle belirlenmiş ve Şekil 4b'de sunulmuştur.
Maksimumlar, Zn-350 örnekleri için fraklı büyüklükte gözeneklerin varlığını göstermektedir.
Kalsinasyon sıcaklığının 350 °C'den 900 °C'ye yükseltilmesi azot adsorpsiyonunu azalttı ve histerisis
döngüsünü daralttı. Ayrıntılı yüzey özelliklerin bir özeti Tablo 2’de gösterilmiştir. ZnO-350'nin SBET ve
VToplam değerleri sırasıyla 49.0 m2 g-1 ve 0.16 cm3 g-1'dir. Düşük kalsinasyon sıcaklığında, jel kurutma
işlemi sırasında kılcal kuvveti azaltarak jelin çatlaması azalır, bu da gözenek oluşumuna ve yüzey
alanında artışa neden olmaktadır [28]. Artan kalsinasyon sıcaklığı ile yüzey alanı ve gözenek hacmi
azaldı. SEM ve XRD sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, yüzey alanı ve gözenek hacminin azalması,
kristal ve partikül büyümesinin bir sonucu olmaktadır.
SONUÇLAR
Sol-jel yöntemi, farklı kristal boyutlarına sahip ZnO partiküllerini sentezlemek için uygun bir kimyasal
yöntem olarak bulunmuştur. ZnO'nun partikül boyutu ve kristalinitesi kalsinasyon sıcaklığı ile kontrol
edilebilmektedir.
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Şekil 4. Farklı sıcaklıklarda kalsine edilmiş ZnO örneklerin N2 adsorpsiyonu- desorpsiyonu izotermi
ve gözenek boyut dağılımı
Tablo 2. Farklı sıcaklıklarda kalsine edilmiş ZnO örneklerinin yüzey alanı ve gözenek boyut dağılımı
Örnek

SBET a (m2g-1)

Vtoplamb(cm3g-1)

ZnO-350

49.0

0.16

0.02

ZnO-500

43.7

0.11

0.01

ZnO-700

38.2

0.06

0.02

ZnO-900

28.8

0.05

0.01

Vmikroc(cm3g-1)

Çok noktalı BET yöntemi kullanılarak hesaplanmış yüzey alanı; bP/Po = 0.99’da adsorplanmış hacim; c BJH yöntemi ile belirlenmiş mikro
gözenek hacmi; dDR yöntemi ile belirlenmiş ortalama gözenek yarıçapı
a
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FINDIKKABUĞU BİYOKÖMÜRÜNÜN YÜZEY ÖZELLİKLERİNİN MODİFİKASYONU
Ayten ATEŞ
Sivas Cumhuriyet üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

ÖZET
Çeşitli atıklardan oksijence sınırlı atmosferde üretilen biyokömürler zengin karbon içeriği, yüksek
katyon değişim kapasitesi, geniş yüzey alanı ve stabilite gibi önemli avantajlar sunmaktadır. Bu nedenle,
son yıllarda, biyokömür örneklerinin adsorpsiyon, katalizör, biyomedikal ve enerji depolama ve üretimi
gibi geniş uygulama alanlarında kullanımı dikkatleri üzerine çekmektedir. Biyokömürün adsorpsiyon
kapasitesi, yüzey alanı, gözenek boyut dağılımı, fonksiyonel gruplar ve katyon değişim kapasitesi gibi
fiziko kimyasal özellikleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu fizikokimyasal özellikler hazırlama koşulları
ile değiştirilebilir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’de bol miktarda üretilen ve yaklaşık % 40’nı kabuk
oluşturan fındıkkabuğunun pirolizi ile üretilen biyokömürlerin yüzey özelliklerinin piroliz sıcaklığı ve
süresiyle ve fosforik asit ile modifikasyonu ile incelenmesi amaçlanmıştır. Fındıkkabuğu Ordu
bölgesinden sağlanmıştır. Piroliz öncesi fındıkkabuğu öğütülmüş ve partikül boyutu 0.25-0.50 mm
aralığına elek yardımıyla ayarlanmıştır. Piroliz işlemi, düşey olarak bir tüp fırına yerleştirilmiş bir
kuvars tüp içeresine yerleştirilmiş fındık kabuğunun azot akışı altında 500 ve 700 oC’de 10 oC/ dk ısıtma
hızı ile 1 saat ve 3 saat pirolizi ile gerçekleştirilmiştir. Fosforik asidin üretilecek biyokömürün yüzey
özelliklerine etkisinin anlaşılması için, 3 g fındıkkkabuğu 15 ml % 85’lik fosforik asit ile modifiye
edilmiş ve 500 oC’de 1 saat süre ile piroliz edilmiştir. En yüksek karbon içerikli biyokömür 700 oC’de
1 saat piroliz sonrası % 91.6 olarak SEM-EDS sonuçları ile belirlenmiştir. Piroliz süresinin artışı, bazı
karbonlu bileşiklerin yüzeyden uzaklaşması sonucu karbon içeriğinin % 89.3’e azalmasına neden
olmuştur. 500 oC’de fosforik asit modifikasyonu ile hazırlanmış biyokömürün karbon içeriği, aynı
koşullarda azot atmosferinde piroliz edilmiş biyokömürden hafif olarak düşük olup, bu asidin
yapısındaki oksijenli bileşikler ile karbonun oksidiyonu ile ilişkilidir. Yüzey alanı sonuçlarına göre, 700
o
C’de 1 saat piroliz ile yüzey alanı 34.8 m2/g iken, piroliz süresinin 3 saate artışı yüzey alanının 31. 8
m2/g’e düşmesine neden olmuştur. Piroliz süresinin artışı, mikro gözeneklerin mezo gözeneklere
dönüşmesine neden olmuştur. Asidin varlığında 500 oC’de piroliz ise, asidin piroliz esnasında yapıdan
uzaklaştırması sırasında hidroliz ve dekompozisyon etkisi ile mikro gözeneklerin oluşmasına ve yüzey
alanının 1300 m2/g’a artmasına neden olmaktadır. Üretilmiş biyokömürün yüzeyindeki hidroksil ve
karbon içeren fonksiyonel gruplar, artan sıcaklıkla ve asidin varlığı ile yüzeyden önemli miktarda
uzaklaştığı FT-IR sonuçları ile belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Biyokömür, fındıkkabuğu, modifikasyon
ABSTRACT
Biochars produced from various wastes in an oxygen limited atmosphere offer important advantages
such as rich carbon content, high cation exchange capacity, large surface area and stability. Therefore,
in recent years, the use of biochar samples in wide application areas such as adsorption, catalyst,
biomedical and energy storage and production has attracted attention. The adsorption capacity of biochar
is directly related to its physico-chemical properties such as surface area, pore size distribution,
functional groups and cation exchange capacity. These physicochemical properties also vary according
to the preparation conditions. For this reason, in this study, it is aimed to examine the surface properties
of biochars produced by pyrolysis of hazelnut shell, which is produced in abundance in Turkey and
about 40% of which is shell, with pyrolysis temperature and duration and modification with phosphoric
acid. Hazelnut shell was obtained from Ordu region of Turkey. Before pyrolysis, the hazelnut shell was
ground and the particle size was adjusted to 0.25-0.50 mm with the help of a sieve. The pyrolysis process
was carried out by pyrolysis of hazelnut shells placed in a quartz tube placed vertically in a tube furnace
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under nitrogen flow at 500 and 700 °C with a heating rate of 10 °C/min for 1 hour and 3 hours. In order
to understand the effect of phosphoric acid on the surface properties of the biochar to be produced, 3 g
of hazelnut shell was modified with 15 ml of 85% phosphoric acid and pyrolyzed at 500 oC for 1 hour.
The biochar with the highest carbon content was determined by SEM-EDS results as 91.6% after 1 hour
of pyrolysis at 700 oC. The increase in the pyrolysis time caused the carbon content to decrease to 89.3%
as a result of the removal of some carbonaceous compounds from the surface. The carbon content of
biochar prepared with phosphoric acid modification at 500 oC is slightly lower than that of biochar
pyrolyzed in nitrogen atmosphere under the same conditions, and it is related to the oxygenated
compounds in the structure of this acid and the oxidation of carbon. According to the surface area results,
while the surface area was 34.8 m2/g with 1hour pyrolysis at 700 oC, increasing the pyrolysis time to 3
hours caused the surface area to decrease to 31.8 m2/g. The increase in pyrolysis time caused the
micropores to transform into mesopores. In the presence of acid, pyrolysis at 500 oC causes the formation
of micro pores and an increase in the surface area to 1300 m 2/g with the effect of hydrolysis and
decomposition during the removal of the acid from the structure during pyrolysis. The hydroxyl and
carbon-containing functional groups on the surface of the produced biochar were determined by FT-IR
results, which significantly removed from the surface with increasing temperature and the presence of
acid.
Keywords: Biochar, nutshell, modification
GİRİŞ
Biyokömür, sınırlı veya tamamen oksijen yokluğunda organik atık, tarımsal artıklar, algler ve evsel
atıkları içeren biyokütlenin pirolizi ile üretilen karbon bakımından zengin bir katıdır. Biyokömür
üretiminde kullanılan hammaddenin ucuz, bol ve sürdürülebilir olması diğer hammaddelere göre
üstünlük sağlamaktadır. Biyokömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri kirleticilerin ayrılması [1],
elektrokimyasal enerji dönüşümü ve depolanması [2], katalizör uygulamaları [3], toprak ıslahı [4],
karbon dengesi [5] gibi farklı uygulamalarda kullanımı ile büyük ilgi uyandırmaktadır. Biyokömürün
bu özellikleri çoğunlukla hammadde türü, piroliz koşulları (örneğin, sıcaklık, ısıtma hızı ve kalma
süresi) ve fiziksel ve kimyasal aktivasyon koşulları ile ilgilidir.
Pirolitik koşullar altında üretilen biyokömürün düşük bir özgül yüzey alanına ve yüzeyinde düşük
miktarda fonksiyonel gruba sahip olması [6], onun farklı uygulamalarını sınırlamaktadır. Biyokömürün
özellikleri fiziksel ve kimyasal modifikasyonlarla geliştirilebilir [7,8]. Kimyasal modifikasyon
yöntemleri biyokömürün spesifik yüzey alanını ve gözenek yapısını olumlu yönde değiştirir [9]. Bu
modifikasyonlar için rapor edilen en umut verici kimyasallar asit (fosforik asit (H3PO4) [10–14], nitrik
asit (HNO3) [15] ), baz (KOH, NaOH) ve oksitleyicidir (H2O2) [16] ile birlikte çinko klorürdür (ZnCl2)
[17] ve potasyum permanganat (KMnO4) [18] ’dır. Bunlardan zayıf asit olarak H3PO4 [12,19,20] ve
güçlü bir baz olarak KOH [21,22] literatürde en çok biyokömürün aktivasyonu için çalışılan aktivasyon
kimyasallarıdır. Biyokütlenin pirolizi sırasında H3PO4'ün varlığı, dehidrasyon ve kondenzasyon
reaksiyonları yoluyla selüloz, hemiselüloz ve ligninin depolimerizasyonunu hızlandırmakta ve asidin
uzaklaştırılmasıyla gözenek oluşumunu artırmaktadır [23,24].
Biyokömürün karakteristikleri üzerine piroliz koşullarının ve asit aktivasyonunun etikisini incelemek
için, çalışmada fındıkkabuğu biyokütlesinin iki farklı sıcaklıkta (500 ve 700 oC) ve iki farklı sürede (1
ve 3 saat) pirolizi ve fosforik asit varlığında 500 oC’de pirolizi gerçekleştirilmiştir. Üretilen
biyokömürler detaylı bir şekilde karakterze edilerek, piroliz ve aktivasyon koşullarının biyokömür
karakteristikleri üzerine etkileri detaylı incelenmiştir.
DENEYSEL YÖNTEM
Çalışmada kullanılan fındıkkabuğu (FK), Ordu bölgesinden sağlanmış ve parçacık boyutu 0.25-0.5 mm
aralığına öğütülüp, elekler yardımı ile ayarlanmış ve kurutulmuştur. 5 g FK tartılmış ve 20 mm çapa
sahip kuvars tüpe doldurulmuş, kuvars pamuk ile sabitlenlenmiş ve düşey olarak yerleştirilmiş sandviç
fırının içeresine yerleştirilmiştir. Kuvars borunun girişi azot tüpüne, çıkışı da bir silikon hortum ile dışarı
bağlanmıştır. Fırın sıcaklığı 70 dk’da 700 oC’e çıkarılır ve bu sıcaklıkta 1 saat ve 3 saat bekletilir. Isıtma
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ve piroliz esnasında kuvars borudan 80 ml/dk akış hızında azot gazı geçirilir. Benzer olarak, fırın
sıcaklığı 50 dk’da 500 oC’e çıkarılması ve bu sıcaklıkta 1 saat ve 3 saat bekletilmesi ile biyokömür
örnekleri hazırlanmıştır. Bu örnekler, BC-x-y olarak adlandırılmıştır. Burada x piroliz sıcaklığını ve y
ise piroliz süresini göstermektedir.
FK ile kimyasal aktivasyonla biyokömür örnekleri hazırlanmıştır. Kimyasal aktivasyon kimyasalı olarak
fosforik asit (H3PO4) seçilmiştir. Biyokütlenin pirolizi sırasında H3PO4’in varlığında dehidratsyon ve
kondenzasyon tepkimeleri esnasında seliloz, hemiseliloz ve ligninin depolimerizasyonunu
hızlandırmakta ve asidin uzaklaştırılmasıyla gözenek oluşumunu artırmaktadır [23,24]. FK kütlesel
olarak 1:3 FK:H3PO4 ile karıştırılmış ve karışım 1 gün bekletilmiştir. Örnekler kuvars tüpe
yerleştirilmiştir. Azot akışında (25 ml/dk) sıcaklık 10 oC/dk ısıtma hızı ile 500 oC’e artırılmış ve bu
sıcaklıkta 1 saat piroliz edilmiştir. Piroliz sonrasında örnekler, distile su ile defalarca yıkanmış ve 80
o
C’de etüvde kurutulmuştur. Bu örnekler, BC-A-y olarak adlandırılmış olup, A asidi ve y ise piroliz
sıcaklığını göstermektedir.
Üretilen iyokömür örneklerine ait kalitatif kristal faz analizleri, X-ray diffraktometer (Rigaku
D/MAX/2200/PC ve RigakuSmartLab) (Cu X-Işını tüpü, λ=1.5405 Å) kullanılarak analiz edilmiştir.
Biyokömür örneklerinin parçacık boyut, tür ve dağılımı için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
analizleri TESCON‘ın Mira III cihazında, 5 nm altın kaplama sonucu SE dedektörü kullanılarak
görüntülenmiştir. Tüm örneklerin yüzey alanı, gözenek hacmi ve gözenek boyut dağılımı yüksek
çözünürlüklü yüzey alanı ölçüm cihazında (Quantachrome, AUTOSORB 1C) 77 K’de belirlenmiştir.
Adsorpsiyon öncesinde örneklere 250 oC’de 1.3 Pa’a ulaşıncaya kadar vakum uygulanmıştır. Bu
koşullarda örnek 8 saat tutulmuştur. Yüzey alanı, gözenek hacmi ve mikro gözenek hacmi sırayla çok
noktalı BET (Brunauer, Emmettand Teller), t- plot ve DR (Dubinin–Radushkevic) yöntemleri ile
belirlenmiştir. Gözenek boyut dağılımı ise Kelvin denklemini temel alan Barrett, Joyner, Halenda (BJH)
yöntemi ile belirlenmiştir. Toplam gözenek hacmi (VT) adsorpsiyon ve desorpsiyonun aynı anda
gerçekleştiği nokta olan P/Po = 0.99’da adsorplanmış hacim olarak alınmıştır. Tüm örnekler arasında
kıyaslama yapılabilmesi için aynı yöntemlere göre analiz edilmiştir.
Yüzey fonksiyonel grupları, Fourier Dönüşümü Kızılötesi spektroskopisi (FT-IR) (Bruker Tensor II) ile
karakterize edilmiştir. FT-IR ölçümleri, örnek 400–4000cm-1 dalga sayısı aralığında KBr (örnek: KBr =
2:100, w /w) ile karıştırılarak gerçekleştirildi. Saf KBr pelleti kullanılarak basline backroundu alınmıştır.
FK örneğinin DTA, TGA ve DSC analizleri (DSC 60, Shimadzu, Japonya) aleti kullanılarak
gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 mg numune alüminyum hücrelere yerleştirilmiş ve pres edilmiştir. Numune,
akan bir N2 (25 cm3 dk-1) altında 35 °C'den 550 °C'ye 10 °C/dk sabit bir ısıtma hızında ısıtılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
FK’dan piroliz ile biyokömür (BC) üretimi
Şekil 1’de FK ve 700 oC’de 1 saat ve 3 saat süre ile piroliz ile üretilmiş biyokömür örneklerinin XRD
görünümü verilmiştir. Literatürde rapor edilen ve XRD sonuçlarına göre FK, lignin, hemiselüloz ve
selülozdan oluşmaktadır. Literatür verilerine göre [25,26] FK’nın bileşiminde; %15-20 selüloz, % 1821 hemiselüloz ve % 46-50 aralığında lignin bulunmaktadır. FK’ın bu bileşimi Şekil 2’de gösterilen TG,
DTA ve DSC ile doğrulanmıştır. Termogravimetrik analiz sonuçlarına göre, ısıtma hızı ile FK üç adımda
ısıl olarak bozulmaktadır. 200 oC’in altındaki sıcaklıklarda, nem kaybı ve çok uçucu bileşiklerin kaybı
sonucu TGA’da kütle kaybı, DSC’de negatif pik olarak gözlenmektedir [27]. 170 – 370 oC arasında,
hemiselüloz ve selüloz türlerinin tamamının bozulması ve lignin kısmi bozulmasını göstermektedir. 370
o
C’in üzerinde ise karmaşık yapılı ve ısıl olarak kararlı olan lignoselülozik moleküllerin bozulması
gerçekleşmekte ve char oluşmaktadır [28]. Azot atmosferinde 700 oC’de FK piroliz edildiğinde, lignin,
hemiselüloz pikleri kaybolmakta ve selüloz piki azalmakta ve 370 oC’in üzerinde char oluşumuyla Şekil
1’de 2= 43.5o’de amorf karbon oluşumu gözlenmiştir [29].
Şekil 3’de FK ve biyokömür örneklerinin SEM görümleri gösterilmiştir. FK, düzensiz ve gözenekli bir
yapıya sahiptir. 700 oC’de 1 saat piroliz edildiğinde, farklı büyüklüklerde katmanlı gözenekli
parçacıklara dönüşmüştür. 700 oC’de piroliz süresi 1 saatten 3 saate artırıldığında, yapıda pürüzler
oluşarak, mikro ve mezo gözenekler oluşmaktadır. Bu görüntüleri N2 adsorpsiyon-desorpsiyon
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izotermleri de desteklemektedir. Bunun anlamı şudur ki, piroliz süresinin artışı ile gözeneklerdeki uçucu
bileşikler uzaklaşmakta, yeni gözenekler oluşmakta ve var olan gözenekler ise genişlemektedir.
Tablo1’de hazırlanmış tüm bileşenlerin EDS ile belirlenmiş bileşimleri gösterilmektedir. FK önemli
miktarda karbon (% 76.3), oksijen (%21.8) ve düşük miktarlarda K, Mg, Ca ve Al elementlerini
içermektedir. Piroliz sonrasında, süreye bağlı kalmaksızın, FK biyokömürü (BC)’nün karbon içeriği
artmış ve oksijen içeriği azalmıştır. Bu, N2 atmosferinde FK’ın yapısındaki lignin ve hemiselülozun
uzaklaşmasına ek olarak nemin uzaklaşmasının bir sonucudur.
Selüloz

Şiddet [a.u]

Lignin
Hemiselüloz

FK
BC-700-1
BC-700-3
Amorf karbon

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
2 [o]

Şekil 1. FK ve FK’dan üretilmiş biyokömürlerin XRD görünümü
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Şekil 2. FK’ın N2 atmosferinde TG, DTA ve DSC sonuçları

FK

BC- 700-1

BC-700-3
Şekil 3. FK ve 700 oC’de FK’ın pirolizinden üretilmiş biyokömürlerin SEM
görüntüleri
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Şekil 4’de FK ve 700 oC’de FK’ın pirolizinden üretilmiş biyokömürlerin N2-adsorpsyonu- desorpsiyonu
izotermleri ve gözenek boyut dağılımı gösterilmiştir. FK ve BC örnekleri IUPAC sınıflandırmasına
göre Tip IV izotermine uygundur [30]. Tablo 2’deki yüzey alanı ve gözenek dağılımı sonuçları Şekil
4’deki sonuçlar ile birlikte incelendiğinde, FK ve BC örnekleri IUPAC sınıflandırmasına göre
çoğunlukla mezo gözenek yapısına sahiptir. FK’nın gözenek çapı piroliz sıcaklığı ve süresi ile azalmakta
ve yüzey alanı ise piroliz ile yaklaşık 2 katına artmaktadır. Bu yapıdaki hemiselüloz, selüloz ve lignin
bozulması ile yapıdan bazı uçucuların uzaklaşmasının sonucu, mezo gözeneklere ek olarak mikro
gözeneklerin oluşumunun bir sonucu olmaktadır.
Tablo 1. Örneklerin EDS ile belirlenmiş elemental analizi
Örnek

C

O

K

Na

Mg

Ca

Al

Si

FK
BC-700-1

76.3
91.6

21.8
6.9

0.9
0.6

-

0.1
0.1

0.8
0.5

0.3
0.1

0.1

BC-700-3

89.3

10.7

-

-

-

-

-

BC-500-1

87.2

12.2

-

0.04

0.06

-

0.16

0.08

BC-A-500

86.4

13.2

0.01

0.07

0.06

0.08

-

0.1

Tablo 2. Farklı koşullarda üretilen biyokömür örneklerin yüzey alanı ve gözenek özellikleri
Örnek

SBETa
(m2/g)

FK
BC-700-1
BC-700-3
BC-500-1
BC-A-500
BC-550-3

VToplam b
(cm3/g)

16.5
34.8
31.9
47.4
1299
62

Vmikroc
(cm3/g)

0.04
0.06
0.04
0.06
1.29
0.08

0.12
-

Rpd
(Å)
45.2
32.4
26.2
24.2
19.9
27.2

Çok noktalı BET yöntemi kullanılarak hesaplanmış yüzey alanı; bP/Po = 0.99’da adsorplanmış hacim; c BJH yöntemi ile belirlenmiş mikro
gözenek hacmi; dDR yöntemi ile belirlenmiş ortalama gözenek yarıçapı
a

Adsorplanmış hacim [cm3 g-1]

30.0
FK
BC-700-1
BC-700-3

25.0
20.0

15.0
10.0
5.0

0.0
0.0
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6.0E-03
FK
BC-700-1
BC-700-3

5.0E-03

Dv(r)[cc/Å/g]

4.0E-03
3.0E-03
2.0E-03
1.0E-03
0.0E+00
1

10
Gözenek çapı [nm]

Şekil 4. FK ve 700 oC’de FK’ın pirolizinden üretilmiş biyokömürlerin N2-adsorpsyonudesorpsiyonu izotermleri ve gözenek boyut dağılımı

Ham ve piroliz edilmiş örneklerin FTIR spektrumları Şekil 5’de gösterilmiştir. FK örneği yüzeyinde
çeşitli fonksiyonel gruplar analiz edilmiş olup, yüzeyde belirlenen fonksiyonel gruplar Tablo 3’de
listelenmiştir. 3200-3500 cm-1 aralığında geniş pikler, tüm ham bitkisel atıklarda bulunmakta olup,
yapıda bulunan hidroksil gruplarını ya da adsorplanmış suyu göstermektedir. 2922 cm -1 ve 2853 cm-1
bölgesinde gözlenen bandlar metil ve metilen gruplarındaki C-H gerilim titreşimlerini göstermektedir.
1700-1740 cm-1 aralığında gözlenen bandlar karbonil (C=O) gruplarını göstermektedir. 1600-1595 cm1
aralığında bulunan bandlar C=C gerilim titreşimini göstermektedir. 1513 ve 1428 cm−1’de gözlenen
iki bandlar aromatik halkalarda iskelet C=C titreşimini göstermektedir. 1050 cm-1 bölgesinde gözlenen
çok belirgin band alkollerde, fenollerde, eter ya da ester gruplarında yer alan C-O gerilim titreşimlerini
göstermektedir. 2300 cm-1 bölgesindeki bandlar C=N=S ya da C=N=C‘i göstermektedir. 2362 cm−1’de
band alkin gruplarında C C gerilim titreşimlerini tanımlayabilmektedir. 3600- 3700 cm-1 aralığındaki
iki band mineral maddedeki OH gruplarını göstermektedir [31].
FK örneğinde su ya da -COOH ve OH gibi yapıya bağlanmış OH grupları 3250 cm-1 bölgesinde analiz
edilmiş olup, 700 oC‘de piroliz ile yapıdan dehidratasyon reaksiyonu ile tamamen kaybolmuştur.
Mineral yapıya bağlı OH grupları, düşük şiddetlerde FK örneğinde gözlenmiştir. 700 oC’de piroliz ile
üretilen biyokömürün mineral içeriğini değiştirmediğinden, OH pik şiddetlerinde de önemli bir değişim
gözlenmemiştir. 2922 cm-1 ve 2853 cm-1 bölgesinde gözlenen alifatik C-H bandları tüm ham bitki
örneklerinde gözlenmekte olup, 700 oC’de piroliz ile önemli miktarda yapıda selüloz, hemiselüloz ve
lignin parçalanması sonucu, yapıdan uzaklaşmıştır. 2300 cm-1 bölgesinde gözlenen C=N=S ya da
C=N=C grupları ve 2362 cm−1’de gözlenen alkin (C C) grupları gözlenmiş olup, bu yapıların yüksek
stabilitesinden dolayı, piroliz ile pik şiddetlerinde bir değişim olmamıştır. 1740- 1514 cm-1 aralığında
gözlenen C=O, C=C ve C=N grupları bitkisel örneklerde aromatik bileşiklerin varlığının bir sonucudur.
700 oC’de gerçekleştirilen piroliz ile yapıdan, bu türlerin önemli bir miktarı uzaklaşmıştır. 950-1100
cm-1 aralığında gözlenen güçlü pik, selüloz, hemiselüloz ve lignin yapısında C-O fonksiyonel grupları
ile ilişkili olup 700 oC’de piroliz ile önemli miktarda azalmıştır. Bu azalma, yapıda yer alan selüloz,
hemiselüloz ve ligninin parçalanması sonucu metan, CO2 ve diğer gazlara ve diğer aromatik bileşiklere
dönüşümünün bir sonucu olabilmektedir [32]. Benzer bulgular Mançurya cevizi için de rapor edilmiş
olup, artan piroliz sıcaklığı ile aromatik yapıda C-O bağı zayıflamakta ve diğer bozulma tepkimeleri ile
ortaya çıkan oksijen türleri ile reaktif aromatik karbon bileşikleri ile polikondenzasyon reaksiyonu ile
diğer aromatik bileşiklere dönüşmektedir.
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Tablo 3 Ham ve piroliz edilmiş FK örneğinin FTIR spektrumlarında belirlenen fonksiyonel gruplar

3500-3200
2922;2853
1740-1700
1600-1595
1514
1110
1100-950

Özellik

Kaynak

+
+
+
+
↓
+
↓
+
+
↓
+
+
↓

Mineral maddedeki OH grupları

[31]

O-H gerilimi
(su ve hidrojen bağlı hidroksiller)
C-H gerilimi (alifatik CHx 2922- asimetrik
ve 2853- simetrik)
C=O gerilimi (karboksil, aldehit, keton, eter)

[33]

C=C, C=O, C=N( ketonlarda ve quininde
bulunan bağlı aromatik bileşikler)
C=C, N-H (ikinci aromatik aminler, piridin
halkaları)
Simetrik C-O gerilimi (Lignoselülozda C-OC)
Simetrik C-O gerilimi (selüloz,
hemiselüloz, lignin metoksi grupları)

[33,34]

C≡C

FK

4000

3500

BC-700-1

3000

2500
2000
Dalga boyu [cm-1]

[33]

[35]
[33]
[33]

C-H

Aromatik
Karboksil grubu C=O

Mineraldeki OH

C-O

Alifatik C-H

C=N=S
C=N=C

-OH grupları

[33]

Transmitans [%]

3700-3600

Pik varlığı

C-O-H veya C=O

Piroliz
sıcaklığı
[oC]
0
700
0
700
0
700
0
700
0
700
0
700
0
700
0
700

Aromatik C=C

Dalga boyu
[cm-1]

1500

1000

500

Şekil 5. FK ve BC-700-1 örneklerinin FTIR görünümleri

FK’dan asit pirolizi ile BC üretimi
FK ve asidin varlığında üretilmiş biyokömür örneklerinin XRD görünümleri Şekil 6’da gösterilmiştir.
Asidin varlığında piroliz ile üretilmiş biyokömür 23.7o ve 43.4o ‘de iki pik göstermekte olup, bunlar
düzensiz yapılı grafitik karbonun oluşumu ile ilişkili olabilir [36]. 15.5o ve 35.0o’deki pikler amorf
selülozun ve hemiselülozun bozulması sonucu kaybolmaktadır [37].
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[o]

Şekil 6. Asit ile aktive edilmiş FK’ın pirolizi ile üretilmiş biyokömürün XRD görünümü
FK ve BC-A-P500 örneklerinin SEM görünümleri Şekil 7’de gösterilmiştir. FK yapraksı bir yapıya
sahip olup, geniş gözenekler ve boşluklar içermektedir. FK 500 oC’de piroliz edildiğinde, yapraksı yapı
bozulmakta, gözenekler kapanmakta ve düşük gözenekli bir BC yapısı oluşmaktadır. Fakat FK asit ile
aktive edildikten sonra piroliz edildiğinde, nano boyutlu küresel partiküllere sahip BC-A-P500 örnekleri
üretilebilmektedir.
H3PO4’in varlığında piroliz, FK’ın yapısında dekarboksilasyon ve depolimerizasyon ile BCA’nın C
içeriğini %65.1’e artırırken ve oksijen içeriğini ise, % 32.4’e azaltmıştır [38]. Ayrıca, Tablo 4’de
gösterilen XRF sonuçlarına göre, yapıda önemli miktarda P türlerinin varlığı gözlenmiş olup, bu yıkama
ile uzaklaşamayan fosfat türlerinin varlığının bir sonucudur.
BC ve BC-A-500-1 örneklerinin yapısal özelliklerini belirlemek için, örneklerin N2 adsorpsiyonu ve
desorpsiyonu çalışılmış ve sağlanmış sonuçlar Şekil 8’de gösterilmiştir. Örneklerin izotermlerden
hesaplanmış yüzey alanı ve gözenek boyut dağılımı sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Şekil 8’de BC
ve Fe-BC örnekleri H3 histerisisli tip IV izotermi göstermektedir. Gözenek boyut dağılımı
incelendiğinde, gözenek çaplarının çoğunluğunun 2- 10 nm aralığında olduğu gözlenmiştir. BC-A-5001’in yüzey alanı, toplam gözenek hacmi ve mikro gözenek hacmi sıra ile 1299 m2/g, 1.29 cm3/g, ve 0.12
cm3/ g olarak hesaplanmıştır.

BC-500-1
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BC-A-500-1
Şekil 7. 500 oC’de konvansiyonel yöntemle ve fosforik asidin varlığında piroliz ile
üretilmiş BC örneklerinin SEM görüntüleri

Tablo 4. BC ve Fe-BC örneklerinin XRF ile belirlenmiş elemental bileşimi
Örnek
BC-550-3

Balans*

Fe

S

P

Cl

K

Mg

Ca

Al

Si

1.06

0.36

0.62

-

6.30

-

5.62

0.65

-

-

2.78

16.36

0.04

0.27

0.69

0.03

0.65

2.78

BC-A-500-1

76.40

*Tablodaki balans değeri H’den Mg’ elementleri gösterir.
8.00E-02

900.0
BC-A-P500

7.00E-02

BC-A-P500

BC-P550-3h

700.0

6.00E-02

BC-P550-3h

600.0
5.00E-02

500.0

Dv(r)[cc/Å/g]

Adsorplanmış hacim [cm3 g-1 ]

800.0

400.0
300.0

4.00E-02
3.00E-02

200.0

2.00E-02

100.0

1.00E-02

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

0.00E+00

1.0

1

Bağıl basınç [P/Po ][-]

10
Gözenek çapı [nm]

100

Şekli 8. BC ve BC-A-500-1 örneklerinin N2 adsorpsiyonu-desorpsiyonu ve gözenek boyut dağılımı
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SONUÇLAR
Fındıkkabugu kullanılarak farklı piroliz sıcaklıklarında ve sürelerinde farklı yüzey ve kimysal bileşimli
biyokömür örnekleri sentezlenebilmektedir. Piroliz öncesi fındıkkabuğunun asit ile modifikasyonu
üretilen biyokömürün partikül boyutunun küçülmesine, seliloz, hemiseliloz ve ligninin düşük
sıcaklıklarda parçalanmasına, düşük partikül boyutlu ve yüksek yüzey alanı ve gözenek hacmine sahip
biyokömür üretime neden olmakatadır.
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KALABALIKLARIN GÜCÜ ADINA! BİR KAVRAM İNCELEMESİ: KİTLE KAYNAK
KULLANIMI
BY THE POWER OF THE CROWD! A CONCEPT REVIEW: CROWDSOURCING
Prof. Dr. Murat TÜRK
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Esra AYAZ
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Özet
Günümüzde hızlı bir şekilde değişen ve gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte dünyanın ekonomik,
siyasal ve kültürel yapılarında da değişik yapılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle de 20. yüzyıldan
itibaren gerçekleşmeye başlayan kültürel, ekonomik ve toplumsal birtakım değişimlerin insanları
şekillendirdiği ve yeni bir toplumsal yapıyı oluşturmaya başladığı görülmektedir. Bilgiye erişimin kolay
olması, paylaşımın ve etkileşimin çok olması, kolektif ve bağımsız içerik üretimlerin artmaya başlaması
ile insanların ve şirketlerin yaşam profillerinde değişmelere neden olmuştur. Özellikle de kaynakların
yetersiz kalmaya başlaması, rakiplerin çok olması, şirketleri ve bilim insanlarını bir adım daha
ilerlemeye yöneltmiştir. Böylelikle “kitle kaynak kullanımı” kavramı ortaya çıkmıştır. Kitle Kaynak
kavramı; bir problemin çözümünün hazırı yoksa, şirketin kendi çalışanlarından ya da piyasada bulunan
profesyonel uzmanlardan değil de kitlelerden sağlanması sürecine verilen isim olarak ifade
edilmektedir. Kitle kaynak kullanımı değişik şekillerde olabilmektedir. Küçük ekiplerle, büyük gruplar
halinde ve hatta insanlarla da gerçekleştirilebilmektedir. Yakınlarda ya da dünyanın diğer ucunda
yaşayan insanlardan faydalanılabilmektedir. Çalışmada genel anlamda kitle kaynak kavramı ile ilgili
literatür taramasına ve güncel yaşantıdaki kullanımlara yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kitle, Kitle Kaynak, Teknoloji
Abstract
Today, with the rapidly changing and developing communication technologies, different structures also
have started to emerge in the economic, political and cultural structures of the world. It is seen that some
cultural, economic and social changes that have started to take place especially since the 20th century
have shaped people and started to form a new social structure. Ease of access to information a lot of,
sharing and interaction, and the increase in collective and independent content production have led to
changes in the life profiles of people and company. In particular, the fact that the inadequacy of resources
and there are many competitors have led company and scientists to go one step further. Thus, the concept
of "crowdsourcing" has emerged. Crowdsourcing concept; If a solution to a problem is not ready, it is
expressed as the name given to the process of providing the enterprise from the masses, not from its own
employees or professional experts in the market. Crowdsourcing can take different forms. It can be done
with small teams, in large groups or even with people. It can be used by people living nearby or on the
other side of the world. In the study, a literature review on the concept of crowdsourcing and its uses in
current life will be included.
Key Words: Crowd, Crowdsourcing, Technology
Giriş
Bugünün iş dünyası için en önemli konulardan biri kullanmakta oldukları ve aynı zamanda sürekli
güncellenen teknolojidir. Bugün artık, eskisi gibi davrananlar ya da eski köye yeni adet getirme, icat
çıkarma diyenler değil, eski köye yeni adet getiren ya da icat çıkaran şirketler kazanıyor. Yıllardır “biz
bu felsefe ile başarılı olduk, büyüklerimizden böyle gördük ve bunu devam ettirmeliyiz” diyenleri ise
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orta ve uzun vadede ciddi tehlikeler bekliyor. Dijital ortamda var olan ve kendini güncelleyen, mevcut
ürünlerini güncelleyerek ya da yeni ürününü piyasaya rakiplerinden hızlı sunan, sunduğu ürünlerini
kaliteli ve olabildiğince ucuza sunan şirketlerin başarı ihtimali yüksek gözüküyor. Artık iş dünyasında
sık sık şahit olduğumuz gibi, şirket içinde yenilikçiliği yayan, yenilikçiliği destekleyerek yeni fikirlere
ödül veren veya yenilikçilik yarışmaları düzenleyen hatta bu konu ile ilgili birimler kurum bu işi
kurumsallaştıran şirketler başarılı oluyor. Şirketler paydaşlarının yanında, özellikle kendi çalışanlarına
yönelik yaptıkları yarışmalarla veya etkinliklerle yeni fikirleri toplayıp uygulamaya aktarıyor hatta
uluslararası şirket ise farklı kültürlerden daha fazla ve farklı fikirler elde edebiliyor, bunun yanısıra
yarışmalara bazen o kadar çok fikir geliyor ki, bu fikirleri binlerce veri arasında dikkatlice inceleyip
kaybetmemek de oldukça önem kazanıyor.
Bir şirketi geleceğe taşıyacak yolun çizilmesine kuruluşun bütününü katmak, sağlıklı bir harekettir.
Çalışanlarını iş birliği anlayışı çevresinde toparlamayı öğrenemeyen şirketlerin kaybetmesi
kaçınılmazdır. (Westerman vd., 2014: 153)
Organizasyonların en temel üç özelliği, insan, yapı ve teknolojidir. Bunların ayrı ayrı dikkate alınması
ve vizyona yönelik birlikte hareket etmesi sağlanmalıdır. Şirketler çalışanlarıyla hatta paydaşlarıyla
birlikte çalışarak dijital dönüşümü hızlandırabilmektedir. Bu konuda en önemli noktalardan bir tanesi
teknoloji yönetiminin dikkatli ve etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Teknoloji yönetiminde etkin
olabilmek için ise, maliyetleri en aza indirebilecek teknolojilerin ve bu kullanılacak teknolojilerin
rollerinin iyi tanımlanması gerekmektedir. Bu rollerin başarılı olabilmesi ise, teknoloji yönetimi, Ar ge,
üretim yönetimi ve pazarlama ile devam eden sürekli bir ilişkinin geliştirilmesi gerekmektedir (Türk,
2003: 201).
Teknolojinin tüketiciler tarafından içselleştirilip kullanılma hızında inanılmaz bir artış olduğu
görülmektedir. Sabit telefonun 50 milyon kullanıcıya ulaşması 75 yıl sürmüşken, Facebook aynı sayıda
kullanıcıya 4 yılda, Instagram ise 2 yılda ulaşmış bulunmaktadır. (Çakıcılar, 2017). Bu durum
teknolojiyle birlikte kitle kaynağın kullanımının da ne kadar geliştiğini gözler önüne sermektedir.
Kitle kavramı
Kitle kavramı, bir ülkenin tüm halkının oluşturduğu ve bütün toplumsal sınıftan insanları kapsayan bir
yapı olarak ifade edilmektedir. Bu yapı dinamik, açık ve aktif bir toplum yapısının ürünü olmaktadır.
Toplumsal yapıya bakıldığında Sanayi Devrimi öncesinde kapalı ve durağan bir yapının hâkim olduğu
görülmektedir. Kavramın ortaya çıkması Sanayi Devrimi ile beraber olurken, devrimin yaratmış olduğu
farklılıklar toplumlarda kitleleri de ortaya çıkarmıştır. İlk olarak gazeteler daha sonra ise radyo ve
televizyon gibi kitle iletişim araçları ortaya çıkmaya başlamış, günümüze gelindiğinde ise bunları
internet takip etmiştir (Işık ve Akdağ, 2011: 123).
Yaşanan bu değişimlerden önce de kitleler siyasal, toplumsal ve ekonomik alanlarda hedef haline gelmiş
ve gün geçtikçe daha çok güçlenen bir değer haline gelmişlerdir. İnsanlık tarihi boyunca kitlelere çoğu
konuda çağrılarda bulunulmuş ve mevcut olan problemlerle başa çıkabilmek için davet edilmişlerdir
(Yazıcı, 2020: 91).
Kitle kavramı aslında birçok şeyi ifade etmektedir. Bunlar arasında en belirgin olan özelliği çelişkili
olmasıdır. Sosyal düşünce içerisinde olumlu ve olumsuz anlamları kelimenin içinde gizli olmaktadır.
Olumsuz anlamda kullanılması “çokluk” ya da “kalabalık”a karşılık gelen anlamlardan
çıkarılabilmektedir. Bu anlamda sıklıkla kültür eksikliğini kastetmekte, zeki ve akıllı olmayan, cahil,
kuralsız kitle insanlarını ifade etmektedir. Olumlu anlamda ise genelde sosyalist kültürlerde güç ve
belirli amaçlar için organize olan, çatışan insanların dayanışmalarını ifade etmektedir (Mutlu, 2007: 48).
Kitleyi oluşturan insanlar kim olurlarsa olsunlar, işleri, görevleri, yaşam tarzları, karakterleri ve zekâları
ister benzer olsun isterse ayrı olsun kalabalık haline gelmiş olmaları onlara bir anlamda kolektif ruh
aşılamaktadır. Aşılanan bu ruh içerisinde insanların yetenekleri, karakteristik özellikleri yok olmakta,
iradelerine bilinçaltları egemen olmaya başlamaktadır. Aynı zamanda kendilerini yenilmez hissetmekte,
telkin edilen düşüncelerin, fikirlerin faaliyete geçirilmesi coşkusunu taşımakta, bilinçdışı olarak içgüdü
ile hareket edebilmekte, gereksiz birtakım kahramanlıklar yapabilmektedirler (Le Bon, 2014: 27).
Bir kitleyi oluşturan insanların toplumdaki statüleri, meslekleri birbirlerine ne kadar yakın olsa da
kitleleşme sonucunda insanlar tek başına olduklarında düşüneceklerinden ve davranacaklarından daha
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farklı hareket etmektedirler. Fakat psikolojik kitle içerisinde insanlar birbirleri ile kaynaşmış olmakta,
aynı tür ögeleri oluşturmaktadırlar. Kendisini bu kolektif ruhun gücüne bırakan insan, bütün duygularını
ve düşüncelerini bulunduğu kitlenin ortak idealleri çerçevesinde güdülemeye başlamaktadır. Bir süre
sonra içerisinde bulunduğu kitlenin ruhuna yapılacak olan her türlü tehditlere karşı saldırganlaşmaya
başlamakta ve kendi bireysel çıkarlarını kitlenin çıkarları için feda etmeye başlamaktadır (Pıçakcı, 2019:
4).
Kitle kaynak kavramı
İlk kez 2006 yılında Jeff Howe tarafından literatüre kazandırılan kitle kaynak kavramı, normalde bir
şirketin çalışanlarının yürütmüş olduğu bir faaliyetin açık çağrı yoluyla daha önceden tanımlanmamış,
geniş bir kitleye yönlendirilerek yaptırılması şeklinde tanımlanmıştır (Escoffier vd., 2018: 5).
Kitlelerin Bilgeliği isimli kitabında James Surowiecki kitle kaynak kullanımının etkinliğini araştırmıştır.
Araştırma sonucunda geniş kitlelerin; yenilikleri teşvik etmekte, sorunları çözmede, gelecekle ilgili
tahminlerde bulunmada, sayı olarak azınlıkta olan seçkin bir zümreye göre daha akıllı olduklarını
gözlemlemiştir. Surowiecki yapmış olduğu bu çalışmada; yapay zekâ, popüler kültür, siyaset, tarih gibi
çeşitli alanları inceleyerek, liderlerimizi nasıl seçmemiz gerektiği, şirketlerimizi nasıl yönetmemiz
gerektiği gibi konularda önemli noktalara yer vermiştir (Surowiecki, 2005; Kelleci, 2019: 36).
Kitle kaynak kavramı her ne kadar 2006 yılında Jeff Howe tarafından kullanılmaya başlanmış ve
kelimenin oluşumunu “kalabalıklardan güç almak” kavramından almış olsa dahi günümüzde internet
bağlantısı ve öğrenme isteği olan herkesin ekonomik olarak üretkenliğe katkıda bulunmalarına imkân
veren bir kavram olarak kullanılmaya başlanmıştır (Merzifonluoğlu, 2014: 1).
Kitle kaynak kavramının tarihte bilinen en eski örneği olarak “boylam ödülünü” alan John Harrison
görülmektedir. 1714 yılında Büyük Britanya’da bir komisyon, hareket halinde olan bir geminin
boylamını doğru olarak tespit etmenin yolunu bulan bir kişiye 20.000 pound para ödülü vereceğini
açıklamıştır. Bunun sebebi ise Kraliyet Donanması’nın birçok gemisinin ve kargosunun yolunu
bulamadığı için kaybolmaya başlaması ve bu durumun da kraliyete finansal açıdan büyük bir yük
olmaya başlaması olarak görülmektedir. Saat yapımcısı olan John Harrison donanmanın en büyük
problemi haline gelen bu meseleyi çözerek 20.000 pound ödülü kazanan kişi olmuştur (Gupta ve
Sharma, 2013). 19. yüzyıla gelindiğinde Fransız hükümeti alt sınıflar ve silahlı kuvvetler için tereyağına
benzeyen bir gıda üretmeleri için yarışma başlatmıştır. Yarışma sonucunda Fransız bir kimyager olan
Hippolyte Mège-Mouriès, “oleomargarine” adını verdiği ve daha sonra margarin olarak adlandırılan
ürünün patentini alan kişi olmuştur (Yazıcı, 2020: 92).
K.K.K. yalnız yeni fikirler üretmek ve dönüşüm tasarımınızın kalitesini yükseltmek için iyi bir yol değil,
aynı zamanda insanları cezbeden bir yaklaşım olarak görülmektedir (Westerman vd., 2014: 256).
K.K.K. kavramı bir noktada insanların her daim öngörülebilir çıkarcı kalıplara uygun davranmadıklarını
açık bir şekilde göstermektedir. İnsanlar kitle kayak projeleri için belirli bir finansal karşılığı olmasa
dahi bıkmadan çalışmaya hazır bir haldedirler. Geleneksel iktisat bakımından bakıldığında bu davranış
mantıksız görünüyor olsa da ödüller her zaman euro ya da dolar ile ölçülmemektedir. MIT tarafından
yapılan bir araştırmada oldukça yetenekli programcıların neden açık kaynak projelerine zaman
ayırdıkları incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre programcıları katkıda bulunmaya yönlendiren şey
büyük bir topluluğun faydalanabileceği bir şeyler ortaya çıkarmak ve aynı zamanda uzmanı oldukları
bir işi yapmanın vermiş olduğu haz gibi karışık bir motivasyon ağı olduğu görülmüştür. Finansal
birtakım güdüleyiciler, özellikle de gelişmekte olan ülkelerden gelen katılımcılar için önemli olsa dahi,
insanlar ortak bir çabaya katkı sağlamak için oldukça hevesli olmakta, öğrendiklerini başka insanlara
aktarmaktan ve yeteneklerini kullanmaktan büyük bir keyif almaktadırlar (Howe, 2010: 18).
Kitle Kaynak Kullanımı ile İlgili Örnekler
İnsanlık tarihine bakıldığında çok eski zamanlardan beri varlığını sürdüren devlet ve aile gibi kurumlar,
insanların birlikte ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini devamlı kılan yapılar olarak
görülmektedir. İnsanların yaşam şartları ve devamlı olarak değişen iletişim şekilleri ile birebir iletişim
kurma süreleri azaldıkça, insanlar çevrim içi platformlar üzerinden sosyal gruplara dahil olmaya
başlamışlardır. Bu sosyal gruplarda bir arada olma durumu; ortak çıkarlar ve ortak ilgiler etrafında bir
araya gelen insanların eylemleri ile görünür olmaktadır (Aktaş, 2019: 269).
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Kitle kaynağın arkasındaki temel düzenleyici gücün topluluklar olduğu ifade edilmektedir. Bunun
nedeni büyük oranda bir kurumun veya bir örgütün problemini birçok yolla çözmek ve çözülebilecek
yollar arasından da en kolayını ve en ucuzunu bulma çabasından ileri geldiği görülmektedir (Lake,
2020). Başka bir ifade ile, eğer bir örgütün veya bir kurumun karşılaşmış olduğu problemin çözümü
ellerinde yok ise, bu kurum veya örgüt bu sorunun ilk başta kendi çalışanları tarafından çözülmesini
deneyecektir. Fakat bu problem, kendi topluluğu tarafından çözümlenemiyorsa ikinci yol olarak kurum
veya örgüt dışını deneyecektir. Bu dış yapı, fiyatların ve olanakların el verdiği kadarı ile piyasada
mevcut olan profesyonel danışmanlardan veya uzmanlardan problemin çözümünü bulma yönünde
olmaktadır. Eğer ki bu yolda başarısız olursa geriye bir tek yol kalmaktadır. Kurumun veya örgütün bir
problemi olduğunu ve bu problemin çözülmesine ihtiyaç olduğunu ilan ederek, tahmin edilemeyen bir
kişinin veya bir örgütün çözümünü yani “crowdsourcing”i beklemesi durumudur (Brabham, 2008).
Kitle kaynak, açık veya kapalı şekilde uygulanabilmektedir. Açık olarak uygulanan şeklinde kullanıcılar
birlikte çalışıp, değerlendirmeler yapmakta ve çeşitli görevleri beraber inşa ederek tamamlamaktadırlar.
Kapalı olarak uygulanan şeklinde ise, kullanıcılar başka bir görevi tamamlamak için çalışırken yaptıkları
göreve eş zamanlı olarak farklı bir görevi de yerine getirmiş olmaktadırlar. Açık kitle kaynak
kullanımında kullanıcılar, web sitelerinde veya kitaplarda ürünleri değerlendirebilmekte,
paylaşabilmekte ve yayılmalarına katkıda bulunabilmektedirler. Aynı zamanda kendileri de bilgi
verebilmekte, diğerlerinin yazdıklarını da düzenleyerek üretimde bulunarak ürün oluşturabilmektedirler
(Howe, 2010: 227; Aktaş, 2019: 227).
Bazı araştırmacılar (Saxton vd.,2013) K.K.K.’nın üç temel ögesi olduğunu ileri sürmektedirler. Bu üç
temel öge; dış kaynak kullanımı (outsourcing), kalabalık (crowd) ve sosyal ağlar olarak ifade
edilmektedir. K.K.K. ise bu üç ögenin kesişim noktasını (Bknz Şekil 1) oluşturmaktadır (Altunışık,
2017: 976).

Kitle (crowd)

Kitle kaynak (crowdsourcing)

Dış kaynak
kullanımı
(outsourcing)

Sosyal ağlar

Şekil 1: Kitle Kaynak Kullanımının Temel Ögeleri
Kaynak: Saxton, G. D., Onook O. and Rajiv K. (2013). Rules of Crowdsourcing: Models, Issues, and
Systems of Control. Information Systems Management, 30, ss. 3.
K.K.K.; rekabet için, içerik için ve teknik bakımdan kitlelerden yararlanma olarak üç temel çeşide
ayrılarak incelenmiştir (Jayanti, 2012; Akt. Bozat, 2017: 54-55);
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•

Rekabet için kitle kaynak kullanımı: bu kullanım şekli kuruluşların çok yetenekli olan
katılımcıları (genelde reklam ya da yönetim alanında) şirketin temel ya da stratejik çalışmalarını
bir ödül şansı ve çözümün teknik bir incelemesiyle tamamlamak için rekabet etmeye ikna
ettiklerinde oluşmaktadır. Yapılan bu iş belli bir uzmanlık düzeyi gerektirdiği için bu grup
katılımcılar şans eseri çekirdek bir işgücü olarak görülebilmektedirler. Doritos markasının
Super Bowl reklamı için içerik geliştirmek amacıyla yapmış olduğu çalışma bu kitle kaynak
türüne örnek verilebilmektedir.

•

İçerik için kitle kaynak kullanımı: bu kullanım şeklinde kuruluşlar içerik üretmek için
kullanıcılara direkt olarak bağlı olduklarında oluşmaktadır. Kullanıcılar ya çok az bir ücret
almakta veya hiç almamaktadırlar. Bu kaynak kullanımı kâr amacı güden ve gütmeyen
kuruluşlarda oluşmaktadır. Wikipedia, Facebook ve Youtube gibi kuruluşlar bu kitle kaynak
kullanım türüne örnek verilebilmektedir.

•

Teknik bakımdan kitle kaynak kullanımı: Bu kullanım şekli ise yüksek ihtimalle daha önce
anlaşmalı taraflara gitmiş olan teknik ve stratejik olmayan işler için kuruluşlar dış kaynaklardan
yararlanmak istediklerinde oluşmaktadır. oDesk ve MechanicalTurk gibi web siteleri bu
kullanım türüne örnek gösterilebilmektedir.

Her şekilde kitle kaynak kullanımlarına bakıldığında neredeyse tamamında iki özelliğin ortak olduğu
görülmektedir. Bunlardan bir tanesi katılımcıların önceliklerinin para olmamasıyken diğeri ise çoğunun
boş zamanlarını bu işlere adıyor olmalarıdır.
Converse’in reklam ajansının kamera kullanmasını bilen herkesi yirmi dört saniyelik bir reklam
çekmeye davet ettiği Converse Gallery kampanyası K.K.K.’na örnek olarak gösterilebilmektedir. Bu
reklam filmlerinde Converse’in Chuck Taylor modeline karşı duyulan tutkuyu göstermesinden başka
bir şey beklenmiyordu. Hatta ayakkabıyı bile göstermelerine gerek yoktu. Bu filmler arasında çok çok
iyi olanlar ve yaratıcı enerjileri ile göz kamaştıranlar bulunmaktaydı. Geçen üç hafta içerisinde şirkete
yedi yüz elli kasa dolusu film gönderildiği ve bu sayının Converse’in 2007 yılının başında kampanyaya
son verene kadar binlere tırmandığı ifade edilmektedir. Kampanyaya bakıldığında hem şirket
bakımından hem de reklam dünyası bakımından büyük bir başarı olduğu görülmektedir (Howe, 2010:
10).
İngiliz perakendecisi Sainsbury her ay belli başlı yönetim sorunları üzerine geribildirim sunan iki bin
çalışanın katıldığı bir panel düzenlemektedir. İnovasyon süreci bile yeni dijital araçlarla dönüşüme
uğratılmaya başlamaktadır: crowdsourcing, yayın arama ve açık inovasyon. Ayrıca şirket içindeki
kitleyi kaynak olarak kullanmak hem şirketin gücünden yararlanmanızı sağlamakta hem de yalnızca
yönetim komitesindeki birkaç seçkin kişinin değil herkesin önemli olduğuna ilişkin bir işaret
vermektedir (Westerman vd., 2014: 265).
Sonuç
K.K.K. kavramı; “kalabalık” (crowd) ve “dış kaynak kullanımı” (outsourcing) kavramlarının birleşimi
sonucunda ortaya çıkmıştır. Dış kaynak kullanımı (outsourcing) kavramı, şirketler açısından belirli bir
konudaki işin alanında profesyonelleşmiş başka bir şirkete yaptırması anlamına gelmektedir. K.K.K.
kavramı ise herhangi bir konuda bir işi kalabalık kitlelerin fikirlerinden ve çözüm önerilerinden
yararlanılarak, ödül veya takdir motivasyonu ile sonuçlandırıldığı çalışmalar olarak ifade edilmektedir
(Pıçakçı, 2019: 30).
Raymond; yeterli sayıda insanın incelediği, üzerinde çalıştığı her sorunun çözülebileceğini ileri
sürmektedir. Başka bir ifade ile, farklı ve büyük işgücü havuzunun her daim alanında uzman ve en
yetenekli işgücünden daha iyi sonuçlar elde edebileceğini ifade etmektedir. Bu sebeple kitle kaynak iş
dünyasının gelişimi ve geleceği açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. İnsanın kendisini bir gruba
ya da topluluğa ait hissetmek isteyen, gerçek işi olmasa da ilgi alanı veya hobileriyle değer yaratma
amacı güden gönüllü kitlelerin oluşturduğu kitle kaynağın sağlam temelleri, iş hayatında masrafların
büyük ölçüde azalmasını ve başarısızlıkların maliyetinin daha az olmasını sağlamaktadır (Raymond,
2001).
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Kitle kaynağın çalışması, bireyin ya da şirketin kitlelere istedikleri bir şeyi vermelerine bağlıdır. Başarılı
bir kitle kaynak kullanımı Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde en üstte bulunan ihtiyaçları
karşılamaktadır. İnsanlar duygusal, sosyal ya da psikolojik ihtiyaçları karşılandığı zaman başkalarına
katkıda bulunmaya hazır olurken, bu ihtiyaçları karşılanmadığı takdirde katkıda bulunmaya hazır
olamamaktadırlar (Howe, 2010: 233).
K.K.K. internet üzerinden çalışmakta ve onun gibi sınır tanımamaktadır. Örneğin, bilgisayar ağları ya
da sosyal platformlar, sizin şehirde mi, kasabada mı, köşe blokta mı yoksa Avustralya’da mı
bulunduğunuza veya asıl işinizin ne olduğuna önem vermemektedir. Problemi çözdüğünüz, ürünü
tasarladığınız veya hizmeti sağladığınız zaman bilgisayar ağları ya da sosyal platformlarda işi almaya
bir adım yaklaştınız demektir. K.K.K. da para daha çok gelişmiş ülkelerden Rusya ya da Hindistan gibi
çok nitelikli fakat iş bulamayan uzman sınıflar barındıran ülkelere akmaya başlamıştır. Bu durum
akıllara K.K.K.’nın artık yeni dış kaynak hizmetleri mi olacağı sorusunu getirmektedir (Howe, 2010:
19).
Bu çalışmada genel itibariyle K.K.K. kavramının tanımına ve bu kavramın bazı uygulamalarına
değinilmiştir. Gün geçtikçe hayatın her alanında kendini daha çok göstermeye başlayan bu kavrama
literatürde ve uygulamada daha çok yer verilmesi gerektiğini ve kavram ile ilgili geliştirilen bir ölçek
henüz olmadığı için ölçek geliştirme çalışmasının yapılmasının gerekli olduğu sonraki çalışmalar için
önerilebilir.
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YÜKSEK SICAKLIK STRESİNE KARŞI SALİSİLİK ASİT (SA), METİL JASMONAT
(MeJA) VE SODYUM NİTROPRÜSİD (SNP) UYGULAMALARININ ASMADA
FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF SALICYLIC ACID (SA), METHYL JASMONATE (MeJA) AND SODIUM
NITROPRUSIDE (SNP) APPLICATIONS ON PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL
PROPERTIES AGAINST HIGH TEMPERATURE STRESS
Selda DALER
Dr., Bahçe Bitkileri Bölümü, Ziraat Fakültesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, OrcID: 0000-0003-0422-1444

ÖZET
Bu çalışma, yüksek sıcaklık stresine karşı; farklı konsantrasyonlardaki SA, MeJA ve SNP
uygulamalarının asma fidanları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla, 2021 yıllında Yozgat
Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüne ait bitki yetiştirme serası, iklim odası
ve araştırma laboratuvarlarında yürütülmüştür. Araştırmada bitkisel materyal olarak ülkemizde sofralık,
şaraplık ve şıralık özelliklerinin yanı sıra, yaprak üretimiyle de ön planda olan Narince üzüm çeşidi
kullanılmıştır. Değişen konsantrasyonlardaki SA (0.5, 1.0 ve 2.5 mM), MeJA (5.0, 10.0 ve 15.0 mM)
ve SNP (0.5, 1.0 ve 1.5 mM) elisitörleri, 10 gün aralıklarla toplamda 3 defa bitkilerin tüm yeşil aksamını
ıslatacak şekilde pülverizasyon yöntemiyle uygulanmıştır. Toplam 120 günlük yetiştirme periyodunun
ardından asma fidanları, dikilmiş oldukları potlarla birlikte yüksek sıcaklığın uygulanacağı iklim
odasına yerleştirilmiştir. Yüksek sıcaklık uygulamaları 45 °C’de 24 saat süreyle gerçekleştirilmiş olup,
ortamdaki nispi nem oranı ise %70 düzeyinde tutulmuştur. Yüksek sıcaklık uygulamalarının ardından
asmalarda meydana gelen fizyolojik (stoma iletkenliği, yaprak sıcaklığı, klorofil miktarı ve membran
zararlanma indeksi) ve biyokimyasal (prolin miktarı, toplam fenolik madde miktarı, malondialdehit
içeriği ve antioksidan enzim aktivitesi) tepkiler incelenmiş ve bu tepkiler üzerine SA, MeJA ve SNP
uygulamalarının rolü belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, membran zararlanma indeksi bakımından
SNP’nin yüksek dozu hariç tüm uygulama ve konsantrasyonların stres kaynaklı zararlanmayı azaltıcı
etkide bulunduğunu; klorofil miktarı bakımından 10.0 mM MeJA’nın tüm uygulamalar arasında en
yüksek değerlere sahip olduğunu; SNP uygulamalarına ait tüm konsantrasyonların, stoma iletkenliği
bakımından en yüksek, yaprak sıcaklığı bakımındansa en düşük ortalamaları temsil ettiğini göstermiştir.
Toplam fenolik madde içeriği bakımından kontrol, 2.5 mM SA ve 1.5 mM SNP en yüksek değerlere
sahip olurken, 0.5 mM SA; 5.0, 10.0 ve 15.0 mM MeJA; 0.5 ve 1.0 mM SNP uygulamalarının en düşük
ortalamaları temsil ettiği; prolin miktarı bakımından en yüksek ortalamaların 1.0 ve 1.5 mM SNP
uygulamalarından elde edildiği; MDA miktarına ait en yüksek değerlerin kontrol gruplardan elde
edilirken, en düşük değerlerin 0.5, 1.0 ve 2.5 mM SA ile 5.0, 10.0 ve 15.0 mM MeJA uygulamalarından
alındığı tespit edilmiştir. Ayrıca, SOD enzim aktivitesi bakımından en yüksek değerlerin 10.0 mM
MeJA uygulamalarından elde edilirken; CAT enzim aktivitesine ait en yüksek değerlerin 5.0, 10.0 ve
15.0 mM MeJA ile 0.5 ve 1.0 mM SNP uygulamalarından alındığı; APX enzim aktivitesi bakımındansa
en yüksek ortalamaların 5.0 ve 10.0 mM MeJA uygulamalarından elde edildiği belirlenmiştir. Sonuç
olarak, yüksek sıcaklık stresine karşı eksojen uygulamaların asmalarda fizyolojik ve biyokimyasal
süreçlerin iyileştirilmesi bakımından etkili olduğu; uygulama konsantrasyonları arasında önemli
farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Asma (V. vinifera L.), metil jasmonat, salisilik asit, sodyum nitroprüsid, yüksek
sıcaklık stresi.
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ABSTRACT
This study, was carried out in the plant growing greenhouse, climate chamber and research laboratories
of Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Yozgat Bozok University in 2021 in order to
determine the effects of different concentrations of SA, MeJA and SNP applications against hightemperature stress on Narince grape variety saplings. Varying concentrations of SA (0.5, 1.0 and 2.5
mM), MeJA (5, 10 and 15 mM) and SNP (0.5, 1.0 and 1.5 mM) elicitors were applied with the
pulverisation method as wet all the green parts of the plants, 3 times in total at 10-day intervals. Hightemperature applications were carried out at 45 °C for 24 hours. Physiological and biochemical
responses that occur in the grapevines after high-temperature applications were investigated and on these
responses have determined the role of SA, MeJA and SNP applications. The research results showed
that all applications and concentrations, except the high dose of SNP, had a reducing effect on stressinduced damage in terms of membrane injury index; in terms of chlorophyll content, 10.0 mM MeJA
had the highest values among all applications; it showed that all concentrations of SNP applications
represented the highest in terms of stomatal conductance, the lowest averages in terms of leaf
temperature. In terms of total phenolic content, control, 2.5 mM SA and 1.5 mM SNP had the highest
values, while 0.5 mM SA; 5.0, 10.0 and 15.0 mM MeJA; 0.5 and 1.0 mM SNP applications represented
the lowest averages; that the highest averages in terms of proline amount were obtained from 1.0 and
1.5 mM SNP applications; while the highest values of MDA amount were got from the control groups,
it was determined that the lowest values were obtained from 0.5, 1.0, 2.5 mM SA and 5.0, 10.0, 15.0
mM MeJA applications. Additionally, the highest values in terms of SOD enzyme activity were obtained
from 10.0 mM MeJA applications; the highest values of CAT enzyme activity were obtained from 5.0,
10.0, 15.0 mM MeJA and 0.5, 1.0 mM SNP applications; in terms of APX enzyme activity, it was
determined that the highest averages were obtained from 5.0 and 10.0 mM MeJA applications. As a
result, exogenous applications against high-temperature stress were effective in improving
physiological and biochemical processes in grapevines, it has been determined that there were
significant differences among the application concentrations.
Keywords: Grapevine (V. vinifera L.), high-temperature stress, methyl jasmonate, salicylic acid,
sodium nitroprusside.
1.

GİRİŞ

Son yıllarda yaşanan iklim değişikliklerin potansiyel etkileri arasında, yıllık ortalama sıcaklığın
artmasıyla “küresel ısınma” olarak bilinen sıcak hava dalgaları ve aşırı yüksek sıcaklık olaylarının
giderek daha yaygın hale gelmesi yer almaktadır (Greer ve Weston, 2010; Carvalho ve Amâncio, 2018).
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin raporlarına (IPCC) göre, ortalama küresel hava ve yüzey
sıcaklığı değişiminin büyük olasılıkla 1 - 4.5 °C aralığında yükseleceği tahmin edilmektedir
(Anonymous, 2007, 2013). İklim değişikliği ve küresel ısınmadan kaynaklı zararlanmalar, geniş üretim
alanına sahip ve ekonomik getirisi yüksek bitki türlerinde önemli ekonomik kayıplara yol
açabilmektedir. Dünya üzerinde 77.4 milyon tonluk üzüm üretim miktarıyla, 7.3 milyon hektarlık geniş
bir yüzey alanına sahip olan bağcılık, yüksek sıcaklıklardan etkilenecek başlıca tarım sektörleri arasında
yer almaktadır (Anonymous, 2020). Yüksek sıcaklıklara son derece hassas bir tür olarak bilinen asma
için, optimum fotosentetik sıcaklık aralığının 25-35 °C olduğu (Mullins ve ark., 1992; Battaglia ve ark.,
1996; Schultz, 2000; Feil ve Purcell, 2001; Hendrickson ve ark., 2004; Kun ve ark., 2018; Zha ve ark.,
2018), 35 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda çeşitli tolerans mekanizmalarının devreye girdiği (Ferrandino
ve Lovisolo, 2014; Bernardo ve ark., 2018), aşırı yüksek sıcaklıklarda (≥ 40°C), oksidatif stres
nedeniyle; klorofil miktarı, membran stabilitesi ve enzim aktivitesi gibi fizyolojik ve biyokimyasal
parametrelerin önemli derecede etkilendiği, 45 °C’de fotosentez hızının %60 oranında engellendiği
(Greer ve Weedon, 2012) ve daha şiddetli durumların ise asmanın ölümüyle sonuçlanabileceği
bilinmektedir (Chen ve ark., 2016). Yüksek sıcaklıklar, bağcılığın yaygın olarak yapıldığı pek çok
bölgede asma fenolojisini, metabolizmasını, tane tutumunu, kompozisyonunu ve organoleptik
özellikleri önemli derecede etkilemektedir (Sugiura ve ark., 2013; Rienth ve ark., 2014; Carvalho ve
ark., 2015; Zha ve ark., 2018; Köse ve ark., 2018). Özellikle, çiçeklenme sırasında yüksek sıcaklıklara
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maruz kalma, meyve tutumunu önemli ölçüde engelleyerek verimin azalmasına yol açmaktadır (Greer
ve Weston, 2010). Tane tutumundan sonraki yüksek sıcaklıklar ise genellikle fenolik ve aromatik
bileşikler gibi sekonder metabolitlerin sentezi için elverişsizdir (Schultz, 2000). Dünya bağcılık
bölgelerinin büyük çoğunluğu, belirli coğrafik çevrelerle sınırlıdır. Son yıllarda meydana gelen sıcaklık
artışları, iklim, toprak ve çeşit performansı arasındaki dengeyi bozarak bu sınırların geçerliliğini önemli
ölçüde değiştirmektedir (Moriondo ve ark., 2013; Fraga ve ark., 2016; Wolkovich ve ark., 2018; Van
Leeuwen ve ark., 2019; Gashu ve ark., 2020). Yüksek sıcaklıkların, önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde
üzüm çeşitlerinin coğrafi dağılımını değiştirebileceği ve özellikle sıcak bölgelerin kalite ve potansiyel
verimde en büyük düşüşü yaşayacağı tahmin edilmektedir (Moriondo ve ark., 2013). Tüm bu
değişiklikler, nihai ürün kalitesinin istenilen düzeyde tutulabilmesi için bağcılığın kuzey bölgelere veya
daha düşük ortalama sıcaklıklara sahip, yüksek rakımlı bölgelere taşınması gibi uyum önlemlerinin
alınması gerektiğini vurgulamaktadır (White ve ark., 2006; Hannah ve ark., 2013; Santillán ve ark.,
2019; Morales-Castilla ve ark., 2020; Santos ve ark., 2020). Her çeşit için en uygun iklim bölgesinin
belirlenmesi (Hall ve Jones, 2010; Jones ve ark., 2012) ve sıcaklık stresinin asma çeşitleri üzerindeki
etki mekanizmalarının aydınlatılması amacıyla yürütülmekte olan çalışmaların sayısı her geçen gün
artmakla birlikte (Jones ve ark., 2005; Sadras ve Moran, 2013), bağcılıkta sürdürülebilirliğinin
sağlanması asıl olarak asmalarda termotoleransın geliştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bunun için de
hava sıcaklığının özellikle 40 °C’yi aştığı yaz aylarında, aşırı sıcaklıkların asma büyüme ve gelişimi ile
meyve kalitesi üzerindeki etkilerini ortadan kaldırabilecek ya da en aza indirebilecek yeni stratejilerin
geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır (Frioni ve ark., 2019). Bağcılık uygulamalarını iklim
değişikliğinin zorluklarına uyarlamaya yönelik stratejiler, yenilikçi yönetim tekniklerine
dayanmaktadır. Geliştirilecek bu teknikler aynı zamanda yüksek sıcaklık stresinin beraberinde ortaya
çıkan kuraklık stresinin olumsuz etkilerini hafifletmek için de hayati öneme sahiptir.
Son yıllarda bitkilerin maruz kaldıkları çeşitli stres etkilerinin hafifletilebilmesi ya da dayanıklılık
sağlanabilmesi konusunda, doğal olarak organizmaların kendisi tarafından üretilen ve organizmalardaki
fizyolojik işlevler üzerinde önemli etkileri bulunan elisitörlerin kullanımı gündemdedir. Çevresel stres
koşulları altındaki bitkilere dışsal olarak uygulanan elisitörlerin, içsel hormonların konsantrasyonundaki
eksikliği ortadan kaldırarak stresin inhibe edici etkilerini azaltabildiği bilinmektedir (Ashraf ve Foolad,
2007; Ashraf ve ark., 2008). Bu amaçla kullanılabilecek uygulamalardan birisi, bitkilerin fizyoloji ve
metabolizmasını etkileyerek, stres faktörlerinden kaçınma ve tolerans sağlama bakımından önemli
etkilere sahip salisilik asit (SA) uygulamalarıdır. Bitki büyüme ve gelişmesinin düzenlenmesinde önemli
bir fitohormon olarak görev yapan SA, bir dizi savunma proteininin sentezlenmesi de dahil olmak üzere,
bitki fizyolojisini ve metabolizmasını etkileyerek çeşitli çevresel stres faktörlerinden kaçınma veya
direnç sağlama konusunda bitkilere destek sağlamaktadır (Vicente ve Plasencia, 2011; Cai ve ark.,
2015). Stres koşulları altındaki bitkilerde endojen SA seviyesi artarken; eksojen SA uygulamalarının
bitkilerde antioksidan sistem de dahil olmak üzere çeşitli fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler süreçleri
doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği bildirilmiştir (Horváth ve ark., 2007; Saruhan ve ark., 2012;
Janda ve ark., 2014). Yapılan araştırmalar büyüme ve gelişmeye katkılarının yanı sıra SA
uygulamalarının bitkilerde lokal ve sistemik direnci teşvik ederek, patojen enfeksiyonu gibi biyotik
faktörler ile birlikte (Mandal ve ark., 2009) asma da dahil birçok farklı türde tuz stresi (El-Tayeb, 2005;
Dong ve ark., 2011; Kök, 2012; Yenilmez, 2016; Ciğerli, 2018); herbisit, ozon, UV, kuraklık, düşük ve
yüksek sıcaklık stresi (Dat ve ark., 1998a, 1998b; Senaratna ve ark., 2000; Borsani ve ark., 2001;
Ananieva ve ark., 2004; Wang ve ark., 2010; Aydın ve Nalbantoğlu, 2011; Kadıoğlu ve ark., 2011)
kadmiyum, kurşun ve diğer ağır metallerden kaynaklı abiyotik stres faktörleri (Choudhury ve Panda,
2004; Hayat ve Ahmad, 2007; Krantev ve ark., 2007; Guo ve ark., 2008; Ivanova ve ark., 2008; Koç ve
ark., 2013) üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğunu göstermektedir. Araştırmacılar aynı zamanda SA
uygulamalarının; bitkinin türü, SA konsantrasyonu ve çevresel koşullara bağlı olarak bitki toleransını
farklı derecelerde etkileyebildiklerini bildirmişlerdir (Hakimi ve Hamada, 2011; Sahar ve ark., 2011;
Ghasemzadeh ve Jaafar, 2012; Agamy ve ark., 2013; Janda ve ark., 2014).
Son on yılda araştırmacılar tarafından büyük ilgi gören elisitörlerden bir diğeri ise nitrik oksit (NO)
olmuştur. İlk olarak memelilerde tespit edilen NO (Wink ve Mitchell, 1998), serbest radikal olması,
küçük boyutlu olması, yüksüz olması, kısa ömürlü olması ve biyolojik zarlardan yüksek oranda
yayılabilmesi nedeniyle hücresel mekanizmaların düzenlenmesinde önemli rollere sahiptir (GarcíaMata ve Lamattina, 2013; Li ve ark., 2013). Bitkilerde tohumun çimlenmesinden, meyvelerin
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olgunlaşma evresine kadar, gelişimin hemen hemen tüm aşamalarında çevresel streslere karşı bitki
tepkilerinin kontrol edilmesinde ve düzenlenmesinde çeşitli fizyolojik fonksiyonları bulunan ve bu
özelliklerinden dolayı fitohormonların yeni bir üyesi olarak kabul edilen önemli bir sinyal molekülüdür
(Hasanuzzaman ve ark., 2010; Hasanuzzaman ve ark., 2011). NO, reaktif oksijen türü moleküllerin
temizlenmesi ve antioksidan enzimlerin aktivasyonu ile oksidatif stresin azaltılması, lipid
peroksidasyonunun ve iyon sızıntısının önlenmesi ve fotosentetik kapasitenin artırılması da dahil olmak
üzere sayısız biyokimyasal ve gelişimsel süreçte belirleyici olarak rol almaktadır (Hasanuzzaman ve
ark., 2010; Borhannuddin Bhuyan ve ark., 2020; Siddiqui ve ark., 2020; Sohag ve ark., 2020). Harici bir
NO donörü olan SNP’nin, stres altındaki pek çok türde morfolojik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri
iyileştirebileceği bildirilmiştir (Małgorzata Kopyra, 2004). SNP, uçucu yağ ve sekonder metabolitler
dahil birçok bitkide fitofarmasötiklerin üretimini teşvik etmektedir (Mohasseli ve Sadeghi, 2019).
Metil jasmonat (MeJA) da bitki büyüme sürecinde, biyotik ile abiyotik stres faktörlerine karşı savunma
tepkilerinin düzenlenmesinde önemli rolleri bulunan ve son zamanlarda kullanımı giderek yaygınlaşan
elisitörler arasında yer almaktadır (Cheong ve Choi, 2003). MeJA, kokulu bir uçucu bileşik olup, ilk
olarak 1962 yılında yasemin bitkisinden (Jasminum grandiflorum L.) izole edilmiştir (Demole, 1962).
Jasmonatlar içerisinde yer alan MeJA ve onun serbest asidi olan Jasmonik asit (JA), bitki gelişimi ile
birçok fizyolojik ve biyokimyasal süreçte önemli rol oynayan bitkisel hormonlardır (Wasternack ve
Hause, 2013). Jasmonatlar, tohum çimlenmesi, kök büyümesi, verim ve kalitenin arttırılması, meyve
olgunlaşması ve yaşlanma gibi farklı gelişme dönemlerinde etkili olan hücresel düzenleyiciler olarak
görev yapmaktadırlar (Creelman ve Rao, 2002; Wasternack ve Hause, 2002). MeJA’lar teşvik edici,
engelleyici ve koruyucu olmak üzere çok yönlü etkileri nedeni ile birçok bilim insanı tarafından bitki
büyüme düzenleyici sınıfında olduğu kabul edilen bileşiklerdir (Meyer ve ark., 1984; Creelman ve
Mullet, 1997; Irving ve ark., 1999; Sökmen ve Gürel, 2001; Theis ve Lerdau, 2003). MeJA’nın, çeşitli
stres faktörlerine karşı bitkinin savunma sistemini aktif hale getirmesi ve sekonder metabolit üretimini
teşvik etmesinin yanı sıra; absisyonu, stomaların kapanmasını, klorofil bozulmasını, solunumu, etilen
ve protein sentezini teşvik etmesi nedeniyle birçok bitki türünde farklı amaçlar doğrultusunda yaygın
olarak kullanıldığı bilinmektedir (Sembdner ve Parthier, 1993; Cheong ve Choi, 2003; Saito ve ark.,
2008; Akter ve ark., 2010; Hossain ve ark., 2011). JA ve MeJA’nın stres fizyolojisi üzerindeki etkilerinin
belirlenmesine yönelik yapılan araştırmalar, jasmonatların asma da dahil farklı pek çok bitki türünde
çeşitli biyotik (Chong ve ark., 2007; Weng ve ark., 2014; Guerreiro ve ark., 2016; Liu ve ark., 2016;
Gülbasar Kandilli ve ark., 2018) ve kuraklık (Fang ve ark., 2016), tuz (Tsonev ve ark., 1998) ve su stresi
de (Wang, 1999) dahil olmak üzere abiyotik stres faktörlerine karşı direnci arttırdıklarını göstermiştir.
Tarım sistemleri, iklimsel değişkenlik ve küresel ısınmaya karşı savunmasız sektörlerdir. Bu nedenle,
asma da dahil olmak üzere birçok bitki türünde abiyotik stres ortamına karşı direnç kazandırmaya
yönelik araştırmalar büyük önem taşımaktadır (Nenko ve ark., 2019). Bu çalışmada, SA, SNP ve MeJA
uygulamalarının yüksek sıcaklık stresi altındaki asma fidanlarında, fizyolojik (stoma iletkenliği, yaprak
sıcaklığı, klorofil miktarı ve membran zararlanma indeksi) ve biyokimyasal (prolin miktarı, toplam
fenolik madde miktarı, malondialdehit içeriği ve antioksidan enzim aktivitesi) özellikler üzerinde
meydana getirdiği değişimler incelenmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Araştırma Alanının Özellikleri
Bu çalışma 2021 yıllında Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümüne ait bitki
yetiştirme serası, iklim odası ve araştırma laboratuvarlarında yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü
alan 39°77′25″K ve 34°80′27″D koordinatlarında ve deniz seviyesinden 1340 m yükseklikte yer
almaktadır.
2.2. Bitki Materyali
Araştırmada bitkisel materyal olarak, Tokat yöresinde yaygın olarak yetiştirilen; ülkemizde sofralık,
şaraplık ve şıralık olarak değerlendirilebildiği gibi, yapraklık üretimiyle de ön plana çıkan Narince üzüm
çeşidine ait 1 yıllık çelikler kullanılmıştır.
2.3. Deneme Deseni ve Yetiştirme Ortamlarının Hazırlanması
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Çalışma, tesadüf parselleri deneme desenine göre, 3 tekerrürlü olarak dizayn edilmiş ve her tekerrürde
15 adet bitki yer almıştır. Dinlenme döneminde alınan çelikler, 35-40 cm uzunluklarda hazırlandıktan
sonra içerisinde torf:perlit (1:1) bulunan PE malzemeden yapılmış potlar (15×15×18 cm) içerisine
dikilmiştir.
2.4. Bitkilerin Yetiştirilmesi
Nisan-Temmuz aylarını kapsayan toplam 120 günlük yetiştirme periyodu boyunca bitkiler düzenli
olarak sulanmış, gübreleme fertigasyon şeklinde uygulanmıştır.
2.5. SA, MeJA ve SNP Uygulamaları
Fidanlar üzerindeki sürgün uzunluklarının 10-15 cm’ye ulaşmasıyla birlikte; değişen
konsantrasyonlardaki SA (0.5, 1.0 ve 2.5 Mm, Merck, CAS: 69-72-7), MeJA (5, 10 ve 15 mM, Sigma,
CAS: 39924-52-2) ve SNP (0.5, 1.0 ve 1.5 Mm, Merck, CAS: 13755-38-9) solüsyonları, 10’ar gün
aralıklarla toplamda 3 defa bitkilerin tüm yeşil aksamını ıslatacak şekilde pülverizasyon yöntemiyle
uygulanmıştır. Kontrol gruplarda ise saf su kullanılmıştır.
2.6. Yüksek Sıcaklık Uygulamaları
Toplam 120 günlük yetiştirme periyodunun ardından asma fidanları, dikilmiş oldukları potlarla birlikte
yüksek sıcaklığın uygulanacağı iklim odasına aktarılmıştır. Yüksek sıcaklık uygulamaları, soğuk beyaz
renkli floresan ışık kaynağı ile aydınlatılan iklim odasında, 14 saat aydınlık ve 10 saat karanlık
fotoperiyot, 45±1 °C sıcaklık ve %70 nispi nem koşullarında 24 saat süreyle gerçekleştirilmiştir.
2.7. Fizyolojik Analizler
Fizyolojik analizler yüksek sıcaklık uygulamalarının ardından ilk 3 saat içerisinde gerçekleştirilmiştir.
2.7.1. Membran zararlanma indeksi: Hücreden dışarıya verilen elektrolitin ölçülmesi yoluyla
hesaplanmıştır (Ibrahim ve Quick, 2001). Beş bütün yapraktan cork-borer yardımı ile 6 mm çapında
diskler çıkarılarak 20 ml deiyonize su içerisinde 4 saat bekletildikten sonra EC metre (Jenway 470
condimeter) yardımıyla EC1 değerleri ölçülmüş, aynı diskler 100 °C’de 10 dk bekletildikten sonra
çözeltilerin EC2 ölçümü gerçekleştirilmiştir. Elde edilen değerden aşağıdaki formül yardımıyla MZİ
değeri yüzde (%) olarak hesaplanmıştır.
MZİ=(Lt-Lc/1-Lc) x 100
Lt: Yüksek sıcaklık stresindeki yaprağın EC1/ EC2 değeri
Lc: Kontrol yaprağın EC1/ EC2 değeri
2.7.2. Klorofil miktarı: Her bir tekerrüre ait tüm sürgünlerdeki 5 yaprağın ana damara yakın iki bölgesi
portatif klorofilmetre cihazı (Konica Minolta SPAD-502) yardımıyla ölçülmüştür. Elde edilen
değerlerin ortalamaları SPAD cinsinden ifade edilmiştir (Geravandi ve ark., 2011).
2.7.3. Stoma iletkenliği: Sürgünlerdeki üstten 4. yapraklar kullanılarak, yaprak porometresi (SC-1 Leaf
Porometer, Decagon, Pullman, WA) yardımıyla ölçülmüştür. Porometrenin (SC-1 Leaf Porometer,
Decagon, Pullman, WA) okuma sensörü yaprağın alt kısmına ve damar aralarına denk gelecek şekilde
yerleştirilerek ölçümler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen değerler mmol.m-2.sn-1 cinsinden
kaydedilmiştir.
2.7.4. Yaprak sıcaklığı: Sürgünlerde üstten 4. yaprakların damar aralarındaki yüzey sıcaklıkları yaprak
porometresi (SC-1 Leaf Porometer, Decagon, Pullman, WA) kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen
değerler °C olarak kaydedilmiştir.
2.8. Biyokimyasal Analizler
Biyokimyasal analizlerde kullanılacak yaprak örnekleri, yüksek sıcaklık uygulamalarının hemen
ardından alınarak analizlerin yapılacağı zamana kadar -20°’de derin dondurucuda muhafaza edilmiştir.
2.8.1. Toplam fenolik madde miktarı: Toplam fenolik bileşiklerin belirlenmesi amacıyla ekstraksiyon
işlemi Kiselev ve ark. (2007)’nın yöntemine göre yapılmıştır. ~0.5’er g tartılan asma yapraklarının
üzerine 10’ar ml etanol ilave edilerek homojenize edilmiştir. Homojenizasyondan sonra 50 °C sıcaklıkta
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30 dk süreyle ultrasonik su banyosunda inkübasyona bırakılmış ve ardından 6000 rpm’de 10 dk santrifüj
edilmiştir. Süpernatantlar yeni tüplere aktarılarak evaporatör yardımıyla etanolün uçması sağlanmış ve
etanol tamamen uçtuktan sonra kalan kısımlar 1 ml metanol içerisinde çözülmüştür. Asma yapraklarının
toplam fenolik madde içerikleri Folin Ciocalteu kolorimetrik metodu kullanılarak Singleton ve Rossi
(1965)’nin prosedürüne göre belirlenmiştir. Absorbanslar, UV spektrofotometre (Perkin Elmer Lambda
25) kullanılarak 765 nm dalga boyunda belirlenmiş ve sonuçlar, standart gallik asit çözeltisinden
hazırlanan bir eğri yardımıyla, gallik asit eşdeğeri (GAE) şeklinde mg.g-1 cinsinden hesaplanmıştır.
2.8.2. Prolin miktarı: Bates ve ark. (1973) tarafından uygulanan prosedüre göre belirlenmiştir. ~0.5’er
g yaprak örnekleri 7.5 ml %3’lük sülfosalisilik asit içerisinde homojenize edilmiştir. Homojenatlar 6000
rpm’de 10 dk santrifüj edilmiş ve ardından süpernatanttan 2 ml alınarak üzerine 1 ml glasiyel asetik asit
ve 1 ml asit ninhidrin çözeltisi ilave edilerek, 100 °C de 1 saat bekletilmiştir. İnkübasyon süresinin
sonunda tüpler soğuk su banyosuna alınarak reaksiyon durdurulmuş ve tüplerin üzerine 4 ml tolüen
eklenerek vortekslenmiştir. Ardından oluşan üst faz alınarak 520 nm’de UV spektrofotometrede okuma
yapılmıştır. Tolüen kör numune olarak kullanılmış; sonuçlar, prolin standardıyla oluşturulan kalibrasyon
eğrisi yardımıyla μmol.g-1 olarak hesaplanmıştır.
2.8.3. Lipid peroksidasyonu: Lutts ve ark. (1996)’nın metoduna göre analiz edilmiştir. ~0.5 g yaprak
örneği tartılarak 7.5 ml %0.1’lik TCA (Trikloroasetik asit) içerisinde homojenize edilmiş ve elde edilen
homojenat 6000 rpm’de 10 dk santrifüj edilmiştir. Tüpün süpernatant kısmından 3 ml alınarak üzerine
%20’lik TBA (Tiyobarbütirik asit) içeren %0.1’lik TCA çözeltisinden 3 ml ilave edilmiştir. Reaksiyon
işlemi, karışımın 100 °C’de 30 dk inkübe edilmesiyle gerçekleştirilmiş ve tüplerin buz banyosuna
alınmasıyla durdurulmuştur. Ardından absorbsiyon değerleri 532 ve 600 nm’lerde spektrofotometrik
olarak ölçülmüştür. Elde edilen değerler malondialdehit (MDA) = [(A532-A600) x Ekstrakt hacmi (ml)
/ 155 mM /cm x Örnek miktarı (mg)] formülüne göre hesaplanmıştır. Sonuçlar µmol.g-1 olarak
kaydedilmiştir.
2.8.4 Antioksidant enzim aktiviteleri: Antioksidan enzim aktivitelerinin belirlenebilmesi amacıyla
enzim ekstraktları Özden ve ark. (2009)’nın yöntemine göre hazırlanmıştır. Yaprak örnekleri 2 mM Na₂EDTA ve %1 PVP içeren, 4 ml 50 mM K-fosfat bafır çözeltisi (pH: 7.0) içerisinde homojenize edildikten
sonra, elde edilen homojenatlar 4 °C de 6000 rpm’de 10 dk santrifüj edilmiştir. Oluşan süpernatant yeni
tüplere aktarılmış ve enzim aktvitelerinin belirlenmesinde kullanılmıştır.
Süperoksit dismutaz (SOD; EC 1.15.1.1) enzim aktivitesi: SOD aktivitesi, nitro blue tetrazolium
(NBT)’un, süperoksit radikalleri ile mavi renkli formazona fotokimyasal indirgenmesi reaksiyonunun
SOD enzimi tarafından engellenmesinin spektrofotometrik olarak ölçülmesi esasına dayanmaktadır
(Mutlu, 2009). 3 ml Reaksiyon karışımı; 50 mM KH2PO4 (pH: 7.8), 13 mM metiyonin, 63 µM NBT,
0.1 mM EDTA ve 13 µM riboflavin içermektedir. Aktivite ölçümü için 3 ml spektrofotometre küvetine
yukarıdaki riboflavin içermeyen reaksiyon karışımdan 2.58 ml alınarak, üzerine 30 µL enzim ekstraktı
eklenmiştir. Reaksiyon, tüplerin üzerine 13 µM’lık riboflavin çözeltisinden 390 µL eklenip
karıştırıldıktan hemen sonra, beyaz bir ışık kaynağı önüne yerleştirilmesiyle başlatılmıştır. Tüp, ışık
kaynağının karşısında 15 dk tutulmuş ve reaksiyon ışık kaynağının kapatılmasıyla durdurulmuştur. 15
dk içerisinde NBT’nin renk açılma yoğunluğu 560 nm’de köre karşı okunmuştur. Kör, aynı karışımın
enzimsiz versiyonunudan oluşmaktadır. 560 nm’de gözlemlenen NBT indirgenmesinin %50
inhibisyonuna neden olan enzim miktarı, 1 enzim ünitesi olarak kabul edilmiş ve elde edilen değerler
U.mg-1 protein olarak hesaplanmıştır (Agarwal ve Pandey, 2004; Yordanova ve ark., 2004).
Katalaz (CAT; EC 1.11.1.6) enzim aktivitesi: Gong ve ark. (2001) tarafından uygulanan metot
kullanılmıştır. Bu metot, CAT enziminin ortamdaki hidrojen peroksiti (H2O2), oksijen ve suya
dönüştürürken; meydana gelen absorbans değişiminin 240 nm’de izlenmesi esasına dayanmaktadır.
Reaksiyonda azalan H2O2 miktarını belirlemek amacıyla öncelikle standart grafik hazırlanmıştır. Bunun
için, 5 mM H2O2 çözeltisinden 3 ml’lik spektrofotometre küvetlerine sırasıyla; 0.15, 0.3, 0.45, 0.6, 0.75,
0.9, 1.05, 1.2, 1.35 ve 1.5 ml eklenerek, tüplerin hacimleri ddH2O ile 1.5 ml’ye tamamlanmış ve her
tüpe 1.47 ml 103.5 mM KH2PO4 ve 30 μl su ilave edilmiştir. Spektrofotometrede 240 nm’de absorbans
köre karşı okunmuş ve absorbans değerlerine karşılık gelen μM H2O2 değerleri kullanarak standart
grafik elde edilmiştir. Aktivite ölçümü için 3 ml’lik spektrofotometre küvetine, 103 mM KH 2PO4
tamponundan 1475 μl ve 40 mM’lık H2O2 substrat çözeltisinden 1500 μl konulduktan sonra, 25 μl enzim
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ekstraktı ilave edilmiştir. Spektrofotometrede 240 nm’de 3 dk boyunca 1 dk aralıklarla köre karşı
absorbans değeri okunmuş ve absorbansın doğrusal olarak azaldığı aralıktan dk başına absorbans
azalması hesaplanmıştır. Bu ortalama absorbans değerleri, standart grafik yardımıyla μmol cinsinden
H2O2 miktarına dönüştürülmüştür. 25 °C’de, 1 dk içinde, absorbansı 1 μmol azaltan enzim miktarı 1
enzim ünitesi olarak kabul edilmiş ve sonuçlar U.mg-1 protein olarak kaydedilmiştir.
Askorbat Peroksidaz (APX; EC 1.11.1.11) enzim aktivitesi: APX aktivite analizi, örnekteki enzim
tarafından okside edilen askorbatın 290 nm absorbansta spektrofotometre ile ölçülmesi prensbine
dayanmaktadır. 2 ml reaksiyon karışımı, 50 mM K-fosfat bafır çözeltisi (pH: 7.0), 0.5 mM askorbik asit,
1 mM Na2EDTA, 0.1 mM hidrojen peroksit (H2O2) ve 50 μl enzim ekstraktından oluşmaktadır. Bu
yöntemde, enzim ekstraktının reaksiyon karışımına ilave edilmesi ile askorbat oksidasyonu başlatılmış
ve 3 dk boyunca reaksiyon izlenmiştir. Oksitlenen askorbat miktarı, ekstinksiyon katsayısı 2.8 mM/cm
kullanılarak tespit edilmiştir. Enzimin 1 mg toplam protein başına dakikada oksitlediği 1 μmol askorbat
miktarı 1 ünite olarak kabul edilmiş ve sonuçlar U.mg-1 protein cinsinden kaydedilmiştir (Nakano ve
Asada, 1981).
2.9. Verilerin Değerlendirilmesi:
Elde edilen sayısal veriler; IBM SPSS vrs. 20.0 paket programı kullanılarak varyans analizine
(ANOVA) tabi tutulmuş, ortalamalar arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Duncan çoklu
karşılaştırma metodu (p<0.05) kullanılmıştır.
3. BULGULAR
Asmaların yüksek sıcaklık stres toleransının belirlenmesi, çoklu indekslerin kapsamlı bir
değerlendirmesini gerektirmektedir (Zheng ve ark., 2002; Kalaji ve ark., 2016). Bu çalışmada da
asmalarda yüksek sıcaklık stresi ile ilgili göstergelerden stoma iletkenliği, yaprak sıcaklığı, klorofil
miktarı, membran zararlanma indeksi, prolin miktarı, toplam fenolik madde miktarı, malondialdehit
içeriği ve antioksidan enzim aktivitesi olmak üzere fizyolojik ve biyokimyasal parametreler
incelenmiştir.
3.1. Membran Zararlanma İndeksi
Membran zararlanma indeksi, hücre zarının geçirgenliğini değerlendirmek için etkili bir parametredir
(Lin ve Kao, 1998). Hücre zarı, yüksek sıcaklık stresinin neden olduğu birincil fizyolojik yaralanma
bölgesi olarak kabul edilmektedir. Yüksek sıcaklık stresi koşullarında yaprak dokularında meydana
gelen hasar, hücre zarını zayıflatır ve bu da elektrolitlerin hücreden sızmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle, elektrolit sızıntısının ölçümü, yüksek sıcaklık zararlanmasını değerlendirmede önemli bir
göstergedir. Araştırma sonuçlarına göre, membran zararlanma indeksi bakımından SNP’nin yüksek
dozu (1.5 mM) hariç tüm uygulama ve konsantrasyonların stres kaynaklı zararlanmayı azaltıcı etkisinin
bulunduğu tespit edilmiştir (Çizelge 1).
3.2. Klorofil İçeriği
Fotosentetik süreç, çevredeki herhangi bir değişikliğe karşı oldukça hassastır (Yin ve ark., 2006).
Bitkilerdeki ana fotosentetik pigment olan klorofil, yüksek sıcaklığa oldukça duyarlıdır (Zhang ve ark.,
2006). Yüksek sıcaklık stresi altındaki bitkilerde, fotosentetik pigment biyosentezinin inhibisyonu,
kloroplast üst yapısında, özellikle membranda meydana gelen değişiklikler ve denatürasyonlara bağlı
olarak klorofil miktarı önemli derecede azalmaktadır. Ayrıca, yüksek sıcaklık koşullarında, artan
klorofil indirgeyici peroksidaz ve klorofilaz aktiviteleri de klorofil kapsamında ciddi düşüşlere neden
olmaktadır (Hu ve ark., 2020). Bu nedenle, klorofil miktarının tespiti, fotosentetik sistemdeki
değişimlerin incelenmesi ve üzüm çeşitlerinde yüksek sıcaklık direncinin belirlenmesinde önemli bir
göstergedir (Kadir ve ark., 2007). Elde edilen sonuçlara göre, kontrol gruplar ile SA ve SNP’nin düşük
dozları (0.5 mM) en düşük ortalamalara sahip olurken, 1.0 ve 2.5 mM SA; 5.0 ve 15.0 mM MeJA; 1.0
ve 1.5 SNP uygulamaları da en düşük ortalamalara sahip kontrol grupla aynı istatistiksel grup içerisinde
yer almıştır. Bununla birlikte, MeJA’nın orta seviyedeki konsantrasyonu (10.0 mM) klorofil miktarı
bakımından tüm uygulamalar arasında en yüksek ortalamaya sahip olmuştur (Çizelge 1).
3.3. Stoma İletkenliği
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Fotosentez, yüksek sıcaklığa en duyarlı süreçlerden biri olarak, diğer stres semptomları ortaya çıkmadan
yüksek sıcaklığın etkisiyle azalma gösterebilmektedir (Berry ve Bjorkman, 1980; Quinn ve Williams,
1985; Ebrahim ve ark., 1998; Karim ve ark., 2000; Camejo ve ark., 2005; Luo ve ark., 2011; Xiao ve
ark., 2017; Fahad ve ark., 2017; Sharma ve ark., 2019). Fotosentez hızının azalması da stoma
iletkenliğinde %15-30 oranında bir düşüşe neden olmaktadır (Haldimann ve Feller, 2004; Tan ve ark.,
2011; Greer ve Weedon, 2012). Bağlarda yüksek sıcaklık stresine genellikle mevsimsel kuraklık stresi
eşlik etmekte ve bu da asma büyümesini önemli derecede kısıtlamaktadır. Stomaların kapatması,
bitkilerin potansiyel kuraklığa karşı göstermiş oldukları birincil savunma hareketidir (Mathur ve ark.,
2014). Araştırmada, stoma iletkenliği bakımından en düşük ortalamaların kontrol gruplardan alındığı
belirlenirken, SA’nın düşük ve yüksek konsantrasyonları (0.5 ve 2.5 mM) ile MeJA’nın düşük ve yüksek
konsantrasyonları (5.0 ve 15.0 mM) kontrol uygulamayla aynı istatistiksel grup içerisinde yer almıştır.
Stoma iletkenliği bakımından SNP uygulamalarının tüm konsantrasyonları etkili bulunmakla birlikte,
SNP uygulamaları içerisinde de düşük (0.5 mM) ve orta (1.0 mM) konsantrasyonlar en yüksek
ortalamalara sahip olmuştur (Çizelge 1).
3.4. Yaprak Sıcaklığı
Stoma iletkenliğinde meydana gelen azalma sonucunda yaprak sıcaklığı artmakta ve yüksek sıcaklık
stres semptomları daha şiddetli hale gelmektedir (Lamaoui ve ark., 2018). Bulgulara göre, yaprak
sıcaklığı bakımından en düşük değerlerin, stoma iletkenliği verilerinin aksine SNP uygulamalarından
(0.5, 1.0 ve 1.5 mM) ve MeJA uygulamalarının yüksek dozlarından (15.0 mM) alındığı tespit edilmiştir.
SNP uygulamaları içerisinde de düşük (1.0 mM) konsantrasyona sahip uygulamalar en düşük
ortalamalara sahip olmuştur. Bununla birlikte, SA’nın tüm konsantrasyonları (0.5, 1.0 ve 2.5 mM) ile
MeJA’nın düşük (5.0 mM) ve orta (10.0 mM) konsantrasyonları kontrol uygulama ile aynı istatistiksel
grup içerisinde yer almıştır (Çizelge 1).
Çizelge 1. SA, MeJA ve SNP uygulamalarının asmada fizyolojik özellikler üzerine etkileri
Uygulama

Konsantrasyon
(mM)

Membran
zararlanma
indeksi
(%)

Klorofil
miktarı
(SPAD)

Stoma
iletkenliği
(mmol.m-2.s-1)

Yaprak
sıcaklığı
(°C)

Kontrol

0.0

17,28 a*

23,28 b

39,50 c

32,13 a

0.5

12,29 b

24,00 b

59,57 bc

31,70 ac

1.0

13,92 b

26,92 ab

91,10 ac

31,93 ab

2.5

12,43 b

25,58 ab

54,07 bc

31,70 ac

5.0

12,18 b

24,91 ab

54,03 bc

31,70 ac

10.0

10,98 b

27,75 a

76,20 ac

31,77 ac

15.0

10,39 b

26,88 ab

71,67 bc

31,40 bd

0.5

11,35 b

23,81 b

131,55 a

31,27 cd

1.0

10,38 b

26,57 ab

131,43 a

30,93 d

1.5

11,77 ab

25,20 ab

111,40 ab

31,37 bd

12,30

25,49

82,05

31,59

SA

MeJA

SNP

Ort.

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05).

*
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3.5. Toplam Fenolik Madde İçeriği
Fenolik maddeler gibi sekonder metabolitler, genellikle yüksek sıcaklık toleransıyla ilişkili abiyotik
stres tepkilerinde rol oynamaktadır (Wahid, 2007). Wahid ve Ghazanfar (2006) şeker kamışında artan
toplam fenolik madde sentezinin yüksek sıcaklık toleransı ile doğrudan ilişkili olduğunu bildirmiştir.
Fenolik bileşikler, serbest radikalleri temizlemeye ve bitkileri çevresel stres nedeniyle artan ROS
seviyelerinin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olmaktadır (Petridis ve ark., 2012). Toplam
fenolik madde içeriği bakımından SA ve SNP’nin yüksek dozları (SA: 2.5 mM ve SNP: 1.5 mM) kontrol
uygulamayla aynı istatistiksel grupta yer almıştır. MeJA uygulamalarının orta konsantrasyonları (10.0
mM) en düşük değere sahip olmakla birlikte; SA’nın düşük (0.5 mM), MeJA’nın düşük ve yüksek
konsantrasyonları (5.0 ve 15.0 mM) ile SNP’nin düşük ve orta (0.5 ve 1.0 mM) dozlarıyla aynı
istatistiksel grup içerisinde yer almıştır (Çizelge 2).
3.6. Prolin Miktarı
Yüksek sıcaklık stresi altında, proteinleri denatüre olmaktan koruma ve hücre ölümünü engelleme
yeteneğine sahip bir amino asit olan prolinin üretimi artmaktadır (Claussen, 2005; Sato ve ark., 2011;
Ismaili ve ark., 2015). Prolin miktarı bakımından en düşük ortalamalar kontrol gruplardan elde edilirken,
SA ve MeJA uygulamalarının tüm konsantrasyonları (SA: 0.5, 1.0 ve 2.5 mM; MeJA: 5.0, 10.0 ve 15.0
mM) kontrol uygulama ile aynı istatistiksel grup içerisinde yer almıştır. Prolin içeriği en yüksek
ortalamaların SNP uygulamalarının orta ve yüksek dozlarından (1.0 ve 1.5 mM) elde edildiği
belirlenmiştir (Çizelge 2).
3.7. Malondialdehit (MDA) Miktarı
Lipid peroksidasyonu, hücresel mekanizmalarda, temel hücre membranı reaktif hasarının bir sonucudur
(Ali ve ark., 2005; Liu ve ark., 2006). MDA ise membran lipid peroksidasyonunun son ürünü ve önemli
bir göstergesidir (Chen, 1989). Yüksek sıcaklık stresi nedeniyle, bitkilerde ROS birikimi ile
temizlenmesi arasındaki denge bozulabilmekte ve bunun sonucunda MDA gibi zararlı maddeler
meydana üretilebilmektedir (Meloni ve ark., 2003; Shah ve Nahakpam 2012). Sonuçlara göre, MDA
miktarına ait en yüksek değerlerin kontrol gruplardan alındığı belirlenirken, en düşük değerler SA ve
MeJA’nın orta konsantrasyonlarından (SA: 1.0 mM; MeJA: 10.0 mM) elde edilmiş olup, bu ortalamalar
SA ve MeJA’nın düşük ve yüksek konsantrasyonları (SA: 0.5 ve 2.5 mM; MeJA: 5.0 ve 15.0 mM) ile
aynı istatistiksel grup içerisinde yer almıştır. Ayrıca, MDA miktarında meydana gelen değişikliklerin
MZİ’den elde edilen bulgularla paralellik gösterdiği tespit edilmiştir (Çizelge 2).
3.8. Antioksidan Enzim Aktivitesi
Farklı çevresel stresler, bitkilerde hücresel homeostaz kaybına yol açarak ROS birikimine neden
olmaktadır. Antioksidatif sistemler, bitkileri ROS’un olumsuz etkilerinden korumada önemli bir rol
oynamaktadır (Meloni ve ark., 2003; Srivalli ve ark., 2003; Shah ve Nahakpam 2012). SOD enzim
aktivitesi bakımından en düşük değerler kontrol gruplar ile SA’nın düşük konsantrasyonundan (0.5 mM)
elde edilirken, en yüksek değerler MeJA uygulamalarının orta seviyelerinden (10.0 mM) elde edilmiştir.
SA’nın orta ve yüksek (1.0 ve 2.5 mM); MeJA’nın düşük ve yüksek (5.0 ve 15.0 mM), SNP’nin ise tüm
konsantrasyonlarından (0.5, 1.0 ve 1.5 mM) elde edilen ortalamalar ise her iki istatistiksel grup
tarafından da temsil edilmektedir. CAT enzim aktivitesine ait en yüksek ortalamalar MeJA
uygulamalarının orta konsantrasyonlarından (10.0 mM) elde edilirken, bu değerler MeJA’nın düşük ve
yüksek konsantrasyonları (5.0 ve 15.0 mM) ve SNP’nin düşük ve orta konsantrasyonlarıyla (0.5 ve 1.0
mM) aynı istatistiksel grup içerisinde yer almıştır. CAT enzim aktivitesi bakımından en düşük
ortalamalar ise kontrol gruplardan elde edilirken, bu değerler SA’nın tüm konsantrasyonları (0.5, 1.0 ve
2.5 mM) ve SNP’nin yüksek konsantrasyonuyla (1.5 mM) aynı istatistiksel grup içerisinde yer almıştır.
APX enzim aktivitesi bakımından en düşük değerler kontrol gruplar ile SA, MeJA ve SNP’nin yüksek
konsantrasyonlarından (SA: 2.5; MeJA: 15.0; SNP: 1.5 mM) elde edilirken; SA’nın düşük ve orta
konsantrasyonlarıyla (0.5 ve 1.0 mM), SNP’nin düşük konsantrasyonu (0.5 mM) en düşük ortalamalara
sahip uygulamalarla aynı istatistiksel grup içerisinde yer almıştır. APX enzim aktivitesine ait en yüksek
değerler ise MeJA uygulamalarının düşük (5.0 mM) ve orta (10.0 mM) konsantrasyonlarından elde
edilmiştir (Çizelge 2).
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4. TARTIŞMA
Yüksek sıcaklık stresine karşı farklı eksojen uygulamaların etkilerinin incelendiği araştırma sonuçlarına
göre; membran zararlanma indeksi bakımından SNP’nin yüksek dozu (1.5 mM) hariç tüm uygulama ve
konsantrasyonların stres kaynaklı zararlanmayı azaltıcı etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen
bulgular, SNP’nin yüksek konsantrasyonunun membran stabilitesi üzerinde olumsuz etkiye sahip
olduğunu göstermiştir. Yapılan araştırmalar, SA ön uygulamasının çeltikte kurşun ve cıvadan
kaynaklanan; mısır ve arpada kadmiyum toksisitesinin neden olduğu memran zararlanmasını azaltıcı
etki gösterdiğini bildirmektedir (Janda ve ark., 1999; Pal ve ark., 2002; Metwally ve ark., 2003; Krantev
ve ark., 2007). Benzer şekilde, Su ve ark. (2021), ingiliz çiminde yüksek sıcaklık stresine karşı eksojen
MeJA uygulamalarının membran zararlanmasını azaltarak, yüksek sıcaklık stresinin neden olduğu
oksidatif hasarı hafifletebileceğini belirlemiştir. Bununla birlikte, Farouk ve Al-Huqail (2020), kuraklık;
Bavita ve ark. (2012) ile Li ve ark. (2013) ise yüksek sıcaklık stresine karşı SNP uygulamalarının
membran zararlanma derecesini azaltırken, membran stabilitesini arttırdığını belirlemişlerdir. Benzer
sonuçlar çeşitli araştırmacılar tarafından da bildirilmiştir (Borhannuddin Bhuyan ve ark., 2020; Sadak
ve ark., 2020; Sohag ve ark., 2020).
Çizelge 2. SA, MeJA ve SNP uygulamalarının asmada biyokimyasal özellikler üzerine etkileri

Uygulama

Konsantras
yon (mM)

Toplam
fenolik
madde
miktarı
(mg.g-1)

Prolin
miktarı
(µmol. g-1)

MDA
miktarı
(µmol. g-1)

SOD
aktivitesi
(U.mg-1
protein)

CAT
aktivitesi
(U.mg-1
protein)

APX
aktivitesi
(U.mg-1
protein)

Kontrol

0.0

18,79 a*

26,55 d

10,88 a

49,13 b

0,92 d

4,38 d

0.5

8,64 bc

80,02 cd

8,39 bd

56,78 b

0,28 cd

7,50 bd

1.0

10,55 b

81,87 cd

7,52 d

157,91 ab

0,46 cd

7,52 bd

2.5

17,53 a

76,83 cd

8,42 bd

111,40 ab

0,44 cd

1,53 d

5.0

9,11 bc

72,47 cd

8,26 bd

82,97 ab

1,38 ab

15,65 ab

10.0

3,40 c

87,39 bd

7,22 d

223,05 a

2,06 a

22,98 a

15.0

6,75 bc

60,73 cd

7,66 cd

96,14 ab

1,17 ab

3,75 d

0.5

7,82 bc

108,09 bc

8,82 bc

145,31 ab

1,07 ac

5,03 cd

1.0

8,31 bc

197,07 a

8,96 bc

158,96 ab

1,24 ab

13,57 bc

1.5

17,66 a

145,02 ab

9,38 b

109,53 ab

0,91 bd

2,75 d

10,86

93,60

8,55

119,12

0,99

8,47

SA

MeJA

SNP

Ort.

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark önemlidir (P<0.05).

*

Yüksek sıcaklık stresi; klorofil biyosentezinde azalmaya, kloroplast zarlarının parçalanmasına ve
fotosistemlerin biyokimyasal reaksiyonlarının bozulmasına neden olmaktadır (Havaux, 1998; Efeoglu
ve Terzioğlu, 2009; Greer ve Weston, 2010; Aien ve ark., 2011; Reda ve Mandoura, 2011; Xiao ve ark.,
2017). Araştırmadan elde edilen verilere göre, MeJA’nın orta seviyedeki konsantrasyonu (10.0 mM)
klorofil miktarı bakımından tüm uygulamalar arasında en yüksek ortalamaya sahip olmuştur. Elde edilen
bu sonuçlar, MeJA’nın klorofil miktarı üzerindeki etkisinin konsantrasyonuna bağlı olarak değiştiğini
göstermiştir. Elde edilen bulgulara paralel olarak, Nasr ve Soliman (2020), elma fidanlarında; Su ve ark.
(2021) ise ingiliz çiminde yüksek sıcaklık stresine karşı eksojen MeJA uygulamalarının klorofil içeriğini
önemli ölçüde arttırdığını tespit etmişlerdir. Benzer sonuçlar diğer araştırmacılar tarafından da rapor
edilmiştir (Czerpak ve ark., 2006; Ueda ve Saniewski, 2006; Fugate ve ark., 2018; Zamani ve ark.,
2019). Bir diğer araştırmada, Hasanuzzaman ve ark. (2012), yüksek sıcaklık (38 °C) stresi altındaki
buğday (Triticum aestivum L. cv. Pradip) fidelerinde eksojen nitrik oksit (0.5 mM SNP) uygulamalarının
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klorofil miktarını önemli derecede arttırdığını kaydetmiştir. Ayrıca, Yenilmez (2016), tuz stresi
uygulanan Amerikan asma anaçlarında; Metwally ve ark. (2003), Krantev ve ark. (2007) ve Koç ve ark.
(2013) ise arpa, mısır ve domateste kadmiyum stresine karşı SA uygulamasının klorofil miktarını
arttırdığını ifade etmişlerdir.
Araştırmada, stoma iletkenliği bakımından en düşük ortalamaların kontrol gruplardan alındığı
belirlenirken, SNP’nin tüm konsantrasyonları stoma iletkenliği üzerinde etkili bulunmuş; SNP
uygulamaları içerisinde de düşük (0.5 mM) ve orta (1.0 mM) konsantrasyonlar en yüksek ortalamalara
sahip olmuştur. Elde edilen bulgular, yüksek sıcaklık koşullarında azalma eğiliminde olan stoma
iletkenliğinin SNP uygulamaları tarafından arttırıldığını göstermektedir. Benzer bir araştırmada, Sehar
ve ark. (2019), NO’nun tuz stresi altındaki buğdayda (Triticum aestivum L.), stoma iletkenliğini
arttırdığını ifade ederken; bulgularımızdan farklı olarak Corpas ve ark. (2019), NO’nun abiyotik stres
koşulları altında stomaların kapanmasından sorumlu olduğunu bildirmiştir.
Yüksek sıcaklık stresine genellikle kuraklık stresi eşlik etmekte olup, kuraklık koşulları stomaların
kapanmasına yol açmakta ve bunun sonucunda da yaprak sıcaklığının artışı kaçınılmaz olmaktadır
(Rizhsky ve ark., 2002). Araştırma sonuçları, yaprak sıcaklığı bakımından en düşük değerlerin, stoma
iletkenliğine ait bulguların aksine; SNP uygulamalarının tüm konsantrasyonları (0.5, 1.0 ve 1.5 mM) ile
MeJA uygulamalarının yüksek dozlarından (15.0 mM) elde edildiğini göstermektedir. SNP
uygulamaları içerisinde de düşük (1.0 mM) konsantrasyona sahip uygulamalar en düşük ortalamaların
alındığı gruplar olmuştur. Elde edilen sonuçlar, SNP uygulamalarının yüksek sıcaklık koşullarında
yaprak sıcaklığının düşürülerek yüksek sıcaklığın zararlı etkilerine karşı koruyucu etki yaptığını
göstermektedir.
Fenolik bileşikler; çevresel stres koşulları altında bitkilerde hücresel redoks dengesini sağlamak
amacıyla serbest radikal süpürücüler olarak görev yapan ve hücreleri oksidatif stresten koruyan
metabolik değişikliklerin ürünleri ve sekonder metabolitlerin ana gruplarından biri olarak kabul
edilmektedir (Mustafa ve Verpoorte, 2007; Król ve ark., 2014). Yapılan araştırmalar stres koşulları
altında yetişen bitkilerin, normal koşullarda yetişenlere göre daha fazla fenolik bileşik üretme
potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir (Ancilotti ve ark., 2015). Araştırmada, toplam fenolik
madde içeriği bakımından en yüksek ortalamalar; SA ve SNP’nin yüksek dozları (SA: 2.5 mM ve SNP:
1.5 mM) ile kontrol gruplardan elde edilmiştir. MeJA uygulamalarının orta konsantrasyonları (10.0 mM)
en düşük değerlere sahip olmakla birlikte; bu ortalamalar SA’nın düşük dozları (0.5 mM), MeJA’nın
düşük ve yüksek dozları (5.0 ve 15.0 mM) ile SNP’nin düşük ve orta (0.5 ve 1.0 mM)
konsantrasyonlarıyla aynı istatistiksel grup içerisinde yer almıştır. Benzer şekilde, Nasr ve Soliman
(2020), elma fidanlarında yüksek sıcaklık stresine karşı MeJA uygulamalarının; Alamer ve Fayez (2020)
ise kurşun stresine maruz bırakılan maydanoz yapraklarında SA uygulamalarının toplam fenolik
içeriğini önemli ölçüde azalttığını bildirmişlerdir. Bulgularımızdan farklı olarak Mohamed ve Latif
(2017), MeJA’nın; Farouk ve Al-Huqail (2020) ise SNP’nin farklı stres koşulları altındaki bitkilerde
toplam fenolik madde miktarının arttırılması bakımından etkili uygulamalar olduklarını ifade
etmişlerdir.
Prolin, sitoplazmalı ve suda yüksek çözünürlüğe sahip ozmotik bir madde olması nedeniyle, özellikle
yüksek sıcaklık ve kuraklık koşullarında, bitkilerdeki ozmotik kapasiteyi etkileyerek, içsel su
potansiyelinin korumasına yardımcı olmakta ve stres koşullarına karşı direnç sağlamaktadır (Hayat ve
ark., 2012). Çalışmada, prolin miktarı bakımından en yüksek ortalamaların SNP’nin orta ve yüksek
dozlarından (1.0 ve 1.5 mM) elde edildiği belirlenmiştir. Eksojen NO’nun, tuz stresi altındaki buğday
(Ruan ve ark., 2002), ebegümeci (Guo ve ark., 2009) ve domateste (Wu ve ark., 2011), ROS’u
temizleyen ve makromoleküllerin yapısını stabilize eden prolinin birikimini önemli ölçüde artırarak
stres toleransı sağladığı yapılan araştırmalar sonucunda da belirlenmiştir (Jamali ve ark., 2014).
Bulgularımızdan farklı olarak, Mostafa ve ark. (2015) tuz stresi koşullarındaki çeltikte; Krantev ve ark.
(2007) ile Zanganeh ve ark. (2019) ise kadmiyum ve kurşun stresine maruz bırakılan mısırda SA
uygulamalarının prolin sentezini azalttığını kaydetmişlerdir. Diğer yandan, Anjum ve ark. (2011), su
stresi altındaki soya fasulyesinde MeJA uygulamalarının prolin içeriğini arttırdığını bildirirken; Nasr ve
Soliman (2020) ise yüksek sıcaklık stresi koşullarındaki elma fidanlarında MeJA uygulamalarının prolin
sentezini azalttığını tespit etmişlerdir.
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Membran lipitlerinin peroksidasyonu ve membran proteininin oksidasyonu, oksidatif hasarın
büyüklüğünü değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan temel bir parametredir ve esas olarak
lipoksijenaz aktivitesinin artması nedeniyle gerçekleşmektedir (Macri ve ark., 1994). Araştırmada,
MDA miktarına ait en yüksek değerlerin kontrol gruplardan alındığı belirlenirken, en düşük değerler
SA ve MeJA’nın orta konsantrasyonlarından (SA: 1.0 mM; MeJA: 10.0 mM) elde edilmiş olup, bu
ortalamalar SA ve MeJA’nın düşük ve yüksek konsantrasyonları (SA: 0.5 ve 2.5 mM; MeJA: 5.0 ve
15.0 mM) ile aynı istatistiksel grup içerisinde yer almıştır. Ayrıca, MDA miktarında meydana gelen
değişikliklerin MZİ’den elde edilen bulgularla paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, Su
ve ark. (2021), İngiliz çiminde yüksek sıcaklık stresine karşı eksojen MeJA uygulamalarının MDA
miktarını azaltarak, yüksek sıcaklık stresinin neden olduğu oksidatif hasarı hafifletebileceğini
belirlemişlerdir. Bununla birlikte, Choudhury ve Panda (2004) ile Guo ve ark. (2007) kadmiyum stresi
altındaki çeltikte; El-Tayeb (2005) ise tuz stresine maruz bırakılan arpada SA uygulamalarının, MDA
miktarını azalttığını bildirmişlerdir. Ek olarak, Lei ve ark. (2007), Hasanuzzaman ve ark. (2012), Bavita
ve ark. (2012) ile El-Beltagi ve ark. (2016) buğdayda; Li ve ark. (2013) ise mısırda yüksek sıcaklık
stresine karşı eksojen NO’nun MDA içeriğini önemli ölçüde azalttığını tespit etmişlerdir. Ayrıca, NO
uygulamalarının MDA miktarını azalttığına dair farklı araştırmalar da mevcuttur (Song ve ark., 2006;
Hasanuzzaman ve ark., 2011; Kong ve ark., 2011).
Stres koşulları altındaki bitkilerde enzim aktivitesinde meydana gelen artışların, stres toleransının
yükselmesiyle ilişkili olduğu ifade edilmektedir (Kraus ve ark., 1995; Olmos ve ark., 1994; Upadhyaya
ve ark., 1990). Wang ve Li (2006), yüksek sıcaklık stresinin asmada antioksidan savunma sistemini
değiştirebileceğini bildirmiştir. Xiao ve ark. (2017), 4 gün süreyle 38°C’ye tabi tutulan asma
yapraklarında antioksidan enzimlerden SOD ve CAT aktivitelerinin maksimum seviyeye ulaştığını
bildirirken; Ahmad (2019) ise yüksek sıcaklık stresinin asmada APX enzim aktivitesini arttırdığını tespit
etmiştir. Elde edilen sonuçlar, SOD, CAT ve APX aktivitesinin stres koşulları altında arttığına dair
önceki bulguları doğrulamıştır (Ahmad ve ark. 2010; Koyro ve ark. 2012). Sonuçlara göre, SOD enzim
aktivitesi bakımından en düşük değerler kontrol gruplar ile SA’nın düşük konsantrasyonundan (0.5 mM)
elde edilirken, en yüksek değerler MeJA uygulamalarının orta seviyelerinden (10.0 mM) alınmıştır.
CAT, normal koşullarda ya da stres şartlarında, farklı yollarla oluşan H2O2'yi ilk temizleyen ve bitki
hücrelerinde redoks dengesinin korunmasında hayati bir öneme sahip olan antioksidan bir enzimdir
(Mittler, 2002). Araştırmada, CAT enzim aktivitesine ait en yüksek ortalamalar MeJA uygulamalarının
orta konsantrasyonlarından (10.0 mM) elde edilirken, bu değerler MeJA’nın düşük ve yüksek
konsantrasyonları (5.0 ve 15.0 mM) ile SNP’nin düşük ve orta konsantrasyonlarıyla (0.5 ve 1.0 mM)
aynı istatistiksel grup içerisinde yer almıştır. Çalışmada, APX enzim aktivitesi bakımından en yüksek
değerler MeJA uygulamalarının düşük (5.0 mM) ve orta (10.0 mM) konsantrasyonlarından elde
edilmiştir. Bu sonuçlar, özellikle MeJA ve SNP’nin bir antioksidan görevi görerek ve oksidatif stres
sırasında üretilen ROS’u baskıladığını doğrulamaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgulara paralel
olarak, Zamani ve ark. (2019), tuzluluk stresi altındaki domateste; Su ve ark. (2021) ise ingiliz çiminde
yüksek sıcaklık stresine karşı eksojen MeJA uygulamalarının; enzimatik aktiviteyi arttırarak, reaktif
oksijen türlerinin süpürülme oranını yükseltebileceğini ve böylece oksidatif hasarı hafifleterek, hücre
membranlarını stabilize edebileceğini bildirmektedir. Benzer şekilde çok sayıda araştırma, eksojen
JA'ların da antioksidan enzimlerin aktivitelerini artırarak, ROS oluşumunu baskılayabileceğini ve
böylece bitkilerin savunma sistemini aktive edebileceğini bildirilmektedir (Lehmann ve ark., 1995;
Hasanuzzaman ve ark., 2013; Chen ve ark., 2021). Wu ve ark. (2011), tuzluluk stresine maruz bırakılan
domateste; Karpets ve ark. (2011), Bavita ve ark. (2012), Hasanuzzaman ve ark. (2012) ile El-Beltagi
ve ark. (2016), yüksek sıcaklık stresi altındaki buğdayda; Farouk ve Al-Huqail (2020), kuraklık stresi
uygulanan mercanköşk bitkisinde eksojen NO’nun antioksidan enzimlerin aktivitesini artırarak stres
kaynaklı oksidatif hasarı hafifletmeye yardımcı olduğu bildirilmiştir.
5. SONUÇ
Yüksek sıcaklık stresi, dünya çapında bitki büyümesini, metabolizmasını ve verimliliğini sınırlayan
önemli bir çevresel strestir. Son yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri bağcılık sektörünün geleceği
açısından önemli bir tehdit unsuru haline gelmiştir (Greer ve Weston, 2010; Carvalho ve Amâncio,
2018). Sıcak ve kuru iklim bölgelerinde yayılış gösteren yerel çeşit ve klonların bu amaca hizmet edecek
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şekilde agronomik olarak değerlendirilebilme potansiyelleri bulunsa da (Banilas ve ark., 2009); soğuk
iklimlere adapte olmuş uluslararası öneme sahip birçok standart çeşidin bu ekstrem sıcaklık koşullarına
uyum sağlayamayacağı ön görülmektedir (White ve ark., 2006, Schultz ve Stoll, 2010). Bu nedenle,
yetiştiriciler açısından bitkilerin yüksek verimini sürdürmeye yönelik rasyonel ve stratejik yaklaşımlar
geliştirilmesi, tarımsal üretimin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Yüksek sıcaklık stresine (45
°C) karşı; SA, MeJA ve SNP uygulamalarının etkilerinin incelendiği bu araştırmada, eksojen
uygulamaların asma fidanlarında fizyolojik ve biyokimyasal süreçlerin iyileştirilmesi bakımından etkili
olduğu; uygulama konsantrasyonları arasında önemli farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE
BİYOÇEŞİTLİLİĞİ
BIODIVERSITY OF TURKEY WITHIN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Gülay TOKGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Orcı.0000-0002-9527-9379

ÖZET
Ekosistemlerin işleyişinin temelini oluşturan biyoçeşitlilik, insanoğlunun sürdürülebilir bir kalkınma
içerisinde olabilmesi için izlenmesine ve korunmasına önem verilmesi gereken, canlıların varoluş
anından itibaren oluşan değerli bir birikimdir. Türkiye, Dünyanın yarısına yakınının dâhil olduğu flora
alemlerinin en büyüğü olan Holoarktik alemde bulunmaktadır. Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan
biyocoğrafik bölgelerinin içinde yer alan ve bu bölgelerin geçiş zonlarına sahip bir ülkedir. Ülkenin
biyoçeşitlilik açısından küçük bir kıta olma özelliği, iki kıta arasındaki konumu ile iklim, topografik,
jeolojik, jeomorfolojik, habitat (göl, akarsular vb.) çeşitliliği ve Anadolu Diyagonali’nin doğu ile
batısındaki ekolojik farklılıklarının sonucudur. Bununla birlikte Türkiye, farklı ekosistemlere (orman,
kıyı ve deniz, step, dağ, sulak alan,), bu ekosistemlerin farklı form ve kombinasyonlarına sahiptir.
Sanayi devrimi ile başlayan toplumsal ve çevresel kaygılar, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi dengeleme
ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın gündeme alındığı Ortak Geleceğimiz
Raporuyla başlayan süreç, ülkeleri 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA)
belirlenmesi ve bu amaçlar doğrultusunda 2030 yılına kadar ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine
yönlendirmiştir. Bu sürecin başından itibaren Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına küresel
ölçekte katkı sağlayan ülkeler içerisindedir. Belirlenen amaçlar içerisinde biyoçeşitlilikte, küresel ve
yerel boyutta anlaşma, politika, mevzuatlar ile korunması gereken, birçok ülke için kritik önem taşıyan
konu başlıklarındandır. Bu çalışmada biyoçeşitlilik ile ilgili küresel anlaşmalar, SKA’lar
kapsamındaki hedefler, göstergeler, politikalar, mevzuatlar ele alınmış ve Türkiye’nin katkıları
araştırılmıştır. Çalışmada ilk bölümde sürdürülebilir kalkınma ve biyoçeşitlilik kavramsal olarak
incelenmiştir. İkinci bölümde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları biyoçeşitlilik özelinde ele alınarak
kullanma–koruma-izleme konusunda yapılan çalışmalar ve ilerlemelerin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Türkiye
ABSTRACT
Biodiversity, which forms the basis of the functioning of ecosystems, is a valuable accumulation
formed from the moment of existence of living things, which should be given importance to monitor
and protect in order for human beings to be in a sustainable development. Turkey is located in the
Holoarctic realm, which is the largest of the flora realms including almost half of the world. It is a
country located within the three biogeographical regions of Europe-Siberia, the Mediterranean and
Iran-Turan and has the transition zones of these regions. The country's feature of being a small
continent in terms of biodiversity is the result of its location between two continents, its climate,
topographic, geological, geomorphological, habitat (lake, streams, etc.) diversity and ecological
differences in the east and west of Anadolu Diagonal. However, Turkey has different ecosystems
(forest, coastal and sea, steppe, mountain, wetland,), different forms and combinations of these
ecosystems. The social and environmental concerns that started with the Industrial revolution revealed
the need to balance economic and social progress. The process, which started with the Our Common
Future Report, in which sustainable development was put on the agenda, led countries to determine the
Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015 and to realize common goals until 2030 in line with
these goals. Since the beginning of this process, Turkey is among the countries that contribute to the
Sustainable Development Goals on a global scale. Among the determined purposes, biodiversity is one
of the critical topics for many countries that needs to be protected with global and local agreements,
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policies and regulations. In this study, global agreements on biodiversity, targets within the scope of
SDGs, indicators, policies, legislation were discussed and Turkey's contributions were investigated. In
the first part of the study, sustainable development and biodiversity were examined conceptually. In
the second part, it is aimed to determine the studies and progress made in the field of use, protection
and monitoring by considering the Sustainable Development Goals in the context of biodiversity.
Key words: Biodiversity, Sustainable Development Goals, Turkey
GİRİŞ
Sürdürülebilir Kalkınma; insanoğlunun varlığını sürdürmesi için temel destek sunan ve parçası olduğu
ekosistemlerle denge ve uyum içerisinde, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve geliştirilmesidir
(Demirayak, 2002)Sürdürülebilir kalkınma fikir olarak Carlowitz’in orman bilimleri hakkında yazdığı
ilk kitabında, kerestenin günlük ekmek kadar önemli olacağı ve dikkatli kullanılması gerektiğini
savunması ile 1713 yılında ortaya çıkmıştır (Keiner, 2005). Sınırlı doğal kaynakların artan nüfusun
ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olup olmayacağının tartışılması, İngiliz iktisatçı Thomas Malthus’un
1800’lü yılların başında yaptığı çalışmalarla başlamıştır. 19. yüzyıl’da ise kömür yataklarının
tükenmesi endişesi gündeme gelmiştir. W.Stanley Jevons kitabında bu durumu açıklarken İngiltere’nin
kömür rezervlerinin tükeneceğini ve bu duruma bağlı olarak ülkenin endüstriyel hâkimiyetini
kaybedeceğini belirterek israfın önüne geçilmesi gerektiğini belirtmiştir (Du Pisani, 2006; Gedik,
2020).
Kavramsal olarak sürdürülebilir kalkınma ise, 1970’li yıllarda, bir sistem içinde var olan, Dünya
genelinde ekolojik olarak sürdürülebilir ve sosyal adaleti sağlayan ekonomik kalkınma politikalarının
yetersiz gelmesi neticesinde gündeme gelmiştir. Terim olarak ilk kez Dünya Çevre ve Kalkınma
Komisyonu’nun (WCED), Brundtland Raporu’nda (Our Common Future) tanımlanmıştır. Bu raporda
sürdürülebilir kalkınma; gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğinden ödün
verilmeden günümüzdeki ihtiyaçlarının karşılanması için bir gelişme olarak nitelendirilmiştir (Gedik,
2020). Sanayi devrimi ve savaşlardan dolayı bu dönemde doğal kaynakların tükenme endişesi ile
çevresel duyarlılık yoğun olarak artmaya başlamıştır. Kavramın topluluk düzeyinde tanınması ise 1972
yılında Stockholm Konferansı ile olmuştur. Konferans, çevre yönetiminin önemi açısından, çevre
değerlendirmenin bir yönetim aracı olarak kullanılması ve sürdürülebilir kalkınmanın geliştirmesi
bakımından önemli bir adım olmuştur (Barral, 2012; Gedik, 2020).
Genel tanımlamaya göre biyoçeşitlilik; bütün canlıların varyasyonları ve kesişimleridir (Alonso ve ark.
1997). Işık (1998), biyoçeşitliliği; bir bölgede bulunan türler, genler, ekosistemler ile ekolojik olaylar
bütünü olarak, Çepel (1997) ise bir ekosistemin canlı türleri bakımından zenginliği, canlılar arasındaki
çeşitlilik, yaşam alanlarında tür ve türlere ait genetik çeşitlilik olarak tanımlamaktadır (Seven, 2020).
Biyoçeşitlilik, sürdürülebilir kalkınmanın önemli parametreleri olan üç öğenin (genetik çeşitliliği, tür
çeşitliliği ve ekosistem çeşitliliği) birleşiminden oluşur. Belli bir tür, popülasyon, alt-tür yada ırkın
içlerindeki gen farklılıkları ile ölçülen genetik çeşitlilik, kalıtsal olarak iletilebilen ve varoluşta
biyokimyasal ve fiziksel özelliklerin belirlendiği biyokimyasal paketlerdir. Tür çeşitliliği ise bir grup
içindeki organizmaların genetik olarak benzerlikleri ve üretkenlikleridir. Belli coğrafi sınırlar içindeki
türlerin toplam sayısı tür çeşitliliğinin ölçüm yöntemidir. Ekosistem çeşitliliği; canlı ve cansız
varlıkların kendi içlerinde ve çevreleri arasındaki karmaşık işlevsellik ve ekolojik süreçlerin bir
bütünüdür. Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının temelinde bu süreçlerin canlı toplulukları için
sağladığı destek sistemleri ve karşılıklı bağımlılık vardır (URL1). Türkiye, Dünyanın yarısına
yakınının dâhil olduğu flora alemlerinin en büyüğü olan Holoarktik alemin kapsadığı ve her birinin
özel eşsiz ekosistemler barındırdığı Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan biyocoğrafik bölgelerinin
içinde yer alan, bu bölgelerin geçiş zonlarına sahip bir ülkedir. Ülkenin biyoçeşitlilik açısından küçük
bir kıta olma özelliği, iki kıta arasındaki konumu ile iklim, topografik, jeolojik, jeomorfolojik, habitat
(göl, akarsular vb.) çeşitliliği ve Anadolu Diyagonali’nin doğu ile batısındaki ekolojik farklılıklarının
sonucudur. Türkiye farklı form ve kombinasyondaki ekosistem ve habitat çeşitliliği ile flora (bitki) ve
fauna (hayvan) bakımından önemli sayıda tür çeşitliliğine sahiptir(URL 4).
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Günümüze kadar yaklaşık 1,5 ile 2 milyon canlı türü kayıt altına alınmıştır (Heywood, 1995; Karaatlı,
2015). Değişen, zenginleşen ve kimi zamanda insan eliyle yok edilen canlı sayısı ile ilgili yeni
biyoçeşitlilik araştırmalarına göre; 2 milyon ile 10 trilyon arasında tür olduğu ve 1.6 milyon türün
kayıt altına alınabildiği bilinmektedir (URL 2). Dünyada kayıtlı çiçekli yada tohumlu bitki türü
yaklaşık 500 bin civarındadır. 20 bitki tıbbi kullanıma uygun,4000 civarında ilaç yapımında yoğun
olarak kullanılmaktadır. WHO’ya göre tedavi amaçlı kullanılan bitki sayısı 20000 kadardır.
Türkiye’de Anadolu’da yetişen 500 kadar tür ilaç hazırlamada 350 kadarının ticareti yapılmaktadır.
Ülkemizde belirlenen toplam omurgalı sayısı 1500 civarındadır. (URL 3).Türkiye’de tanımlanmış
bitki türü sayısı 9 753 civarındadır, Taksonların %31,82’si (3 649) endemiktir. Fauna bakımından son
verilere göre Türkiye’de 463 kuş, 131 sürüngen, 170 memeli, 480 farklı deniz balığı türü ile 236 tatlı
su balığı türü yaşamaktadır (Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2019; URL 4; URL 5)
MATERYAL VE METOT
Türkiye’de biyoçeşitlilik Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında ele alınarak küresel
anlaşmalar, SKA’lar kapsamındaki hedefler, göstergeler, politikalar, mevzuatlar
araştırılmıştır.
Çalışmada sürdürülebilir kalkınma ve biyoçeşitlilik kavramsal olarak incelenmiş, Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları biyoçeşitlilik özelinde ele alınarak kullanma-koruma-izleme konusunda yapılan
çalışmalar ve ilerlemelerin belirlenmesi hedeflenmiştir.
BULGULAR
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI
Nüfus artışı, hızlı kentleşme ve sanayileşme ile birlikte Dünya’da doğal kaynaklar ile
biyoçeşitlilikteki kayıpların azaltılması koruma ve kullanma açısından sürdürülebilir gelişme için
amaç ve prensiplerin belirlenmesi, uygulanması, ekolojik, ekonomik, sosyal açıdan önemlidir.
Biyoçeşitlilik bakımından zengin tür ve çeşitliliğe sahip ülkeler, sürdürülebilir gelişmede önemli
aktörlerdir (Demir, 2013; Demir, 2020) Biyoçeşitlilik, Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir
Kalkınma Gündemi için kritik öneme sahiptir. 27 Eylül 2015 tarihinde Binyıl Kalkınma Hedefleri’ni
de içeren ve bu hedeflerin devamı niteliğinde olan, 17 amaç ve 169 alt hedeften oluşan “Gündem
2030: BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” New York’ta kabul edildi 2030 yılı
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile gündeme alınan çevre ile ilgili konular arasında kuraklık, iklim
değişikliği, sürdürülebilir şehirler, biyoçeşitliliğin korunması bulunmaktadır
Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında belirlenen 17Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Şekil 1’de
verilmiştir. BU amaçlar içerisinde SKA 15, karasal yaşamla ilgilidir. SKA 15’te “Kara ekosistemlerini
korumak, eski haline getirmek, ve sürdürülebilir olarak kullanmak, sürdürülebilir orman yönetimi,
çölleşme ile mücadele edilmesi, arazi bozunumunun durdurulması ve tersine çevrilmesi, biyoçeşitlilik
kaybının durdurulması” hedeflenen, 2030 yılına kadar ulaşılması amaçlanan 12 hedef ve bu
hedeflerdeki ilerlemeyi ölçmek için 14 gösterge belirlenmiştir Bu göstergelerden dört tanesi 2020’e
kadar, iki tanesi 2030’ a kadar diğerlerinde ise herhangi bir hedef yılı saptanmamıştır (BM, 2017).

Şekil 1.Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Amaçlar (URL 9)
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Biyoçeşitliliğe Direk Atıf Yapılan Türkiye’nin Çevre İle İlgili Taraf Olduğu Antlaşma, Sözleşme
ve Protokoller
Kuşların Himayesine Dair Sözleşme ( 1966), Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına İlişkin
Sözleşme (1983), Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (Bern 1988),
Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik çeşitliliğe İlişkin Protokol (1988), Özellikle Su
Kuşları Yaşama Alanı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi Ramsar (1994),
Nesli Tehlike Altında Olan Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme
CİTES (1996), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1997), BMÇölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
(1998), Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (2003), Karadeniz’in Biyolojik ve Peyzaj Çeşitliliğinin Korunması
Protokolü (2004), Kartagena Biyogüvenlik Protokolü (2004), Gıda ve Tarım Bitki Genetik Kaynakları
Uluslararası Antlaşması (2006) (URL 6).1993’te yürürlüğe giren Biyoçeşitlilik Sözleşmesi’ne Türkiye
1997’de taraf olmuştur. Bu sözleşmenin üç temel amacı vardır. İlk amaç biyolojik çeşitliliğin
korunması, ikinci amaç biyolojik çeşitliliğin parçalarının sürdürülebilir biçimde kullanımı ve 3.amaç
genetik kaynaklardan elde edilen faydaların adil ve eşit biçimde paylaşılmasıdır (URL7).
Stratejiler ve Eylem Planları
Ulusal Çevre Eylem Planı (1998), Bitki Genetik Çeşitliliğinin Yerinde Korunması Milli Planı (1998),
Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2001), Ulusal Gündem 21 Programı
(2001),Ulusal Sulak Alan Stratejisi (2003), Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Kullanımı ve Doğa
Koruma için Yasal Çerçevenin Akılcı Hale Getirilmesi Stratejisi (2003),Türkiye Ulusal Ormancılık
Programı, Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Plan, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve
Eylem Planı, Revize 2008 (Karaatlı, 2015).
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI KAPSAMINDA BİYOÇEŞİTLİLİK
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında bulunan 17 amaç içerisinde SKA14 (Sudaki Yaşam) ve
SKA15(Karasal Yaşam) biyoçeşitliliğin önemini açıkça vurgulamaktadır ve diğer amaçlarında
temelini oluşturur. SKA 2 (Açlığa Son), gıda güvenliği, yeterli beslenme; SKA 6 (Temiz Su ve
Sanitasyon) temiz su sağlanması; SKA11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar), şehirler için
öngörülen kapsayıcılık, güvenlilik ve sürdürülebilir olmasının yapılandırılmasını; SKA13 (İklim
Eylemi) iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edilebilmesi için acil eylemlere geçilmesi; SKA 14
(Sudaki Yaşam) su kaynaklarının, denizlerin ve okyanusların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde
kullanımının sağlanmasını; SKA 15 (Karasal Yaşam)’te ise kara ekosistemleri ile ilgili olarak bu
ekosistemlerin koruma, iyileştirme, sürdürülebilir kullanımı için teşvik, ormanların sürdürülebilir
yönetimi, kuraklık ve çölleşme ile mücadele, arazi bozumunun durdurulması, geriye çevrilmesi,
biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi öngörülmektedir (URL 8; URL 9)
SKA 14: Sudaki Yaşam Kapsamında Biyoçeşitlilik Değerlendirmesi
Denizler gıda, biyoyakıt, ilaç gibi doğal kaynaklara ulaşmayı sağlayan, atıklar ve kirlerin doğa
tarafından temizlenmesine yardım eden alanlar olarak önemlidir. Denizlerde atık ve kirletici
miktarının artması denizde yaşayan canlı türlerinin ölümüne neden olmakta ve biyoçeşitliliği olumsuz
yönde etkilemektedir (URL 11).Sudaki yaşamla ilgili olan SKA 14 ‘te 10 amaç bulunmaktadır. Bu
hedefler Şekil 2 ‘de verilmiştir. Bu amaçlardan 6 tanesi Türkiye tarafından uyulması ve uygulanması
açısından geçerlidir. SKA 14, denizler ile kıyı ekosistemlerinin korunması; deniz kaynakları ile
ürünlerinin sürdürülebilir kullanımı ve korunması; okyanuslarda asitleşmenin, kirlenmenin
engellenmesi, deniz teknolojilerinin transferini yaygınlaştırmak, balıkçılık teşviklerini kapsayan
hedefleri içerir. SKA 14’ün hedefleri arasında bulunan 14.3,14.7 14.a, 14.c Türkiye’nin de içinde
bulunduğu okyanusa kıyısı olmayan ülkeler için geçersizdir ve Türkiye’yi kapsamamaktadır.
Türkiye’de SKA 14’ten sorumlu kurum /kuruluşlar Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’dır. İlgili kurumlar ise İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman
Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜBİTAK’ dır (URL 9). SKA 14 te bulunan
hedefler ile ilgili stratejik belgeler Tablo 1’de verilmiştir.
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Şekil 2. SKA 14’te Yer Alan 10 Hedef (URL 9 )
Tablo 1. SKA 14’ün Gerçekleştirilmesi İçin Stratejik Belgeler, (URL 10)
SKA 14
ve
Hedefler
14.1

14.2
14.4
14.5

14.6
14.b

STRATEJİK BELGELER
➢ Kalkınma Planları,
➢ İklim Değişikliği Strateji Belgesi,
➢ Ulusal Sulak Alan Stratejisi,
➢ Yıllık Programlar,
➢ Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı,
➢ Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı,
(14.2-3-4-5-7 hedeflerde dahil)
➢ ÇŞB Stratejik Planı
➢ mülga OSİB Stratejik Planı,
➢ Mülga GTHB Stratejik Planı
➢ ÇŞB Stratejik Planı,
➢ Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Ulusal Strateji ve Eylem Planı,
➢ OSİB Stratejik Planı
➢ Türkiye Deniz Araştırmaları Strateji Belgesi (2014)
➢ Kalkınma Planları,
➢ Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı,
➢ İklim Değişikliği Strateji Belgesi,
➢ Ulusal Sulak Alan Stratejisi Yıllık Programlar,
➢ Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı,

Hedef 14.1: Karasal faaliyetlerin sebep olduğu deniz kirliliğini önlemek ve azaltmak kapsamında
Kalkınma Planları ve Yıllık Programları ile ilgili kamu kurumları Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı
ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen stratejiler bulunmaktadır. Sorumlu kurum ile
kişilerin görevleri ise yürürlülükteki mevzuatta tanımlanmıştır. Sorumlu Kurum Çevre, Şehircilik ve
İklim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ da
ilgili kurum olarak hedef bazında çalışmalarını yürütmektedir. Bu hedefle ilgili stratejik belgeler Tablo
1’de verilmiştir (URL 10).
Hedef 14.2: Deniz ve kıyı ekosistemlerinin dayanıklılıklarının arttırılması için 2020 yılına kadar
dayanıklılıklarının arttırılması için harekete geçmenin amaçlandığı hedefin gerçekleştirilmesi
yürürlülükteki mevzuatta belirtilmiş aynı mevzuatla kurum ve kişilerin görevleri belirlenmiştir. Hedef
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14.1 ve Hedef 14.2 kapsamında deniz kirliliğini önleme, deniz ve kıyı ekosistemlerini olumsuz
etkilerden korumak maksadıyla düzenlemeler yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman
Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜBİTAK bu hedeften sorumlu ilgili kurumlardır.
ÇŞB Stratejik Planı ve mülga OSİB Stratejik Planı ile ekosistemlerin korunması için tedbirler
alınmaktadır (URL 10).
Hedef 14.4: Hedefte balık stokları önemli konu başlığıdır.10.Kalkınma Planında balıkçılık ve kaynak
yönetimi amaçlanmıştır. Balık stokların çeşitliliğinin korunması için av yasağı getirilmiş, su
ürünlerinin genetik kaynağının koruma-kullanma-tescili için komisyonlar kurulmuştur. Tarım ve
Orman Bakanlığı bu hedef bazında sorumlu kurum, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim
Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ‘da ilgili kurumlardır. mülga GTHB Stratejik Planı hedef
kapsamında strateji belgesidir.(URL 10).
Hedef 14.5: Bilimsel verilere dayalı kıyı ve denizlerin en az %10’nun 2020’ye kadar yasalarla uyumlu
şekilde koruma altına alınmasının amaçlandığı hedefte yetkili kurum ile ilgili sektörler arasında uyum
ve koordinasyonun sağlanması için mevzuat önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Hedefle ilgili
stratejik belgeler Tablo 1’de verilmiştir (URL 10).
Hedef 14.b Küçük ölçekli balıkçılığın geliştirilmesi için balıkçıların deniz kaynakları ile pazarlara
erişimini mümkün kılmak hedefiyle 10.Kalkınma Planı ile Tablo 1’de hedef bazında verilen stratejik
belgeler kapsamında doğal kaynakları etkin kullanan balıkçılık sektörünün oluşturmak amaçlanmıştır.
Hedefle ilgili stratejik belgeler tablo1’de verilmiştir (URL 10).
SKA 15:Karasal Yaşam Kapsamında Biyoçeşitlilik Değerlendirmesi
SKA 15’te 12 amaç bulunmakta ve bu amaçlara uyulması ve uygulanması bakımından tümü Türkiye
için geçerli hedeflerdir. SKA15’te yer alan hedefler Şekil 2’de verilmiştir. Bu hedeflerin
gerçekleştirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluş Tarım ve Orman Bakanlığı’dır.
Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olan kurumlar Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, Strateji ve
Bütçe Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’dır (URL 9). SKA 15’ te bulunan hedefler ile ilgili stratejik
belgeler Tablo 2’de verilmiştir.

Şekil 2. SKA 15’te Yer Alan 12 Hedef (URL 9 )
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Tablo 2. SKA 15 Uygulamaları için Stratejik Belgeler (URL 10)
STRATEJİK BELGELER

SKA 15ve
Hedefler
15.1

15.2
15.3

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

2004-2023 Ulusal Ormancılık Programı,
2010-2023-Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi,
2011- 2023Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı,
2014-2023Ulusal Havza Yönetim Stratejisi ,
2014-2020Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi,
2017-2021 Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planı,
2017-2023 Ulusal Kuraklık Yönetimi Strateji Belgesi ve Eylem Planı
2018-2022 Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı
(15.1.-15.2-15.3 hedefleri de kapsar)
Hedef 15.1 ‘de sunulan belgeler ile aynıdır.
2013-2017 Türkiye Arazi Tahribatının Dengelenmesi Ulusal Raporu mülga OSİB
Stratejik Planı,
2015- 2023Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı

15.4

15.5
15.6
15.7
15.8

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

15.9
15.a

➢
➢
➢

15.b

➢

15.c

➢

2008-2018Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı ,
2015-2017ÇŞB Stratejik Planı,
2015-2018Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı,
2013-2017mülga OSİB Stratejik Planı,
2013-2017 mülga GTHB Stratejik Planı,
Bu belgeler 15.1, 15.5, 15. 6, 15.7,15.8,15.9 ‘u kapsar.
Hedef 15.4 sunulan belgeler ile aynıdır.
Hedef 15.4 sunulan belgeler ile aynıdır.
Hedef 15.4 sunulan belgeler ile aynıdır.
İstilacı yabancı türlerin kontrol edilmesi ve etkilerini azaltmaya ilişkin UBSEB’te yasal
ve kurumsal tedbirler araştırılmalar için politikalar bulunmaktadır.
Hedef 15.4 sunulan belgeler
Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımının
sağlanabilmesi amacıyla gerekli politikalar Kalkınma Planları ile ortaya konularak, ana
çerçeve belirlenmiştir.
İlgili kurumların bu konuya ilişkin merkezi bütçe kaynakları ile uluslararası hibe ve
kredi kaynaklarında politika uygulamalarına olanak sağlamaktadır.
Ormancılık faaliyetininin ve sürdürülebilir ormancılığın geliştirilmesi ile ilgili Kalkınma
Planlarında politikalar bulunmaktadır.
Biyokaçakçılığın engellenmesine yönelik Hedef 15.7 yönelik politikalara ek olarak
Kalkınma Planlarında yer alan kırsal kalkınma odağında biyoçeşitliliğin bulunduğu
korunan alanlarda kırsal kesimin geçim olanaklarının arttırılması hedeflenmektedir.

Hedef 15.1: Çevre Kanunu ve Orman Kanunu Amaç 15.1’in temel mevzuatıdır. Çevre Kanunu’nda
çevre kirliliği ve çevre korumayla ilgili hükümlerle birlikte ekosistemlerin korunması, sulak alanların
doğal yapılarının bozulmadan korunması, Orman kanununda ise orman muhafazası, bozulan
ormanların rehabilitasyonu, ormanlık alanların arttırılması, hayvan otlatmaya ilişkin esaslar
bulunmaktadır. En önemli karasal ekosistemlere yönelik düzenleme ise Toprak Koruma ve Arazi
Kullanım Kanunu (5403 sayılı Kanun) ile Mera Kanunu (4342 sayılı Kanun)’dur. Bu hedefle ilgili
olarak Türkiye Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Ramsar Sözleşmesi, Barselona Sözleşmesi Protokolü,
Bern Sözleşmesi’ne taraf ülkedir (URL 10).
Hedef 15.2: Orman Kanunu’na göjre doğal yapısı bozulmuş ormanlık alanların rehabilitasyonu için
düzenlemeler yapılmış, hükümler belirlenmiştir. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik
Kanunu ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmektedir. Orman
Amenajman Yönetmeliği ile kesilen ağaçların tahsisi ve hükümlere uyulmadığında uygulanacak
yaptırımları düzenler (URL 10).
Hedef 15.3: Temel mevzuat 1998 yılında Türkiye’nin taraf olduğu “Özellikle Afrika’da Ciddi
Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele için Birleşmiş Milletler
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Sözleşmesi”dir. Sözleşme kapsamında çölleşmeyle ilgili ülkeleri mücadeleye zorlamak ,iyi
uygulamaları yaygınlaştırmak, çölleşme ile mücadelede çalışmalar yapmak, bu konuda ülkeler
arasında işbirliği sağlamak ana hedeflerdir. Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya
Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği’n de madencilikle ilgili usul ve esaslar bulunmaktadır (URL 10).
Hedef 15.4: Bu hedef ile 2030 yılına kadar dağ ekosistemlerini kapasitelerini geliştirmek ve
biyoçeşitliliği de içerecek şekilde muhafaza etmek amaçlanmaktadır. Bu kapsamda dağ biyoçeşitliliği
ile ilgili Kalkınma Planlarında, Yıllık Programlarda ve UBSEB’te politika ve hedefler belirlenmiştir.
Çevre Kanunu’nda ve yürürlülükteki mevzuatta biyoçeşitlilik barındıran ekosistemleri korumaya
yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Dağ ekosistemleri 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu içerinde
bulunmakta ve dağ ekosistemlerinin korunmasını içeren yasal düzenlemeler bulunmamaktadır (URL
10).
Hedef 15.5: Doğal habitatların bozulmasının azaltılması amacıyla tedbirler ile biyoçeşitlilik kaybının
durdurulması, tehdit altındaki türleri koruması konularına Kalkınma Planlarında değinilmiş, Yıllık
Planlarda tedbirler, UBSEP’ te ise strateji ve eylemler belirlenmiştir. Bu hedef kapsamında Çevre
Kanunu’nda düzenlemeler mevcuttur. Hayvanları Koruma Kanunu ile nesli tükenen türler ve yaşam
ortamları koruma altına alınmıştır. Bern Sözleşmesi ve BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmeleri
biyoçeşitliliğin korunmasında önemli sözleşmelerdir (URL 10).
Hedef 15.6: Genetik kaynakların sağlanan faydaların hakkaniyetli paylaşılmasının ve erişiminin
sağlanması kapsamında 9. ve 10 Kalkınma Planlarında, Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem
Planı (2015-2018)’nda ve UBSEP’te hedefler, eylemler ve yasal düzenlemeler belirlenmiştir ancak bu
düzenlemeler yeterli değildir (URL 10).
Hedef 15.7: Koruma altındaki hayvan ve bitki türlerinin kaçırılması ve kaçak avlanmayı engellemek
için tedbirleri kapsayan hedef, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri
Bakanlığı’nın politikalarında yer alır. UBSEP’te bu konuda eylem belirlenirken Türkiye Biyoteknoloji
Stratejisi ve Eylem Planı’nda yasal düzenlemeler planlanmıştır. Kara Avcılığı Kanunu, Çevre Kanunu,
Bern Sözleşmesi ve CITES sözleşmesi ile bu konuda gerekli tedbirler ve düzenlemeler yapılmıştır
(URL 10).
Hedef 15.8: BM Biyolojik Çeşitlilik sözleşmesi ile istilacı türlerin kontrol altına alınması, ülkeye
girişinin ve yayılmasının engellenmesi ile ilgili tedbirler saptanmıştır. Bu konuda Bitki Karantinası
Yönetmeliği düzenlemelerde önem arz etmektedir (URL 10).
Hedef 15.9: Ekosistem ve biyolojik çeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlar ile, kalkınma
süreçlerine dâhil edilmesi hedeflenmekte ve Kalkınma Planlarında ve Yıllık Programlarda yer
bulmuştur. Milli Parklar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Stratejik Çevresel
Değerlendirme Yönetmeliği dâhil bu hedefe yönelik yapılan düzenlemeler yeterli sayıdadır (URL 10).
Hedef 15.a: Biyoçeşitlilik ile ekosistemleri korumak, sürdürülebilir kullanımını sağlamak için her
türlü mali kaynağı arttırma kapsamında Kalkınma Planlarında politikalar ve çerçeveler belirlenmiştir.
İlgili kurumların merkezi bütçeleri ile uluslararası kaynaklardan hibe ve kredi sağlanması politikalarla
desteklenmiştir. Bu hedef bazında düzenlemeler yeterli düzeydedir (URL 10).
Hedef 15.b: Sürdürülebilir orman yönetimi için finans kaynaklarının yeterli düzeye ulaşması için
teşviklerin sağlanması kapsamında Kalkınma Planları politikalar içermektedir. Ormanlardaki
biyoçeşitliliği ve orman fonksiyonlarını (ekolojik-ekonomik-sosyal) göz önünde bulunduran planlama
anlayışı mevcuttur. Sürdürülebilir orman yönetimi için her türlü finans ile ilgili yürürlülükteki
mevzuatta yeterli düzeyde düzenleme bulunmamakta ve bu amaçla dökümanların geliştirilmesi
gerekmektedir (URL 10).
Hedef 15.c: Yerel toplulukların geçim olanaklarını takip edebilmek ve korunan türlerin kaçak
avlanmasını engellemek ve bu durumun mücadelesi için küresel desteği arttırmak kapsamında Yıllık
Programlarda tedbirler belirlenmiştir. Hedefin gerçekleşmesi için yeterli sayıda düzenleme
bulunmaktadır (URL 10).
Hedefler Bazında Göstergeler ve Göstergelerden Sorumlu Kurum/Kuruluşlar
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Mart 2016 tarihinde BM İstatistik Komisyonu (UNSC) toplantısında Sürdürülebilir Kalkınma
Hedeflerinin takip edileceği 241 gösterge onaylandı (URL 13) TUİK bu göstergelerden Türkiye’de
ulusal boyutta üretilenleri derlemek ulusal/uluslararası platformlarda paylaşılması, belirli bir takvim
doğrultusunda üretilmeyen göstergelerin üretilmesi için koordinasyondan sorumludur.
SKA 14’ e ait 10 adet gösterge bulunmaktadır Bu göstergeler;
14.1.1 Kıyı ötrofikasyon endeksi ve yüzen plastik atık yoğunluğu (Sorumlu Kuruluş: Çevre, Şehircilik
ve İklim Bakanlığı; İlgili Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı)
14.2.1 Ekosistem tabanlı yaklaşımlar kullanılarak yönetilen ulusal münhasır ekonomik bölgelerin
oranı (Sorumlu Kuruluş: Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı; İlgili Kuruluş: Tarım ve Orman
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı)
14.3.1 Üzerinde anlaşmaya varılmış temsil edici örnekleme istasyonlarında ölçülen ortalama deniz
suyu asiditesi (pH) 14.4.1 Biyolojik olarak sürdürülebilir seviyelerdeki balık stoklarının oranı
(Sorumlu Kuruluş: Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı; İlgili Kuruluş: TUİK).
14.4.1Biyolojik sürdürülebilir seviyelerdeki balık stoklarının oranı (Sorumlu Kuruluş: Tarım ve
Orman Bakanlığı; İlgili Kuruluş: TUİK).
14.5.1 Deniz koruma alanlarının kapsama oranı (Sorumlu Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı; İlgili
Kuruluş: Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı).
14.6.1 Yasadışı, kayıt dışı ve kaçak balıkçılıkla mücadele edilmesini amaçlayan uluslararası
belgelerin uygulanma derecesi (Sorumlu Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı)
14.7.1 Gelişmekte olan küçük ada ülkeleri, az gelişmiş ülkeler ve tüm ülkelerde sürdürülebilir
balıkçılığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı (Sorumlu Kuruluş: TUİK)
14.a.1 Deniz teknolojisi alanında araştırmaya tahsis edilen toplam araştırma bütçesinin oranı 14.b.1
Küçük ölçekli balıkçıların erişim haklarını tanıyan ve koruyan yasal/düzenleyici/ politik/kurumsal
çerçevenin uygulanma derecesi(Sorumlu Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı)
14.c.1 Okyanusların ve kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması için, Birleşmiş Milletler
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde yansıtıldığı gibi, uluslararası yasaların uygulandığı okyanuslara ilişkili
belgeler, kurumsal çerçeveler, yasa ve politikalar aracılığıyla kabul eden, uygulayan ve ilerleme
kaydettiğini onaylayan ülkelerin sayısı ( URL 12; URL 13)
SKA 15 kapsamında 14 gösterge bulunmaktadır. Bu göstergelerden 5 tanesi Türkiye’de
üretilmektedir. Bu göstergeler;
15.1.1 Ormanlık arazinin toplam arazi alanına oranı (Sorumlu Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı,
Orman Genel Müdürlüğü)
15.1.2 Ekosistem türüne göre, korunan alanlara dâhil edilen karasal ve tatlı su biyoçeşitliliği açısından
önemli alanların oranı 15.2.1 Sürdürülebilir orman yönetimine doğru ilerleme (Sorumlu Kuruluş:
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı; İlgili Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı)
15.3.1 Bozulmuş arazilerin toplam arazi alanına oranı (Sorumlu Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı)
15.4.1 Dağ biyoçeşitliliği için önemli korunan alanların kapsamı (Sorumlu Kuruluş: Çevre, Şehircilik
ve İklim Bakanlığı; İlgili Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı)
15.4.2 Dağ Yeşil Örtü Endeksi 15.5.1 Kırmızı Liste Endeksi (Sorumlu Kuruluş: Çevre, Şehircilik ve
İklim Bakanlığı; İlgili Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı)
15.6.1 Genetik kaynaklardan elde edilen faydaların adil ve eşit bir şekilde paylaşımını sağlayan yasal,
idari ve politika çerçevelerini benimseyen ülkelerin sayısı (Sorumlu Kuruluş: Çevre, Şehircilik ve
İklim Bakanlığı; İlgili Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı)
15.7.1 Yasa dışı av ve kaçakçılık sonucu gerçekleşen ticaretin toplam yabani yaşamla ilgili ticarete
oranı (Sorumlu Kuruluş: Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı; İlgili Kuruluş: Tarım ve Orman
Bakanlığı)
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15.8.1 İstilacı yabancı türlerin önlenmesine ya da kontrolüne yeterli kaynak sağlayan ve bu konuda
bir ulusal mevzuatı bulunan ülkelerin oranı (Sorumlu Kuruluş: Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı;
İlgili Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı)
15.9.1 2011-2020 Biyoçeşitlilik Stratejik Planı’nın Aichi Biyoçeşitlilik Hedefi 2 ile uyumlu olarak
belirlenen ulusal hedeflere yönelik ilerleme düzeyi (Sorumlu Kuruluş: Çevre, Şehircilik ve İklim
Bakanlığı; İlgili Kuruluş: Tarım ve Orman Bakanlığı)
15.a.1 Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda resmi
kalkınma yardımı ve kamu harcamaları (TİKA)
15.b.1 Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda resmi
kalkınma yardımı ve kamu harcamaları
15.c.1 Yasa dışı av ve kaçakçılık sonucu gerçekleşen ticaretin toplam yabani yaşamla ilgili ticarete
oranı (URL 12, URL 13)
TARTIŞMA VE SONUÇ
Sağlıklı bir çevrenin göstergesi olan biyoçeşitlilik (Anonim, 2003), doğal kaynakların bilinçsizce
kullanılması ve tahrip edilmesi sonucunda zarar görmüş ve kayıplar yaşanmıştır. Oysaki sürdürülebilir
gelişmenin önemli bileşenlerinden biri de biyoçeşitliliktir. Erik ve Tarıkahya (2004) ile Tekeli ve ark.,
(2003)’ na göre yapılan araştırmalarda 2010 yılında mevcut olan doğal alanların 2050 yılına kadar
%11’inin kaybedilebileceği, tarım alanlarının %40 oranında aşırı kullanım ile karşılaşacağı, %60
mercan resifinin 2030 yılına kadar yok olabileceği belirtilmiştir. Biyoçeşitliliğin kullanımı ve
korunması sürecinde sürdürülebilir gelişme prensiplerinin benimsenmesi ve uygulanması, ekonomik,
ekolojik ve sosyal olarak önemli stratejik güç olarak görülebilir (Demir, 2013).Türkiye, SKA’ların
oluşturulması sürecinden itibaren sürece katkı sağlayan bir ülkedir (Arı, 2019). Çalışmada
biyoçeşitliliğin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içerisindeki durumu incelenmiş, SKA amaçları
kapsamında Türkiye’de biyoçeşitliliğin kullanma ve korunmasına yönelik yürütülen politika,
mevzuat ve stratejiler değerlendirilmiştir. SKA 14 VE SKA 15 doğrultusunda sorumlu ve ilgili kurum
ve kuruluşlar saptanmış mevzuatlar araştırılmıştır. SKA 14 ve SKA 15’teki hedefler ve göstergelerin
Türkiye biyoçeşitliğinin korunmasında, kullanılmasında ve izlenmesinde önemli amaçlar olduğu
görülmektedir.
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Abstract
Fruit surface coloring of nine strawberry cultivars (Fragaria × ananassa Duch. ‘Amiga’, ‘Fortuna’,
‘Rubygem’, ‘Festival’, ‘Camarosa’, ‘Sweet Ann’, ‘Monterey’, ‘San Andreas’, ‘Albion’) grown in
greenhouse (GS) and open field (OF) was investigated during 2015 harvest season. Plants were
planted in mid-July 2014 on raised beds covered with silver-black polyethylene mulch. The
measurements of fruit surface color were recorded using Minolta chromometer as L* (Lightness), C*
(Chroma) and h° (Hue angle). Regardless of the varieties, L* C* and h° values of experimented
strawberry cultivars showed significant differences in different production systems. Higher L* value
(lighter color) was recorded in strawberries grown in OF (65.9). Higher C* value (brighter color) was
determined in strawberry fruits grown in GH (34.6). Lower h° value (more red color) was shown in
strawberry fruits grown in GH (46.4). L* and C* values showed statistically difference among the
cultivars. Cv. ‘San Andreas’ had the lightest fruit surface (highest L* value) , while cvs. ‘Sweet Ann’,
‘Camarosa’ and ‘Monterey’ had the darkest fruit surface. Cvs. ‘Amiga’, ‘Fortuna’ and ‘Sweet Ann’
had fruits with the brightest color (highest C* value), while ‘Festival’ had fruits with the dullest color.
There was no significant difference in terms of h° value among the cultivars, however ‘Festival’ and
‘Rubygem’ showed lower red color. Systems x cultivar interaction for L* C* h° values was
significant, which indicates the importance of production system and cultivar on fruit surface color.
‘Rubygem’, ‘Festival’ and ‘San Andreas’ in OF had the lightest fruit color (L* value), though
‘Monterey’ followed by ‘Camarosa’ in GH had the darkest fruit color. ‘Amiga’ followed by ‘Sweet
Ann’ showed the brightest color in GS, while ‘Festival’, ‘Rubygem’ and ‘Albion’ showed the dullest
color (C* value) in OF. Fruits with the highest red color (h° value) were from ‘Camarosa’ ‘Monterey’,
‘Sweet Ann’, ‘Rubygem’ and ‘Amiga’ in GS, but ‘Festival’, ‘Rubygem’ and ‘Camarosa’ from OF had
fruits with the lowest red color.
Keywords: Fragaria x ananassa, Surface Color, Open Field, Greenhouse
INTRODUCTION
Strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) is an economically important crop worldwide in the fruit
market due to its attractive fruit, good taste, distinctive flavor, and its well-known nutritional value.
More recently strawberries have gained high praise among consumers for their unique taste,
availability year-round, and health benefits. In addition, today’s consumers are more knowledgeable
and they are in demand of more attractive, high quality, nutritionally versatile, and safer plant produce
(Kilic et al. 2021). Strawberry fruit quality includes a large group of external and internal
characteristics. External strawberry quality includes color, size, shape, and absence of defects, while
internal quality (which determines eating quality) consists of taste, sweetness, aroma, texture,
nutritional value, acidity (contributes to flavor), and absence of defects. Among the different physical
quality parameters of the fruits, color is a special character which appeals the customer and is also one
of the important maturity indices of fruits. The color of fresh strawberries is a highly variable
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trait in cultivar populations and one of the most important traits for selecting commercially
acceptable cultivars (Sacks and Shaw, 1994).
Preharvest environmental variables such as light, temperature, and nutritional factors affect the
synthesis of anthocyanin and the development of fresh fruit color (Gross, 1987). However, we found
no many reports quantifying the effect of different production environments on the development of
strawberry fruit color and the interactions of cultivar and environmental factors in color expression.
There are two main strawberry production systems throughout the world: open field and protected
culture. Protected culture includes structures such as greenhouses and high tunnels. Protective
structures in strawberry cultivation improved total yield and fruit quality, early production, reduced
incidence of insect populations, weed interference, and protection from rain damage (Ozdemir and
Kaska, 1997; Chism, 2002; Öztürk and Demirsoy, 2004; Kadir et al., 2006; Jett, 2007; Voca et al.,
2007; Kandemir et al., 2018; Mısır et al., 2021).
The objective of this study was to determine the difference in fruit color of some short day and day
neutral strawberry cultivars. Specific objective was to determine the effect of greenhouses and field
conditions on fruit color values of nine strawberry cultivars.
MATERIALS AND METHODS
The trial was conducted during 2014-2015 in the greenhouse (GH) and open field (OF) production
systems in the experimental area of Agriculture Faculty at Ondokuz Mayis University, Black Sea
coastal area, Samsun, Turkey. Two adjacent GHs used for the trial were each 6 m wide, 20 m long and
4 m high (in the center), providing about 120 m2 of total planting area per structure. Open field area
had similar dimensions as greenhouses area. Each tunnel with top and side ventilation was covered
with a single layer of 1 cm greenhouse-grade polycarbonate material. Data for mean temperatures
were recorded in each experimental area with data logger (Kistock KH 200) (Figure1).
Frigo plants were planted on 7-8 July 2014. The experiment was a Randomized Complete Design
with factorial arrangement of 2 environments (GH and OF) and 9 cultivars (4 day neutral – ‘Albion’,
‘Monterey’, ‘San Andreas’, ‘Sweet Ann’; 5 short day - ‘Camarosa’, ‘Amiga’, ‘Rubygem’, ‘Fortuna’,
‘Festival’) with 4 replications and 20 plants per plot. Raised beds with 0.70 m wide and 0.40 m high
were covered with silver-black polyethylene mulch. Mature strawberry fruits were harvested twice
weekly during 2015 harvesting season. Fruit surface color was evaluated using a Minolta CR-300
Chroma Meter in 2-3 randomly harvested fruit from each plot. Measurements were performed every 23 weeks, each strawberry was measured on the shoulder at two opposite sites and the mean value was
used in the statistical analysis. The color meter was calibrated with a white standard calibration plate
(Y = 93.9, x = 0.3134, y = 0.3208) before use. Measurements were recorded as three different color
parameters L, C, ho. L* (lightness coefficient, luminance) was used for the measurement lightness or
darkness, C* (Chroma) was used to measure the color intensity as brightness or dullness and ho (hue
angle) was used to measure the difference in tone, which shows highest red color at its low value
(Hunter and Harold, 1987). Significant differences in fruit color among production systems and
cultivars were detected through analysis of variance by using SPSS 17.0 package program. Duncan
Multiple Comparison Test was applied to determine the difference between the averages.
40
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0

Open Field

Figure 1. Mean temperatures of experimental areas (March 1 – August 30)
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RESULTS
Effect of different growing conditions on L* (lightness), C* (color intensity), h° (color angle value)
values was found significant (Table 1). Strawberry cultivars in OF had higher L* (lighter color) and ho
(lower red color) values (L =65.9 and h0 =91.5), while C* value was higher (brighter color) in
strawberry cultivars grown in GH (C =33.7). Similar to our results, Gündüz and Özdemir (2003)
reported that the C* value of strawberries grown in greenhouses is slightly higher.
Regarding to L* C* h° values, difference between cultivars was statistically significant (Table 1).
Among the cultivars, the highest L* value (L =68.3, lightest color) was recorded in ‘San Andreas’;
‘Sweet Ann’, ‘Camarosa’ and ‘Monterey’ showed the lowest L* value (respectively, L =49.1, L =51.9,
L =52.0, darkest color) (Table 1). In previous studies also ‘San Andreas’ showed high L* value;
‘Camarosa’ and ‘Monterey’ showed low L* value (Ruan et al., 2013; Özbay and Gündüz, 2016). In a
recent study assessing the physical and nutritional quality of some strawberry cultivars including
‘Monterey’ (Samec et al., 2016), it was found that ‘Monterey’ had darker surface with a significantly
lower L*. The highest C* value was determined in cultivars ‘Fortuna’ (C =33.8), ‘Amiga’ (C =34.4)
and ‘Sweet Ann’ (C =34.5) (Table 1). Ateş (2021) also found the highest C* value in ‘Sweet Ann’
fruits. Among the tested cultivars, ‘Festival’ showed the lowest C* value (24.5), meaning fruit with
duller color. Although there was no significant difference between cultivars in terms of h° values,
‘Sweet Ann’ had higher red fruits; ‘Rubygem’ and ‘Festival’ had lower red fruits (Table 1). Ateş
(2021) also reported that there was no difference in terms of h° value among cvs. ‘Sweet Ann’,
‘Albion’ and ‘Portola’ even though ‘Sweet Ann’ had slightly higher red fruits, which is similar to our
results.
Table 1. Effect of production systems and cultivars on color of strawberry cultivars
Production Systems
Greenhouse
Open Field
Cultivars
Amiga
Fortuna
Rubygem
Festival
Camarosa
Sweet Ann
Monterey
San Andreas
Albion
Significiance
System
Cultivars
System×Cultivar

L

C

48.2 b
65.9 a

34.6 a
25.1 b

56.2 ab
57.6 ab
59.9 ab
62.2 ab
51.9 b
49.1 b
52.0 b
68.3 a
56.8 ab

34.4 a
33.8 a
25.9 ab
24.5 b
27.9 ab
34.5 a
30.0 ab
29.9 ab
27.4 ab

h°
46.4 b
91.5 a
54.9
61.5
80.7
91.7
77.5
48.5
68.2
64.6
72.9

P ≤ 0.01 P ≤ 0.01 P ≤ 0.01
P ≤ 0.01 P ≤ 0.01 NS
P ≤ 0.01 P ≤ 0.01 P ≤ 0.01

Different letters in each column show the significant statistical difference (p < 0.01) between the samples.

Production system x cultivar interaction for L* value was significant. Fruit in OF had lighter color in
regards to fruit from GH (Figure 2). In our research, high temperatures under greenhouse caused
increasing dark color in strawberries (Figure 1). Strawberry color is dependent on anthocyanin
accumulation and may be affected by temperature during production and storage (Shin et al., 2008;
Nunes, 2009). Wang and Camp (2000) observed darker fruit color in strawberries grown under higher
temperatures. Cooler nights and warmer days resulted in a deeper red berry. Gündüz and Özdemir
(2012) reported that fruits from greenhouse had the lowest L* value. ‘Rubygem’, ‘Festival’ and ‘San
Andreas’ x OF combination had the highest L* value (L =75.1, L =74.2, L =71.4, respectively).
‘Monterey’ followed by ‘Camarosa’ x GH combination had the darkest color (L = 40.7 and L =42.4,
respectively). Bayram (2020) found that ‘Camarosa’ had the darkest color (L*). Similar to the results
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of our experiment, Ruan et al. (2013) and Gude et al. (2021) reported that ‘Monterey’ had low color
index L* (darker color).
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Figure 2. L*(Lightness) values of fruit surface of nine strawberry cultivars grown in open field and
greenhouses. Different letters show the significant statistical difference (p< 0.01) between the samples.
Production system x cultivar for C* (color intensity) was significant. All cultivars in GH had a higher
C* value compared to cultivars in OF (Figure 3). In the previous researches, it was determined that
fruits from GH had higher C* or brighter color compared to OF (Gündüz and Özdemir, 2003; Crespo
et al. 2009; Gündüz and Özdemir, 2012). ‘Amiga’ followed by ‘Sweet Ann’, ‘Fortuna’ and ‘Monterey’
in GH conditions had the brightest fruits (C =38.6, C =37.3, C =36.5, C =34.9, respectively). Cv.
‘Festival’, ‘Rubygem’ and ‘Albion’ in OF had the dullest color of fruit (C =17.0, C =18.6, C =22.5,
respectively). Karakaya et al. (2015) and Ateş (2021) similarly found that ‘Albion’ had duller fruit
color in open field.
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Figure 3. C* (Chroma) values of fruit surface of nine strawberry cultivars grown in open field and
greenhouses. Different letters show the significant statistical difference (p< 0.01) between the samples.
h⁰values of strawberry cultivars were significantly different between the tested production systems.
Fruits from GH were more red color (lower h° value) regards to fruit from OF (Figure 4). Gündüz and
Özdemir (2012) found that fruit of different strawberry cultivars grown in greenhousse had the highest
red color of fruit. The most red fruit was obtained from ‘Camarosa’, ‘Monterey’, ‘Rubygem’, ‘Sweet
Ann’ and ‘Amiga’ in GS (h° =39.2, h° =40.3, h° =41.4, h° =41.5, h° =44.2, respectively). Kilic et al.
(2021) found that ‘Monterey’ had the highest red fruit. Cvs. ‘Festival’, ‘Rubygem’ and ‘Camarosa’
had the lowest red fruit (h° =127.7, h° =119.9, h° =115.9) in OF.
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Figure 4. h° (Hue angle ) values of fruit surface of nine strawberry cultivars grown in open field and
greenhouses. Different letters show the significant statistical difference (p< 0.01) between the samples.
CONCLUSION
Color is one of the most important quality attributes of strawberries and one of the first parameters
evaluated by the consumer. The loss of a good characteristic color in strawberries has been attributed
to many factors including maturity, genotype or cultivar, methods of harvesting and handling, cultural
practices, and environmental factors. In the present study, cultivar, production system, cultivar x
production system significantly affected fruit surface color of strawberries. All cultivars from
greenhouse had distinctly lower L* (darker fruit) and h (more red fruit) values as well as higher C*
(brighter fruit) value. Finally, the findings suggested that different strawberry cultivars grown in
greenhouse condition had darker color of fruit regards to fruit in open field. Most probably high
temperatures under greenhouse conditions ensured production of more anthocyanins in strawberries,
which can be beneficial to one’s health. This will be one of the reasons why protected cultivation will
gain even more importance in the future. Our results also provided information about the best
combination of cultivar x growing system condition as related to strawberry fruit surface color.
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TRYPTOPHAN AND SODIUM NITROPRUSSIDE EFFECT ON THE VASE LIFE OF
LISIANTHUS (Eustoma grandiflorum Shinn.)
TRİPTOFAN VE SODYUM NİTROPRÜSİD UYGULAMALARININ LİSİANTHUS (Eustoma
grandiflorum Shinn.)’UN VAZO ÖMRÜ ÜZERİNE ETKİLERİ
Tuğba KILIÇ
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Yozgat Bozok University, OrcID: 0000-0002-0528-7552

ABSTRACT
Lisianthus (Eustoma grandiflorum Shinn.) is one of the most highly valued cut flowers in local and
international markets. As with other cut flowers, the vase life of cut lisianthus is shortened due to low
count of opened blooms, bent neck and wilting. Prolonging the vase life is a main objective for the
floral industry and the vase life of cut flowers can be increased by adding some chemicals in vase
solutions. In this study, the effects of tryptophan and sodium nitroprusside on the vase life of cut
lisianthus flowers were investigated. Eustoma grandiflorum '1 Deep Pink' variety used as a plant
material and three different concentrations of tryptophan and sodium nitroprusside (0.25, 0.5 and 1
mM) used as vase solutions. Tap water was control and STS (2 ml) was positive control. Vase life,
relative fresh weight, daily and total solution uptake was examined. Tryptophan was significantly
found effective on the vase life of cut lisianthus flowers. The highest concentration of tryptophan
increased the vase life by 1.23 days compared to the control and it was in the same statistical group
with STS. On the other hand, the lowest concentration of sodium nitroprusside had the highest vase
life comparing to other sodium nitroprusside concentrations and the highest concentration of sodium
nitroprusside wasn't better than control. The study indicated a need for studies on how tryptophan
affects vase life of cut lisianthus flowers. Also, the investigation of the effect of higher concentrations
of tryptophan and lower concentrations of sodium nitroprusside is recommended.
Keywords: Lisianthus, cu flower, tryptophan, sodium nitroprusside, vase life
ÖZET
Lisianthus (Eustoma grandiflorum Shinn.), dünyada yerel ve uluslararası pazarda popülaritesi giderek
artan kesme çiçek türlerinden biridir. Ancak diğer birçok kesme çiçekte olduğu gibi; lisianthuslarda da
bitki başına açan çiçek sayısının azlığı, boyun bükme ve taç yapraklarda solma gibi nedenlerle vazo
ömrü kısalmaktadır. Kısa vazo ömrü, kesme çiçek sektörü için önemli bir problem olup, çiçeklerin
vazo sularına bazı kimyasallar eklenerek uzatılabilmektedir. Bu çalışma ile de kesme lisianthus
çiçeklerinin vazo ömrü üzerine triptofan ve sodyum nitroprüsid uygulamalarının etkisi araştırılmıştır.
Bitkisel materyal olarak Eustoma grandiflorum '1 Deep Pink' çeşidi ve vazo solüsyonu olarak üç farklı
konsantrasyonda triptofan ve sodyum nitroprussid (0.25, 0.5 ve 1 mM) kullanılmıştır. Kontrol olarak
çeşme suyu ve pozitif kontrol olarak ise STS (2 ml) uygulanmıştır. Bitkilerde vazo ömrü, oransal taze
ağırlık, günlük solüsyon alımı ve toplam solüsyon alımı incelenmiştir. Çalışma sonucunda triptofanın
kesme lisianthus çiçeklerinin vazo ömrü üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu belirlenmiştir. En
yüksek triptofan konsantrasyonu vazo ömrünü kontrole göre 1.23 gün arttırmıştır ve bu uygulama STS
ile aynı istatistiksel grup içerisinde yer almıştır. Bununla birlikte, en düşük sodyum nitroprüsid
konsantrasyonu, diğer sodyum nitroprüsid konsantrasyonlarına kıyasla vazo ömrünü uzatmada daha
etkili olmuştur ve en yüksek sodyum nitroprüsid konsantrasyonu kontrole göre vazo ömrünü
kısaltmıştır. Bu çalışma, triptofanın kesme lisianthus çiçeklerinin vazo ömrünü nasıl etkilediğine dair
araştırmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ayrıca, daha yüksek konsantrasyonlarda triptofan ve
daha düşük konsantrasyonlarda sodyum nitroprüsid uygulamalarının da etkinliğinin araştırılması
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lisianthus, kesme çiçek, triptofan, sodyum nitroprüsid, vazo ömrü
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INTRODUCTION
Lisianthus (Eustoma grandiflorum Shinn.) is one of the most high-value cut flowers in the floral
industry. It is becoming more popular in the world and is among the world’s best-selling cut flowers
due to its attractive flowers, multi-flower stems, and variety of colors (Lopez-Guerrero et. al. 2020,
Darvish et. al. 2021, Giovannini et. al. 2021). Moreover, cut lisianthus flowers have a relatively long
vase life compared to some other cut flower species due to multi-flower stems. However, low count of
opened blooms, bent neck and wilting of petals shortens the vase life of cut lisianthus and decrease the
commercial value (Cho et. al. 2001). Vase life is one of the most important criteria to determine the
commercial value of cut flowers and the challenge of the floral industry is to maximize the postharvest
life of flowers and control the factors that shortened vase life so that they can be commercialized
(Lopez-Guerrero et. al. 2020).
One of the main reasons for these symptoms that cause shortening of vase life of cut lisianthus is
insufficient water uptake. When blocked the xylem vessels by the proliferation of microorganisms, air
emboli, formation of tyloses, and deposition of materials in the lumen of xylem vessels (Jedrzejuk et.
al. 2012), the water uptake is greatly reduced. The water balance is broken down, and water stress has
occurred since the water lost by transpiration is not regained (Elhindi 2012). On the other hand,
lisianthus is slightly sensitive to ethylene (Reid 2009) and ethylene is another important factor
effective on vase life. It causes earlier senescence of flowers (Reid 2000).
Increasing the water uptake and decreasing ethylene damage is possible by the addition of preservative
substances in vase solutions. A lot of research conducted on cut flowers have demonstrated positive
effects of various preservative substances such as germicide, surfactant, anti-ethylene compounds,
phytohormones, amino acids, acidifier, and especially sucrose on postharvest water and ethylene
relations with a vase life of cut flowers (Soad et. al. 2011, Seyf et. al. 2012a, Farshid et. al. 2013,
Bhanushree and Hariprasad Rao 2015, Kazaz et. al. 2019, Darvish et. al. 2021). Although the positive
effects of sodium nitroprusside (SNP) on the vase life of some cut flowers have been revealed (Seyf et.
al. 2012b, Naing et. al. 2017), research on the vase life of cut lisianthus is limited. Also, the effects of
tryptophan (TP) on vase life are not clearly known because there are a few of the research about it.
Therefore, the effects of SNP and TP on the vase life of cut lisianthus were investigated in the present
study.
MATERIAL AND METHODS
The experiment was carried out in the vase life room at the Department of Horticulture, Faculty of
Agriculture, Yozgat Bozok University in Yozgat Turkey in September 2021. Eustoma grandiflorum '1
Deep Pink' variety was used as a plant material and flowers of this variety were obtained from a
commercial greenhouse in İzmir, Turkey.
The cut lisianthus flowers were harvested when they had at least two opened flowers and transported
dry to the vase life room within 14 hours. The stems were re-cut approximately 40 cm and all leaves
remaining in the vase solution were removed. They were then placed in glass vases containing 1000
ml of vase solutions which including sodium nitroprusside (0.25, 0.5 and 1.0 mM) (Sigma-Aldrich,
CAS:89-83-8), tryptophan (0.25, 0.5 and 1.0 mM) (Merck, CAS:13755-38-9), tap water (control) and
2 ml STS (positive control). Sucrose (10 g/L) (Merck, CAS:57-50-1) added in all vase solutions and
all of them were prepared freshly at the beginning of experiment. The flowers were kept at 22±2°C
temperature, 70±5% relative humidity, and 1000 lux illumination for 12h photoperiod.
Vase life, relative fresh weight, total and daily water uptake of the cut lisianthus flowers was
measured, and all measurements recorded daily. The vase life was terminated when approximately
50% of flowers had showed wilting or occurred bent neck (Kazemi et. al. 2011). RFW was calculated
using the equation as: RFW (% of initial) = (Wt/Wt-0) x 100 (Wt is the stem weight (g) at t=day1,2,3
etc. and Wt-0 is the same stem weight at t=day0) (He et. al. 2006, Lü et. al. 2010). Total water uptake
(TWU) was the total amount of water uptake by the flower and given as (g stem-1). DWU was
calculated using the equation as: DWU (g stem-1 day-1) = St-1 - St (St is vase solution weight (g) at t =
day1,2,3 etc. and St-1 is the vase solution weight on the previous day) (He et. al. 2006).
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The experimental design was a Randomized Plot Design (RPD) with five replications. Each replicate
had three flowers. Recorded data were analyzed by one-way ANOVA using IBM SPSS Statistics vrs.
20.0. Means were compared by Duncan’s multiple range tests at p ≤ 0.05.
RESULTS
Vase Life
The results showed that different vase solutions significantly affected the vase life of cut lisianthus
flowers. The highest vase life (15.78 days) was found in STS (positive control). There was no
significant difference between STS and all concentrations of TP, the lowest SNP concentration. The
vase life of cut lisianthus flowers in the highest concentration of TP was found 1.23 days longer than
tap water (control). On the other hand, the highest concentration of SNP had the lowest vase life
(10.44 days) and it was in the same statistical group with tap water (12.80 days) (Figure 1).

Figure 1. Effects of the vase solutions on the vase life
Relative Fresh Weight
Different vase solutions were found significantly effective on relative fresh weight of the flowers.
RFW of the flowers in STS, all concentrations of TP and the lowest concentration of SNP increased up
to 4th day, then decreased. In tap water, RFW increased up to 3rd day and in other SNP concentrations
was 2nd then decreased. Among the treatments, the lowest RFW loss was 15.45% in STS from the first
day to end of the vase life, whereas the highest was 29.61% in SNP 0.50 mM (Figure 2).

Figure 2. Effects of the vase solutions on the relative fresh weight
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Total Water Uptake
Total water uptake of cut lisianthus flowers was statistically different according to the vase solutions.
The maximum TWU was obtained at STS, which was the same statistical group with all
concentrations of TP. The minimum TWU was recorded at the lowest concentration of SNP (Figure
2). TWU of cut lisianthus flowers in tap water was higher than SNP 0.50 mM and 1.00 mM
treatments.

Figure 3. Effects of the vase solutions on the total water uptake
Daily Water Uptake
Daily water uptake of cut lisianthus flowers was statistically different according to the vase solutions.
DWU of the flowers in STS, all concentrations of TP and the lowest concentration of SNP increased
up to 4th day, then decreased. In tap water it increased up to 3rd day, then decreased and in 0.50 mM
and 1.00 mM concentrations of SNP decreased from the 1st day. The highest average DWU have
found in STS (11.13 g stem-1 day-1). The lowest average water uptake was in the highest concentration
of SNP (8.74 g stem-1 day-1) (Figure 3).

Figure 4. Effects of the vase solutions on the daily water uptake
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DISCUSSION
Sodium nitroprusside (SNP) is an anion that is available as sodium dehydrate salt and soluble in water,
which is nitric oxide (NO) donor. NO plays important roles in plant processes such as senescence,
stomatal closure, chlorophyll, and anthocyanin content and plant defense system (Sankhla et. al. 2005,
Seyf et. al. 2012b). SNP is the most used NO donor (Steven et. al. 2003) and there are many
researches showing that SNP has positive effects on the postharvest life of some cut flowers (Salachna
and Bycynska 2017, Sharma 2017, Shabanian et. al. 2018, Truter et. al. 2018). In this study, the lowest
concentrations of SNP improved vase life compared to the control (tap water) but not better than STS.
However, other concentrations of SNP reduced vase life. Similar results were found by Zeng et. al.
2011, Liao et. al. 2013 and Dwivedi et. al. 2016. They reported that low concentrations of SNP were
less effective in increasing the vase life, whereas high concentrations reduced vase life. This is related
to the fact that SNP has both protective and toxic effects on plants, and its effectiveness varies
depending on the concentrations (Naziri Moghaddam et. al. 2021). It is thought that its positive effect
at appropriate concentrations specific to the plant species might have been related to the reduction of
oxidative stress and senescence. It has been reported in previous research that SNP decreases or
prevents oxidative stress and senescence by promoting antioxidant activity and inhibiting ethylene
production (Shi et. al. 2016, Naing et. al. 2017). Moreover, SNP influences stoma closure, reduction in
transpiration, and water loss (Seyf et. al. 2012b). It might have extended the vase life by delaying the
deterioration of water balance in cut lisianthus flowers. There is a positive correlation between the
longevity of vase life and water uptake in cut flowers, although varying by species (Li et. al. 2015).
There is also a correlation between relative fresh weight and vase life (Alaey et. al. 2011, Li et. al.
2015, Amini et. al. 2016). The highest concentration of SNP didn’t have a positive effect on water
uptake and relative fresh weight in this study and the vase life was shortened. Negative effects of SNP
may be related to injury to membranes and nucleic acids.
Silver thiosulfate (STS) is one of the most successful compounds to improve the vase life of some cut
flowers. It has antimicrobial activity and is an ethylene inhibitor (Kılıç et. al. 2020). In this study, STS
was the best treatment in terms of vase life, water uptake, and relative fresh weight. STS might have
prevented microbial proliferation in vase solution and suppressed the ethylene production, which
promotes respiration leading to a loss in existing carbohydrates. Thus, the vase life of cut lisianthus
might have extended. Hayat et. al. (2012) indicated that STS can be reduced respiration rates and
cause the achievement of greater fresh weight. Like STS, SNP is an anti-ethylene compound and has
anti-microbial activity (Naing et. al. 2017). Although not shown in the study, preliminary studies to
determine the microbial activity of treatments showed that SNP suppressed microbial activity like
STS. However, SNP was not as effective as STS in terms of vase life, water uptake, and relative fresh
weight. The higher concentrations used in this study of SNP led to toxic damage in petals. The lowest
concentration may not have been sufficient. The reason why SNP does not give better results than STS
may be that the appropriate concentration is not determined for SNP or the type of microorganism that
both substances act on may be different.
Tryptophan is an amino acid of  type and is used in the biosynthesis of proteins. It is the primary
precursor of melatonin and indole acetic acid (Mahdi and Saeed 2019). Amino acids are critical to
stimulate cell growth, which acts as a buffer in helping and maintaining favorable pH values within
the plant cell, due to it contains both acid and base groups (Mahdi and Hussein 2021). There are many
researches about effect of amino acids on the cut flower vase life and most of these are pre-harvest
applications (El-Shanhorey et. al. 2016, Hadi and Saeed 2019, Mahdi and Hussein 2021). Tryptophan
has been found effective to increase the vase life some of these research. However, no study
encountered in which tryptophan was used as a vase solution. In this study, in which tryptophan was
used as a vase solution, it was determined that tryptophan improved vase life. In all concentrations of
TP, which increased the vase life, were obtained better water uptake and gain the relative fresh weight.
Similar to our results; a positive correlation is stated between vase life, water uptake and relative fresh
weight in much research (Alaey et. al. 2011, Li et. al. 2015, Amini et. al. 2016). In our preliminary
study on antimicrobial activity, it was observed that microbial growth was high in samples taken from
the vase solution containing tryptophan, and counting could not be made. On the other hand, there is
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no studies have been encountered regarding its effects directly on senescence. It is unclear how
tryptophan improves water uptake and relative fresh weight so that more detailed studies are needed.
CONCLUSION
The results obtained in the study revealed that the vase life of cut lisianthus flowers is affected by
different vase solutions. All concentrations of TP and the lowest concentration of SNP improved the
vase life of lisianthus compared with the control. The effect of higher concentrations of TP and lower
concentrations of SNP should be examined on the vase life of cut lisianthus and other cut flowers.
There is a need for more detailed research in the future regarding the effects of TP on the vase life of
other cut flowers and the role of TP in plant systems should be also investigated in detail.
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OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE DAİR BİR ESER:
SÜLEYMAN NESİB ve İLM-İ TERBİYE-İ ETFAL
A WORK ON THE EDUCATİON OF CHİLDREN IN THE LATE OTTOMAN PERİOD:
SÜLEYMAN NESİB AND İLM-İ TERBİYE-İ ETFAL
Doç. Dr. Ramazan GÜREL
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ÖZET
İnsanın gelişimi ve eğitimine dair birçok unsurun temellerinin atıldığı kritik dönemlerin başında hiç
şüphesiz çocukluk dönemi gelmektedir. Bu önemine binaen çocukluk dönemi öteden beri hemen her
toplum tarafından ayrıca önemsenmiş, söz konusu döneme dair birçok çalışma kaleme alınmıştır.
Meseleye Osmanlı eğitim tarihi özelinde bakıldığında, bilhassa devletin son yıllarına denk gelen ve
Meşrutiyet Dönemleri (1876-1923) olarak da isimlendirilen zaman diliminde çocuk eğitimi hususunda
farklı konular tartışılmış; birçok düşünür, eğitimci, yazar ve şair, çocuk eğitimine dair farklı temaları
ele alan müstakil eserler yazmışlardır. Bu eserlerin genelinde “Pedagoji” kavramı “Terbiye-i Etfâl”
(Çocukların Eğitimi) kavramıyla karşılanmış; Terbiye-i Etfal başlığı taşıyan kitap, makale ve risaleler
yayımlanmıştır. Bahse konu olan dönemde Terbiye-i Etfal başlığıyla eser veren isimlerden birisi de
eğitimci ve şair kimliğiyle öne çıkan Süleyman Nesib olmuştur. Eserini iki bölüm üzerine kurgulayan
müellif, ilk bölümde teorik ve pratik yönleriyle pedagoji ilmini ve çocukların eğitimini üstlenecek
kişinin (mürebbi) okul içi eğitim süreçleri ve okul dışındaki hayatında sahip olması gereken özellikleri
ele almıştır. Kitabın ikinci bölümü ise, çocukların beden eğitimi ve manevi eğitiminin esasları, zihin
eğitimi, duygu eğitimi, eğitimde ödül ve ceza gibi farklı konulara ayrılmıştır. Eserin teorik içeriği bir
bütün olarak incelendiğinde Süleyman Nesib’in, çocukların eğitimi ile alakalı farklı konu başlıklarını
ana hatlarıyla incelediği ve ele aldığı bahislerle ilgili fikirlerini sistemli bir şekilde aktarmaya çalıştığı
görülür. Buradan hareketle, sahip olduğu özellikleriyle İlm-i Terbiye-i Etfal adlı eserin, döneminin
çocuk eğitimi literatürüne önemli bir katkı sunduğu söylenebilir. Bu araştırmanın amacı, “İlm-i
Terbiye-i Etfal” başlıklı kitabında Süleyman Nesib’in, çocukların eğitimine dair ortaya koyduğu
esasları ana hatlarıyla belirleyip konuyla ilgili bazı tespitlerde bulunmaktır. Metin analizi ve literatür
taraması yöntemlerine dayalı olarak gerçekleştirilen araştırma sonucunda elde edilen bilgiler belli bir
bütünlük içerisinde değerlendirilip yorumlanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Süleyman Nesib, İlm-i Terbiye-i Etfal, pedagoji, çocukların eğitimi
ABSTRACT
Childhood is undoubtedly one of the critical periods in which the foundations of many elements of
human development and education are laid. Due to this importance, childhood has always been given
importance by almost every society, and many studies have been written about this period. Looking at
the issue in terms of Ottoman education history, different issues were discussed regarding child
education, especially in the period of the last years of the state and also called the Constitutional
Period (1876-1923); many thinkers, educators, writers and poets have written separate works dealing
with different themes about child education. In these works, the concept of “Pedagogy” was met with
the concept of “Terbiye-i Etfal” (Education of Children); Books, articles and treatises bearing the title
of Terbiye-i Etfal have been published. One of the names who produced works with the title of
Terbiye-i Etfal in the period in question was Süleyman Nesib, who came to the fore with his educator
and poet identity. The author, who built his work on two parts, discussed the theoretical and practical
aspects of pedagogy and the characteristics that the person (governess of children) who will undertake
the education of children should have in school education processes and in his life outside of school.
The second part of the book is devoted to different topics such as the principles of physical education
and spiritual education of children, mind education, emotion education, reward and punishment in
education. When the theoretical content of the work is examined as a whole, it is seen that Süleyman
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Nesib examines different topics related to the education of children with the main lines and tries to
convey his ideas about the bets he deals with in a systematic way. From this point of view, it can be
said that İlm-i Terbiye-i Etfal, with its characteristics, made an important contribution to the child
education literature of the period. The aim of this research is to outline the principles put forward by
Süleyman Nesib on the education of children in his book titled “İlm-i Terbiye-i Etfal”. The
information obtained as a result of the research carried out based on text analysis and literature review
methods will be evaluated and interpreted in a certain integrity.
Keywords: Süleyman Nesib, İlm-i Terbiye-i Etfal, pedagogy, education of children
GİRİŞ
Çocukluk dönemi, insan yaşamının önemli ve kritik zaman dilimlerinden birisidir. Söz konusu
dönemde insan fiziksel, bilişsel ve duygusal alanlar başta olmak üzere temel gelişim alanlarının hemen
hemen tamamında hızlı bir değişim gösterir. Öğrenmelerin en yoğun şekilde gerçekleştiği ve yaşam
boyu kullanılacak becerilerin temellerinin atıldığı dönem de yine çocukluk dönemidir. Ayrıca
çocukluk döneminde elde edilen kazanım ve tecrübelerin, bireyin sağlıklı bir kişilik yapısı
oluşturmasında, yeteneklerini en verimli şekilde geliştirebilmesinde, inanç ve değer yargılarının
şekillenmesinde ve toplumda sorumluluk sahibi olabilmesinde etkili olduğu vurgulanmıştır. 1 Tarih
boyunca eğitim-öğretime dair felsefe, fikriyat, teori ve uygulamaların serencamı takip edildiğinde
birçok toplumun çocukluk dönemde verilecek eğitimin önemine dair bir farkındalık geliştirdiği
görülür. Bu manada çocukluk dönemi eğitiminin tarihini Antik Yunan düşüncesine kadar
götürebilmek mümkündür. 2 Başta Eflatun ve Aristoteles olmak üzere John Locke, Jean Jacques
Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Dewey, Maria Montessori gibi isimler çocuk eğitimi hakkında görüşler
ileri sürmüşlerdir. Benzer şekilde İslam düşünce geleneği içerisinde yetişen Farabi, İbn Miskeveyh,
İbn Sina, Gazali, Zernuci, İbn Haldun ve daha birçok düşünür çocuk eğitiminin temel esaslarına dair
fikirler ortaya koymuşlardır. Bu alana dair sistematik akademik araştırmalar yapılmasına duyulan
ihtiyacın belirgin hale gelmesinde dönüm noktası ise, 20. yüzyılın başlarında psikoloji biliminin
teşekkül etmesi ve bu bilimin çocukluk dönemi gelişimini özellikle ele almış olmasıdır.3 Bu
doğrultuda çocukluk dönemi eğitimi klasik ve modern dönemlerde farklı şekillerde karşımıza
çıkmaktadır. 4
Osmanlı eğitim tarihi özelinde çocukluk dönemi eğitimi üzerine müstakil eserlerin verilmeye
başlandığı dönemin Tanzimat dönemi olduğu ifade edilmiştir. 5 Aydınlanma Düşüncesi ve Sanayi
Devrimi’nin etkisi altında gelişen Batı dünyasındaki modernleşme hareketi, teknoloji, bilim, kültür ve
eğitim gibi alanlarda hızlı bir değişim ve gelişimi tetiklemiştir. Bu süreç neticesinde Batı’nın teknik,
bilim, kültür ve eğitime dair birikimi ilk olarak çeviri kitaplarıyla Tanzimat dönemiyle birlikte
Osmanlı coğrafyasına taşınmış; söz konusu çeviriler arasında çocukların eğitimini ele alan eserler de
yer almıştır. Bilhassa Jean Jacques Rousseau’nun “Emile” adlı kitabı bu dönemde Osmanlı Türkçesine
çevrilmiş; bu eserin etkileriyle Ahmet Mithat Efendi başta olmak üzere İbrahim Ethem Paşa ve
Mehmet Şemseddin gibi eğitimciler çocukların eğitimi ile ilgili konuları ihtiva eden risaleler
yazmışlardır. 6 Bu dönemdeki eserlerde çocukların eğitimi ile bağlantılı olarak “çocukların beden ve
ruh sağlığı, ailedeki eğitimleri, anasınıflarının teşkilatı, çocuk eğitiminde yararlanılabilecek
yaklaşımlar, çocuğun bedeni, ruhi, ahlaki terbiyesi, anne babanın evlat üzerindeki vazifeleri, çocuk ve

Zeynep Nezahat Cihandide, Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi, İstanbul: DEM Yayınları, 2014, 15; Cemil
Oruç, Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Din Eğitimi, İstanbul: DEM Yayınları, 2011, 16.
2
Mehmet Toran, “Çocukluğun ve Erken Çocukluk Eğitiminin Tarihi ve Kuramsal Temelleri”, Okul Öncesi
Eğitimine Giriş, Editör: Neslihan AVCI, Mehmet TORAN, Ankara: Eğiten Kitap, 2012, 7.
3
Ayla Oktay, Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem, İstanbul: Epilson Yayınları, 2002, 43.
4
Oruç, 20.
5
İsa Yanar, “Tanzimat Dönemi Eğitim Sistemi ve Yeniden Yapılanma Çabaları”, Malatya: İnönü Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1996, 14.
6
Azize Ummanel, “Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Olan ‘Çocuklara İlk Bilgiler’ Adlı Kitabın Erken Çocukluk
Eğitimi Açısından İncelenmesi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19/2 (2018), 57.
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gençlere âdâb-ı muaşeret ve davranış kuralları, okuma yazma öğretimi” gibi konular ele alınmıştır.7
Tanzimat sonrası dönemlerde de, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde, çocukların eğitimini konu edinen
kitaplar yazılmaya devam edilmiştir. 8 Bu bağlamda Tanzimat döneminde çocukların eğitimi
hususunda kaleme alınan eserlerin tamamı, hiç şüphesiz sonraki dönemlerde aynı konu üzerine yazılan
eserler için önemli bir kaynak olmuştur. Bununla birlikte Osmanlı döneminde çocuk eğitimi üzerine
telif edilen eserlerin, Batı dillerinden çevrilen kitapların metodolojisi esas alınarak Osmanlı kültürüne
ait bazı eklemeler yapılmak suretiyle bir nevi adapte eserler olduğu 9 değerlendirmesi de yapılmıştır.
Osmanlı’nın son dönemlerinde çocukların eğitimiyle ilintili bazı konuları ana hatlarıyla ele alıp bu
alanda eser veren isimlerden birisi de eğitimci ve şair kimliğiyle öne çıkan Süleyman Nesib olmuştur.
“İlm-i Terbiye-i Etfal” isimli eserini iki bölüm üzerine kurgulayan müellif, ilk bölümde teorik ve
pratik yönleriyle pedagoji ilmini ve çocukların eğitimini üstlenecek kişinin (mürebbi) okul içi eğitim
süreçleri ve okul dışındaki hayatında sahip olması gereken özellikleri ele almıştır. Kitabın ikinci
bölümü ise, çocukların beden eğitimi ve manevi eğitiminin esasları, zihin eğitimi, duygu eğitimi,
eğitimde ödül ve ceza gibi farklı konulara ayrılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın temel problemi, “İlmi Terbiye-i Etfal” başlıklı kitabında Süleyman Nesib’in, çocukların eğitimine dair ortaya koyduğu
esasları ana hatlarıyla belirleyip konuyla ilgili bazı tespitlerde bulunmak ve söz konusu kitabın içerik,
dil, üslup ve anlatım özellikleri hakkında genel bir değerlendirme yapmaktır.
1. Yöntem ve Sınırlılıklar
Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi üzerine yapılandırılmış olup verilerin toplanmasında
doküman analizi ve literatür taraması teknikleri kullanılmıştır. Nitel araştırmalar araştırılan olayın, kişi
veya olguların miktarı, ortalaması, sayısı gibi ölçülebilen özelliklerinden çok, o olayı detaylı bir
şekilde anlamaya dönük olarak yapılan ve “nasıl, niçin” gibi soruların sıklıkla kullanıldığı
araştırmalardır. 10 Nitel araştırmalarda veriler gözlem, görüşme ve dokümanlar yoluyla toplanır. 11
Doküman incelemesi, dokümanlara ulaşma, okuma, not alma ve anlama, veriyi analiz etme ve veriyi
kullanma aşamalarından oluşur. 12 Araştırmada doküman incelemesi sonucu elde edilen verilerin
analizi ve değerlendirilmesinde betimsel analizden yararlanılmıştır. Bu tür analizin amacı, elde edilen
bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunmaktır. 13 Literatür taraması ise, hem
araştırma sürecinde problemin sınırlarının belirlenmesini sağlaması hem de problemin diğer aşamaları
için kuramsal anlam zemini oluşturması açısından 14 tercih edilmiştir. Araştırmanın konusu,
Osmanlı’nın son döneminde çocukların eğitimi ile ilgili bazı bahisleri ele alan İlm-i Terbiye-i Etfal
adlı eserin içerik analizi ile sınırlıdır.
2. İlgili Literatür
Süleyman Nesib’e ait olan İlm-i Terbiye-i Etfal adlı eserin tamamını müstakil olarak konu
edinen bir akademik çalışma bulunmamaktadır. Buna karşılık eserin belli bir bölümünü ele alan bir
makale çalışması mevcuttur. Mustafa Sanal tarafından “Süleyman Paşazâde Sami Bey’in Okulda Ödül
ve Ceza Vermeye İlişkin Görüşleri” başlığıyla kaleme alınan makalede Süleyman Nesib’in eğitim
Ummanel, 57; İbrahim Caner Türk, “Osmanlı Devleti’nde Okul Öncesi Eğitim”, Milli Eğitim Dergisi 192, 169;
Meral Güdek, Modernleşme Döneminde Osmanlı’da Çocuk Eğitimi ve Literatürü, Ankara: Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2012, 57; İshak Tekin, “1876-1923 Yılları
Arasında Çocuk Eğitimi Konusunda Yazılmış Kitapların İncelenmesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları
Dergisi 6/3 (2017), 1590.
8
Geniş bir literatür için bkz. Zafer Çınar, “Osmanlı Çocuk Tarihine Dair Genel ve Açıklamalı Bir
Bibliyografya”, Osmanlı Dünyasında Çocuk Olmak, İstanbul: DEM Yayınları, 2012, 219-243.
9
İnci Enginün, “Bir Çocuk Edebiyatçısı: Mehmet Şemseddin”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul:
Dergâh Yayınları, 2001, 215.
10
Bilgen Kıral, “Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15
(2020), 172.
11
Kıral, 172.
12
Ali Yıldırım & Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları, 2016,
193.
13
Yıldırım & Şimşek, 224.
14
Ali Baltacı, “Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır?”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi 57/2 (2019), 372.
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sürecinde uygulanmasını tavsiye ettiği ödül ve ceza türleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu çalışma
dışında Süleyman Nesib’i şair ve sanatçı kimliğiyle ele alan iki yüksek lisan tezi hazırlanmıştır.
Bunlardan ilki Süleyman Durukoğlu’na ait olan ve 1999 yılında kabul edilen “Süleyman Nesib
(Süleyman Paşazade Sami Bey) Hayatı, Edebi Kişiliği, Şiirleri” başlıklı yüksek lisans tezidir. İkinci
tez ise, 2005 yılında Mücahit Akgün tarafından hazırlanmış olan “Süleyman Nesib (Süleyman
Paşazâde Sami Bey) Hayatı, Sanatı ve Eserleri” başlıklı yüksek lisans tezidir.
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri çocuk eğitimi ile ilgili çalışmalar incelendiğinde zengin bir
literatürle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda Hüseyin Şimşek’e ait olan ve 2002 yılında tamamlanan
“Tanzimat ve Mutlakıyet Dönemi Çocuk Dergilerinin Eğitim Açısından İncelenmesi” başlıklı doktora
tezi ile Savaş Karagöz tarafından 2014’te hazırlanan “İkinci Meşrutiyetten Harf İnkılâbına Kadar
Süreli Yayınlarda Yer Alan Eğitim Görüşleri ve Cumhuriyet Eğitimine Yansımaları” başlıklı doktora
tez çalışmaları önemlidir. Ayrıca Meral Güdek tarafından 2012 yılında tamamlanan “Modernleşme
Döneminde Osmanlı’da Çocuk Eğitimi ve Literatürü” başlıklı yüksek lisans tezi de alanda önemli bir
boşluğu doldurmaktadır. M. Sabri Koz ve Enfel Doğan’ın beraber hazırladığı ve 2004 yılında basılan
“Terbiye ve Ta'lîm-i Etfâl - Çocukların Eğitim ve Öğretimi, Bir Eğitim Öncüsünün Yazıları 1895”
başlıklı kitap konuyla ilgili önemli bir diğer çalışma olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmalar dışında
Cüneyd Okay’ın 2002’de yazdığı “Son Dönem Osmanlı Toplumunda Çocuk (1850-1900)” başlıklı
kitap bölümü çalışması, Fatma Banu Deniz’e ait olan 2010 “İkinci Meşrutiyet Dönemi Süreli Çocuk
Yayınlarında Dinî Motifler” başlıklı yüksek lisans tezi ve İshak Tekin’e ait olan “1876-1923 Yılları
Arasında Çocuk Eğitimi Konusunda Yazılmış Kitapların İncelenmesi” başlıklı makale çalışması ilgili
literatürün diğer önemli çalışmalarından bazılarıdır.
3. Süleyman Nesib ve İlmi Kişiliği
Kaynaklarda asıl adı Süleyman Paşazade Sami Bey olarak geçen Süleyman Nesib, 1866 (Hicri
1283) yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 15 İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da Sıbyan ve Rüştiye
mekteplerinde tamamlayan Süleyman Nesib, 1889’da Mülkiye Mektebini bitirmiştir. 16 Mezuniyetini
müteakip 1890 yılında Bursa İdadisi müdürlüğü, kısa bir süre sonra da Bağdat İdadisi müdürlüğü
görevlerine tayin edilmiştir. 17 İdari kadrolarında görev aldığı bu okullarda Coğrafya, Kozmografya,
Kimya, Ahlak, Edebiyat ve Fransızca öğretmenlikleri de yapmış olması, Süleyman Nesib’in ilmi
birikiminin ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir. 18 Süleyman
Nesib, hayatının bundan sonraki kısmında ağırlıklı olarak farklı eğitim kurumlarında üst düzey
yöneticilik yaparak geçirmiştir. Bu dönemde sırasıyla Cezayir Maarif Müdürlüğü, Maarif Nezareti
Merkez Maarif Müdürlüğü, Mekatib-i İbtidaiyye İdaresi Müdürlüğü, Meclis-i Kebir-i Maarif Üyeliği,
Mekatib-i Aliye Müdürlüğü ve Daru’l-Funun Genel Müdürlüğü (Rektörlük) 19 gibi farklı düzey ve
alanlarda hizmet veren eğitim kurumlarında idarecilik vazifeleri üstlenen Süleyman Nesib, eğitimci ve
entelektüel kişiliğini eğitim yönetimi alanında da ilerletmiş görünmektedir. Eğitimci kimliğini başarılı
bir şekilde yansıttığı İlm-iTerbiye-i Etfal adlı eserini, Cezayir Maarif Müdürlüğü yaptığı esnada
yazdığı, eserin giriş kapağında yer alan nottan anlaşılmaktadır.20 Aynı zamanda şair ve edebiyatçı
kimliği 21 ile de Meşrutiyet döneminin önde gelen mütefekkirleri arasında yer alan Süleyman Nesib,
1917 yılında 51 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir. 22
Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İstanbul: İnkılâb Kitabevi, 1996, 40; Şerif Aktaş, Yenileşme
Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi, Ankara: Akçağ Yayınları, 1996, 121; İbnü’-Emin Mahmut Kemal İnal, Son Asır
Türk Şairleri, İstanbul: Dergâh Yayınları, 1998, 1662; Salim Durukoğlu, “Süleyman Nesib (Süleyman Paşazâde
Sami Bey) Hayatı-Edebi Kişiliği-Şiirleri”, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, 1999, 1; Mustafa Sanal, “Süleyman Paşazde Sami Bey’in Okulda Ödül ve Ceza Vermeye İlişkin
Görüşleri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (2002), 116.
16
İnal, 1662; Akyüz, 407; Durukoğlu, 5.
17
İnal, 1662; Akyüz, 407; Durukoğlu, 9; Sanal, 116.
18
Durukoğlu, 3; Sanal, 116.
19
Durukoğlu, 10; Sanal, 116.
20
Süleyman Nesib, İlm-i Terbiye-i Etfal, İstanbul: Dersaâdet Matbaası, h. 1328, 1.
21
Geniş bilgi için bkz. Durukoğlu, 32-437.
22
İsmail Hakkı, “Sami Bey’in Ruhu, Terbiye Hakkındaki Fikirleri, Nazariyeleri”, Milli Tâlim ve Terbiye
Mecmuasi 3 (1334), 2.
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4. Çocukların Eğitimi Açısından İlm-i Terbiye-i Etfal Adlı Eserin Tahlili
Süleyman Nesib’in ilmi kişiliğini tanıtırken de ifade ettiğimiz üzere, farklı eğitim
kurumlarında görev almış olması ve eğitim-öğretim süreçlerinin daima içinde yer alması kendisini
tecrübeli bir eğitimci kimliği ile karşımıza çıkarmaktadır. Süleyman Nesib her ne kadar çocukların
terbiyesine yönelik bir eser yazmasının sebebiyle ilgili herhangi bir kayıt düşmemiş olsa da, uzun
yıllar eğitimci kimliğiyle öğretici ve idareci kadrolarında görev alması ve edindiği engin tecrübeleri,
çocukların eğitimiyle ilgili bir eser vücuda getirme hususunda onu teşvik etmiş olabilir. Eserinde
mukaddimeye yer vermeyen müellif, iki bölüm olarak planladığı çalışmasının birinci bölümünü, teorik
ve pratik yönleriyle pedagoji ilmine ve çocukların eğitimi ile görevlendirilmiş bir eğitimcinin taşıması
gereken temel vasıflara ayırmıştır. İkinci bölümde ise çocukların beden eğitimi ve manevi eğitiminin
esasları, zihin eğitimi, duygu eğitimi, eğitim araçları, eğitimde ödül ve ceza gibi farklı konular ele
alınmıştır. Eserinin birinci kısmının girişinde pedagoji kelimesinin etimolojisine dair bilgiler veren
Süleyman Nesib, kelimenin Yunanca “çocuk” anlamına gelen “peda” ve “rehberlik etmek” anlamına
gelen “ago” kelimelerinden türemiş olduğunu ifade etmiş; bir ilim olarak pedagojiyi “çocukların
büyütülmesi ve terbiye edilmesine mahsus ilim” olarak tanımlamıştır. 23 Bu kavramın Türkçe karşılığı
“İlm-i Terbiye-i Etfal”dir. Pedagoji ilminin konusunu “çocuk terbiyesi, çocuğu mümkün olduğu
ölçüde maddi-manevi iyi bir insan olacak şekle getirmek” olarak ortaya koyan yazar, bu hususun temel
şartını çocukları en iyi şekilde eğitecek ehil eğitimcileri (mürebbi) yetiştirmek olarak belirlemiştir. Bu
nedenle müellif eserinin ilk bölümünü eğitimcilerin özelliklerine ayırdığını özellikle vurgulamıştır.24
Şimdiki satırlarımızda Süleymen Nesib’e göre çocukların eğitimiyle ilgilenecek bir eğitimcinin temel
vasıflarının neler olması gerektiği konusunu ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışacağız.
4.1. İlm-i Terbiye-i Etfal Adlı Eserde Eğitimcilerin Özellikleri
Süleyman Nesib, çocukların eğitilmesi vazifesini üstlenecek eğitimcilerin (mürebbi) özenle
seçilip yetiştirilmesinin gerekliliğini vurguladıktan sonra idealize ettiği bir eğitimcinin özelliklerini üç
temel başlık altında toplamıştır: Eğitimcinin bilişsel, duygusal ve ahlaki özellikleri, eğitimcinin okul
dışındaki hayatında taşıması gereken özellikler ve eğitimcinin okuldaki özellikleri. Bu özellikler
müellif tarafından sırasıyla şu bilgilerle aktarılmıştır.
4.1.1.

Eğitimcinin Bilişsel, Duygusal ve Ahlaki Özellikleri

Süleyman Nesib, iyi bir eğitimcinin özelliklerini ortaya koyarken çok boyutlu düşünmüş, bu
noktada önceliği eğitimcinin şahsiyet özellikleri ve manevi yetişmişlik düzeyine vermiştir. Eğitimöğretim süreçlerinde teorik bilgilerin muhataplara nasıl ve hangi içerikle aktarıldığı meselesi önemli
olduğu gibi eğitimcinin tavır, davranış ve şahsiyet / ahlak özelliklerinin de bir o kadar önemli olduğu
bilinen bir durumdur. 25 Bu nedenle Süleyman Nesib’in iyi bir eğitimciyi tasvir ederken sergilediği
yaklaşım isabetli görünmektedir. Bu yaklaşıma göre nitelikli bir eğitimci bilişsel, duygusal ve ahlaki
açıdan şu vasıfları taşımalıdır:

Çocukların eğitimi ile meşgul olacak eğitimcinin her şeyden önce eğitimci olmanın
şerefi, önemi ve vazifeleri hakkında bir fikr-i aliye (üst düzey farkındalığa) sahip olması gerekir.

Vazife esnasında karşılaşacağı problemlerle başa çıkmada manevi ve psikolojik
yönden hazır olmalı, kalbini hazır tutmalıdır.

Vazifesinden manevi lezzet almalı, güvenilir olup kin gütmemelidir. Çünkü eğitimci,
kendisi için değil kamu menfaati için önemli bir işi deruhte etmektedir. Zira çocukların terbiyesi en
büyük toplumsal hizmettir. 26

Süleyman Nesib, İlm-i Terbiye-i Etfal, 5.
Süleyman Nesib, 5.
25
Nitekim İslam eğitim geleneğinde öğretmen yeterlikleri konusu ele alınırken öğretmenlerin bilişsel, duygusal
ve ahlaki özellikleri, kişisel yeterlikleri içerisinde mütalaa edilmiştir. Bkz. Mehmet Faruk Bayraktar, İslam
Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münasebetleri, İstanbul: İFAV Yayınları, 2007, 106-155; Bayramali Nazıroğlu,
İslam Eğitim Geleneğinde Öğretmenlik, Ankara: Sarkaç Yayınları, 2011, 137-175.
26
Süleyman Nesib, 6.
23
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En güzel şekilde örnek olmalıdır. Zira çocukların ilgi ve merakı, vicdanları, ahlakı,
irade ve inançları büyük oranda ilk çocukluk döneminde teşekkül etmektedir.

Eğitimci mesleği için ehil olmalı. Bunun anlamı, bu mesleğe yönelik doğuştan bir yeti
(zevk-i tabii) ve meyil (meyl-i ızdırari) sahibi olmalıdır.


Çocuklara karşı muhabbet ve vakarını korumalıdır. 27



Dostlarını temiz insanlardan seçmeli, çevresinde güzellikle anılmalıdır.


Ciddiyetten uzak hareketler yapmamalı, dindar olmalı ve olgun davranışlar
sergilemelidir. 28
4.1.2.

Eğitimcinin Okul Dışındaki Hayatında Taşıması Gereken Özellikler

Süleyman Nesib, eğitimcinin okul dışındaki hayatının bütün aşamalarını eğitim-öğretim
süreçlerinin dışında bir unsur olarak düşünmemiştir. Bu düşüncesinin temeline eğitimcilik makamının,
hayatın her alanında en güzel şekilde temsil edilmesinin gerekliliğini yerleştiren Süleyman Nesib,
eğitimcinin okul dışındaki hayatında şu özelliklere haiz olması gerektiğini savunur:

Mahviyet, Kanaat ve Tevazu: Eğitimci okul dışındaki hayatında gösteriş ve israftan
uzak, sade, temiz, kendi halinde bir yaşam sürmelidir. Bu özelliklerin tamamı elbisesinden oturduğu
eve kadar her alana yansımalıdır. Oturduğu mekân, temel ihtiyaçlar dışında bir fazlalığı içermemelidir.
Bu tarz bir yaşam, eğitimcinin şeref ve şahsiyet sahibi olmasıyla da tezat teşkil etmez.29

İhtiyat: İhtiyattan kasıt, eğitimcinin yeni görevlendirildiği bir yerde ihtiyatla hareket
edip toplumun nabzını ölçmesi, yanlış ve aceleci tavır ve davranışlar sergilememesidir. 30

Nezaket ve Kadirşinaslık: Eğitimci öncelikle öğrenciye, öğrencinin ebeveynine ve
meslektaşlarına; sonrasında da bütün topluma karşı nazik ve değerbilir olmalıdır. 31

Mütalaa Sevgisi: Eğitimci, ilmi müzakere ve mütalaasını okul dışında da devam
ettirmeli, topluma daha iyi hizmet verebilmek için zaman zaman kendi kendiyle ve doğayla baş başa
kalmalıdır (uzlet). Ne var ki bu uzlet hali toplumdan kopmaya asla dönüşmemelidir. 32

Şefkat ve Güzel Ahlak: Bu iki değerle hayatının her aşamasını tanzim etmek
eğitimcinin önde gelen vazifelerindendir. 33
4.1.3.

Eğitimcinin Okuldaki Özellikleri

Eğitimcinin vazifesini icra ettiği gerçek saha okul atmosferidir. Bu atmosferi oluşturan en
öncelikli unsuru eğitimci ve öğrenci arasında tesisi edilecek sağlıklı bir iletişim ağı olarak gören
Süleyman Nesib, eğitimcinin okul içi özelliklerini sıralarken ağırlıklı olarak bu noktaya yoğunlaşmış
görünmektedir. Bahse konu olan özellikler Süleyman Nesib tarafından şu başlıklarla sıralanmıştır:

Öğrencilere Şefkat ve Merhamet: Süleyman Nesib’e göre eğitimin tamamı, öğrencinin
hocasına olan sevgisi üzerine temellendirilir. Öğrencinin hocasını sevmesinin ilk meyvesi, ona sonsuz
güven duymasıdır. Bu güven, memnuniyetle beslenen itaati beraberinde getirir. Eğitimcinin muhabbet
ve sevgisini öğrenciler kendileri hissetmeli ve anlamalıdır. 34 Eğitimci talebelerini sevmediğini
hissederse bu mesleği derhal bırakmalıdır. 35 Beden dilinin eğitimci tarafından sevgi duygusunu

Süleyman Nesib, 7.
Süleyman Nesib, 8.
29
Süleyman Nesib, 9.
30
Süleyman Nesib, 9.
31
Süleyman Nesib, 10,11.
32
Süleyman Nesib, 12,13.
33
Süleyman Nesib, 13.
34
Süleyman Nesib, 15.
35
Süleyman Nesib, 16.
27
28
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izharda kullanımı çok önemlidir. Öğrenci, hocasının memnuniyetini ya da hoşnutsuzluğunu yüzünden
okuyabilmeli, aralarındaki iletişim ağı bu derece kuvvetli olmalıdır. 36

Metanet ve Sabır: Eğitimcinin söz ve davranışları şerefiyle uyum içinde olmalı,
eğitimci mesleği süresince metin ve kararlı olmalıdır.37 Eğitimci, disiplinsiz öğrencilere karşı
metanetli ve sabırlı olmalıdır.38 Öğrencilere sabredemeyen eğitimci, bu sabrını diri tutmaya çalışmalı
ve bu hususta Allah’tan yardım istemelidir. 39

İntizam ve Gayret: Her okulun önceden belirlenmiş bir düzeni olmalıdır. Olaylara göre
eğitimcinin kurallar koyması öğrenci üzerinde tesirli olmaz. 40 Okulun kurallarına eğitimci önce
kendisi uymalıdır. Derse vaktinde girmek ve hazır olmak hem eğitimcinin hem de öğrencilerin
görevidir. Eğitimci dersin önemini öğrencilere hissettirmeli, dersi sevdirmelidir. Dersi işlerken
beklenmedik sorular sorma, buldurarak öğretme gibi metotlardan istifade etmelidir. Dersi olduğu gün
eğitimci, gün boyu okulda olmalı, vaktini okul ve öğrencilerin faydasına olacak şekilde geçirmeli,
öğrencileri murakabe etmelidir. 41
4.2. İlm-i Terbiye-i Etfal Adlı Eserde Çocukların Terbiyesine Dair Genel Kurallar
Süleyman Nesib’e göre insanın terbiyesi, bedeni ve ruhi (ahlaki) terbiye olmak üzere ikiye
ayrılır. Bu terbiye süreçlerinin temel esasları şu şekildedir:
4.2.1. Beden Terbiyesi: Beden terbiyesinde öncelikli sorumluluk anne-babada olsa da
eğitimci de bu konuda sorumluluk sahibidir. Zira beden terbiyesi ruh terbiyesine doğrudan etki eder.
Beden sağlığı bütün eğitim-öğretim uygulamalarının temel unsurlarından biridir.42 Süleyman Nesib’e
göre okulda beden eğitimi üç esası dikkate almalıdır. Öncelik verilmesi gereken tedbirler arasında
hava sirkülasyonu (temiz hava), fiziki temizlik, ortamın sıcaklığı ve sağlık konusunda öğrencilere
nasihatte bulunmaktır. Sınıfın genişliği ve öğrenci sayısına göre havalandırılması çok önemlidir. Sınıf
sıcaklık değeri ortalama 18 dereceden az veya fazla olmamalı, yazın pencereler açık olsa da çocukları
güneşin etkisinden koruyacak perdeler olmalıdır. Sınıf aşırı aydınlık veya karanlık da olmamalıdır. 43
Okulda bedeni daha güçlü hale getirecek fiziksel egzersizlere düzenli olarak devam edilmeli, duyu
organlarının bakım ve temizliğine bilhassa özen gösterilmelidir. 44 Okulun durgun su ve bataklık gibi
yerlere yakın olması ve bina içerisinde gereğinden fazla eşya olması, çocukların beden sıhhatine zarar
verebilir. 45 Başta eller, kulaklar, dişler, tırnaklar ve saç olmak üzere eğitimci, öğrencilerin uzuvlarının
temizliğini belli aralıklarla kontrol etmeli, bu hususta ailelerle dirsek temasını kesmemelidir. 46
Çocukların okul kıyafetleri, hareketlerini kısıtlayacak şekilde dar olmamalı, mevsime göre
değiştirilmelidir. Ayrıca çocukların beslenme düzenine ve gıdalarına hassasiyet gösterilmeli, hazmı
zor gıdalardan uzak durulup çeşitli ve dengeli beslenmeleri sağlanmalıdır. 47
4.2.2. Ruh (Maneviyat) Terbiyesi: Süleyman Nesib, insanın ruhi yapısının temelde üç
kabiliyeti barındırdığını öne sürmüş, bu kabiliyetleri “akıl ve feraset, duygusal etkiye açık olma ve
irade” olarak belirlemiştir. Bu yapıyı destekleyen manevi kuvvetleri ise “idrak gücü, hikmet gücü,
hafıza gücü ve hayal gücü” olarak tespit eden müellife göre, insanın bütüncül bir eğitiminden söz
edilmek isteniyorsa bu kabiliyet ve güçlerden herhangi birini öncelemeden ve biri diğerine tercih
edilmeden bütüncül olarak eğitilmesi son derece mühimdir. 48 İnsanın duyularıyla bilgiyi alıp zihninde
işleyebilmesi gücü olarak tarif edilebilecek idrak gücünün eğitilmesi amacıyla;
Süleyman Nesib, 17.
Süleyman Nesib, 18.
38
Süleyman Nesib, 20.
39
Süleyman Nesib, 21,22.
40
Süleyman Nesib, 22.
41
Süleyman Nesib, 22-27.
42
Süleyman Nesib, 30, 31.
43
Süleyman Nesib, 31.
44
Süleyman Nesib, 32.
45
Süleyman Nesib, 34.
46
Süleyman Nesib, 34, 35.
47
Süleyman Nesib, 39.
48
Süleyman Nesib, 45-48.
36
37
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Çocuklara soyut bilgilerin yavaş yavaş verilmesi, soyut bilgiler aktarılırken en uygun
duyu organına hitap edilmesi, şekil ve resimler gibi somut unsurlardan istifade edilmesi, 49

verilmesi, 50

Okul ders içeriklerinin önce kısa ve öz olarak, ardından derinlemesine bir tarzda


Kavramların aktarımında çocukların seviyesine uygun bir kullanılması, önemli
pedagojik uygulamalardır. 51
Süleyman Nesib, idraki etkileyen hususların başında dikkatin geldiğine işaret ederek öğrencilerin
dikkatlerini harekete geçirebilmek adına da bazı önerilerde bulunmuştur. Bu bağlamda öğrencilerin
meyil ve beklentilerinin dikkate alınması, küçük yaşlardan itibaren dikkat gözlerinin açılmaya
çalışılması ve okulda verilecek derslerin doğru hedefler ve açık neticeler üzere inşa edilmesi
öğrencilerin dikkatlerini üst seviyede tutabilecek eğitici uygulamalar olarak görülebilir. 52
Bir nesneyi hem varlığıyla hem de vasıflarıyla idrak edip algılayabilmek olarak anlaşılabilecek hikmet
gücü, insanın eğitilmeye en müsait kuvvetlerinden biridir. Süleyman Nesib’e göre eğitimciler, bu
kuvvetin eğitilmesinde iki usul takip edebilirler: Birincisi Sokratik Yöntem (Buldurma Yöntemi)
vasıtasıyla öğrencilere bilmeleri gereken hususları buldurmaya çalışmaktır. İkincisi ise, öğrendikleri
bilgilerin kalıcılığı için öğrencilere kolay ve anlaşılır uygulama denemeleri yaptırmaktır. 53
İnsanın manevi yapısını destekleyen önemli güçlerden bir diğeri hafıza gücüdür. Hafıza gücünün
eğitimi ile alakalı olarak Süleyman Nesib, farklı hususlara temas etmiştir. Her şeyden önce düzenli
ezber tekrarı, karalı bir tutum ve dikkat hafızayı taze canlı ve aktif tutmanın temel şartlarındandır.
Buna ek olarak yazarak öğrenmek, ilim dallarını kalıcı tarzda ezberleyebilecek şekilde inhisar etmek,
meseleleri tablo ve cetveller hazırlayarak bellemeye çalışmak, okunan metinlerin büyük oranda ve
çabuk hatırlanmasına yardımcı olacak kısa ve hatırlatıcı notlar almak gibi alışkanlıklar hafız gücünü
kuvvetlendirecek eğitici pratiklerdir. 54
Süleyman Nesib, insanın düşünme kapasitesinin sınırlarını genişleten hayal gücünün de doğru
pedagojik yaklaşımlarla daha verimli hale getirilebileceğini savunur. Buna göre okul içi eğitimöğretim süreçlerinde hikâyelerin gücünden yararlanmak, öğrencilere resim çizdirmek, kaside ve
ilahilerin etkisinden yararlanmak ve hoşlanacakları türden eserleri ara ara öğrenciler okutmak hayal
gücünün gelişimine hizmet etmesi muhtemel eylemlerdendir. 55
4.3. İlm-i Terbiye-i Etfal Adlı Eserde Çocukların Terbiyesinde Ödül ve Ceza
4.3.1.

Eğitim-Öğretimde Ödül

Çocukların motivasyonunu artırıcı ödüller ile caydırıcı ve davranışı ıslah edici cezalar eğitimöğretim süreçlerinin tamamlayıcı unsurları olarak görülmüştür. Bu önemine binaen Süleyman Nesib,
eserinde müstakil bir başlıkla mezkûr konuyu ayrıntılı bir şekilde ele almış, öncelikle eğitimde ödül
konusuna değinmiştir. Ona göre çocuklara verilecek ödüller her açıdan dengeli olmalı, ödül neye
karşılık olarak verilecekse o davranışla uyumlu olmalıdır. Örneğin akıl, zekâ ya da ahlaka dayalı bir
eylem için ödül olarak çocuğa gıda maddesi verilmesi doğru olmayıp bunun yerine aklını ve ruhunu
tatmin edecek daha farklı içerikte ödüller tercih edilmelidir. Ayrıca çocuklara takdim edilecek
ödüllerin sayısı ve miktarı için belli bir sınır olmalı, sık aralıklarla ve fazlaca ödül verilerek çocukların
gözünde ödüllerin cazibesi düşürülmemelidir. 56 Süleyman Nesib’e göre ödüllerin bireysel oluşu da
ayrıca önem arz eder. Eğitimci bir çocuğun bireysel olarak seviyesini yükselttiğini gördüğünde onu
ödüllendirmekten çekinmemelidir. Buna karşılık çocuğun sınıf içerisinde diğer arkadaşlarına nazaran
daha öne çıkması durumunda eğitimci, çocuklar arasında mukayese edilme hissinin oluşumunu
Süleyman Nesib, 54.
Süleyman Nesib, 56.
51
Süleyman Nesib, 57.
52
Süleyman Nesib, 60-64.
53
Süleyman Nesib, 72.
54
Süleyman Nesib, 91-94.
55
Süleyman Nesib, 99-102.
56
Süleyman Nesib, 206.
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engellemek adına hiç ödüllendirme yapmamalıdır. Ödül, eğitimcinin çocuklardan memnun olduğuna
dair bir gösterge olmalı, çocuklar arasında kıskançlık ve çekememezliğe sebep olmaya başladığı fark
edildiği andan itibaren ödül uygulaması eğitimci tarafından terk edilmelidir. 57
4.3.1.2. Ödül Türleri
Süleyman Nesib’e göre eğitim-öğretim sürecinde çocuklara maddi ve manevi içerikli farklı
ödüller takdir edilmesi mümkündür. Bu ödülleri şu başlıklarla sıralayabiliriz:
4.3.1.2.1. Medh-ü Sena (Övme): Süleyman Nesib övmenin, uygulaması en kolay ödül türü
olduğunu vurguladıktan sonra bu ödülün yerinde ve zamanında kullanılması durumunda en etkili
neticenin elde edileceğini savunur. Ona göre bir çocuğun herhangi bir başarısı sebebiyle arkadaşları
arasında mürebbi tarafından yüksek sesle övülmesi o çocuğun takdir edilme hissini doyuran önemli bir
mükâfattır. Bu durum çocuğun hem daha çok çalışmasını teşvik eder hem de diğer çocuklar için güzel
ve faydalı bir örneklik teşkil eder. Fakat eğitimci, bir çocuğun açıkça arkadaşları arasında övülmesi
durumunun diğer çocuklar üzerinde kıskançlık ve çekememezlik gibi olumsuz duygular
uyandırmamasına dikkat etmelidir.58
4.3.1.2.2. Aferin Varakları ve Tahsinnâmeler: Aferin varakası çocuğun bir haftalık süre
içerisinde hal ve hareketleri ile derslerinde göstermiş olduğu başarının bir nişanesi olarak verilen
ödüldür. Burada dikkat edilmesi gereken husus, eğitimcinin kolay bir şekilde ve sık sık bu belgeyi
vermemesidir. Zira aferin varaklarının maddi olarak bir kıymeti olmayıp manevi açıdan değeri
yüksektir. Her şeyden önce bu belgeler eğitimcinin, çocuklara ve onların başarılarına vermiş olduğu
değerin bir alametidir. Bu sebeple aferin varakaları çocuklar nezdinde de çok değerli olup belli
aralıklarla sunulması ve teşvik edici yönü zayıflatılmaması gereken belgelerdir. 59 Bir çocuk yirmi ile
yirmi beş sayısı arasında aferin belgesi almışsa o çocuğa tâhsinname adıyla yeni bir ödül daha
verilmelidir. 60 Bu sayede çocukların derslere karşı ilgilerinin artması sağlanmış olacaktır. Süleyman
Nesib’in bu önerisi, günümüzde ilk ve ortaöğretim kurumlarında başarılı öğrencilere verilen
“teşekkür” ve “takdir” belgesi uygulaması ile benzerlik göstermektedir. 61
4.3.1.2.3. Levha-i Şeref: Levha-i Seref: Süleyman Nesib’e göre çocukları teşvik edici bir
başka ödül de kevha-i şerif uygulamasıdır. Bu uygulamada Süleyman Nesib, başarılı olarak
tahsinname alan ve hal ve hareketlerinde olumsuz bir durum gözlenmeyen çocukların isimlerinin asılı
olduğu bir levha tasarlamış, bu levhanın okulun herkesçe görülebilen bir yerinde sergilenmesini
tavsiye etmiş, söz konusu levhaya “Levha-i Şeref” adının verilmesini uygun görmüştür. Ona göre bu
tür bir uygulama, başarılı çocuklar için güzel bir ödül; ismi panoda olmayan çocuklar için de başarı
adına olumlu yönde bir teşvik olabilir. 62
4.3.1.2.4. Kitap ve Hediyeler: Süleyman Nesib’e göre eğitimci, çocuklara kitap, kurşun
kalem ve diğer eğitim materyallerini hediye olarak verebilir. Burada mühim olan, diğer ödüllerde
olduğu gibi, bu ödülleri de sık sık vermemektir. Kitap ve diğer hediyeler, belli sayıda tahsinnamelerine
karşılık değiş-tokuş yoluyla eğitimci tarafından çocuklara verilebilir. Bu sayede hediyelerin sadece bir
çocuğa has olmadığı, layık olan her çocuğun gayreti ve başarı derecesine göre bu ödülü hak edeceği
mesajı net bir şekilde çocuklara verilmiş olur. Ayrıca bu tarz bir uygulamanın, ödülün daima daha çok
çalışma ve başarı ile doğrudan ilintili olduğu hissiyatının çocuklarda kuvvetlenmesini sağlaması da
muhtemeldir. 63
4.3.2. Eğitim Öğretimde Ceza
Çocukların yanlış davranışlarını düzeltme, onları uygunsuz söz ve fiillerden vazgeçirip doğru
olana yönlendirme noktasında Süleyman Nesib’e göre ceza uygulamaları önemli bir enstrümandır.
Müellif, okulda uygulanabilecek başlıca ceza türlerini şöyle sıralamıştır:
Süleyman Nesib, 206.
Süleyman Nesib, 207-208.
59
Süleyman Nesib, 208.
60
Süleyman Nesib, 208.
61
Sanal, 118.
62
Süleyman Nesib, 208.
63
Süleyman Nesib, 209-210.
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4.3.2.1. Uyarı ve Kınama (İhtar ve Tevbih): Yanlış bir davranış sergileyen ya da derslerini
ihmal eden çocuklar, eğitimci tarafından ilk etapta uyarılmalıdır. Bu uyarının bütün çocukların
bulunduğu sınıf ortamında yapılması yanlış olur. Bu hususta en doğru hareket, eğitimcinin ikaz etmek
istediği öğrencileri bir kenara çekerek birebir olacak şekilde ve nasihat yüklü bir üslupla uyarısını
gerçekleştirmesidir. Bu görüşüyle Süleyman Nesib, bir grup içerisinde çocukları uyarmanın onların
şahsiyetini zedelemesinin önüne geçmek istemiştir. Uyarılara rağmen hal ve tavırlarını düzeltmeyen
öğrenciler ise daha sert bir üslupla kınanmalıdır. 64
4.3.2.2. Aferinin Geri Alınması: Okulda uygulanabilecek cezalardan bir diğeri daha önce
elde ettikleri başarılar sebebiyle çocuklara verilmiş olan aferin ve tahsînnamelerin geri alınmasıdır.
Süleyman Nesib’e göre böyle bir ceza çocukların işlemiş oldukları ağır suçlar nedeniyle
uygulanmalıdır. Aynı zamanda bu tür bir cezanın eğitimci tarafından tercih edilmesi, çocukların daha
önce almış oldukları aferin varakları ve tahsînnameleri kaybetme endişelerini artıracağı için daha
caydırıcı olması kuvvetle muhtemeldir. 65
4.3.2.3. Levha-i Şereften İsim Silmek: Süleyman Nesib’e göre başarısı dolayısıyla ismi
levha-i şerefe yazılmış olan bir çocuk, ağır bir hata işlerse ismi levha-i şereften silinmelidir. Şayet bu
çocuk gelecek aylarda yine güzel tavır ve hareketlerde bulunur ve derslerinde başari gösterirse ismi
tekrar levha-i şerefe yazılmalıdır. 66
4.3.2.4. Yazı ve Sınıfta Tutma Cezası: Bu ceza türünün esası, çocukların ders zamanları
dışında, teneffüs saatlerinde okulda veya sınıfta alıkonulmasına dayanır. Eğer çocuk üstüne düşen bir
vazifeyi yerine getirmediği için bu cezayı almışsa bu durumda sınıfta Oistenmeli ya da bir matematik
problemi çözme veyahut güzel bir yazının tashihi gibi yararlı işlerle meşgul olması sağlanmalıdır. 67
4.3.2.5. Okuldan Uzaklaştırma (Tard): Eğer çocuğun işlemiş olduğu kusur, okuldaki bütün
çocukları rahatsız edecek boyutlara ulaşmışsa ve bahsi geçen çocuk bütün uyarı ve cezalara rağmen
aynı olumsuz tavrı sergilemeye devam ediyorsa, bu durumda eğitimci o çocuğa belli bir süreyle
okuldan uzaklaştırma cezası vermelidir. Uzaklaştırma cezasını alacak çocuğun ailesine ceza
uygulanmadan önce mutlak surette bilgi verilmeli, ailenin fikri alınmadan ceza kesinlikle
uygulanmamalıdır. Süleyman Nesib’e göre okuldan uzaklaştırma cezası nadiren uygulanmalıdır.
Bununla birlikte bu cezadan da istenilen netice elde edilemezse çocuğun okulunun ailesi tarafında
değiştirilebilmesine imkân tanınmalıdır.68
Okulda uygulanabilecek ceza türlerini yukarıda verdiğimiz başlıklarla tespit eden Süleyman Nesib,
bahsi geçen cezaların uygulanışı ile ilgili bazı ilkelere de işaret etmiştir. Müellif bu ilkeleri şu şekilde
sıralamıştır:
 Bir okulda cezalar nadiren uygulanmalıdır,
 Cezaların mutlaka eğitici bir yönü olmalıdır,
 Cezalar makul olmalıdır,
 Cezaların uygulanmasında öfke ile hareket edilmemelidir,
 Cezalar kesinlikle icra edilmeli, geçiştirilmemelidir.69
SONUÇ
Tanzimat Dönemi ile birlikte Batı tarzı modernleşmesinin etkisi altına girmeye başlayan Osmanlı
Devleti, bu atmosferin etkisini birçok kurumu özelinde derinden hissetmiştir. Eğitim kurumları ve
eğitim anlayışında yaşanan keskin değişimler, özellikle çocuk eğitimine bakış ile ilgili yeni bir
Süleyman Nesib, 218.
Süleyman Nesib, 218.
66
Süleyman Nesib, 218.
67
Süleyman Nesib, 219.
68
Süleyman Nesib, 219.
69
Süleyman Nesib, 212-216.
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paradigmaya geçişin ilk aşaması olmuştur. Batılı eğitimcilerin pedagojiye yönelik fikirleri, bu
eğitimcilerin eserlerinin Osmanlı Türkçesi’ne çevrilmesiyle birlikte Osmanlı ilim ve fikir dünyasına
taşınmıştır. Bu gelişmeler neticesinde Tanzimat sonrası dönemde, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde,
çocuk pedagojisini farklı yönleriyle ele alan eserler gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu eserlerden
biri de Süleyman Paşazade Sami Bey olarak da bilinen Süleyman Nesib’in kaleme aldığı İlm-i
Terbiye-i Etfal adlı eserdir.
Sanatçı ve şair kimliklerinin yanında eğitim-öğretim süreçlerinde hem eğitimci hem de yönetici
kadrolarında görev yaparak birçok tecrübe edinen Süleyman Nesib, bu tecrübelerini İlm-i Terbiye-i
Etfal adlı eserinde okuyuculara aktarmıştır. Kitabının ana konularını eğitimcilerin (mürebbi)
özellikleri, pedagojinin (çocuk terbiyesi) temel esasları ve eğitim-öğretimde ödül ve ceza konularına
ayıran Süleyman Nesib, çocukların eğitimi ile meşgul olacak kişinin vazife ve özelliklerini geniş bir
bakış açısıyla değerlendirmiştir. Bu bağlamda Süleyman Nesib’in eğitimcileri okul içi ve okul dışı
özellikleriyle ele almasının temel nedeni, bu mesleği icra eden kişilerin temsil özelliği ile hayatın her
alanında üst düzey bir farkındalık taşımalarının gereğine işaret etmek içindir. Aynı şekilde çocuk
eğitiminin esaslarını da çok boyutlu olarak ele alan Süleyman Nesib, beden ve ruh terbiyesini bir arada
ele alarak çocuk eğitiminde bütüncül yaklaşımı öne çıkarmıştır. Ödül ve cezayı eğitim süreçlerinin
önemli enstrümanlarından biri olarak takdim eden müellif, konuyla ilgili fikir ve tavsiyelerini
kitabında geniş bir şekilde ortaya koymuştur. Zengin içeriği ve sade anlatım tarzıyla İlm-i Terbiye-i
Etfal adlı eser, hem yazıldığı dönemin eğitimcileri hem de günümüz eğitimcileri için önemli bir
referans kaynağı mahiyetindedir.
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ÖZET
Doğanın ve doğada bulunmanın çocuk için eşsiz bir deneyim kaynağı olduğu bilinmektedir. Doğa
sayesinde kazanılan deneyimlerin, doğa sevgisi ve sorumluluğu oluşturmada önemli bir yeri
bulunmaktadır. Doğanın çocuk gelişimi için önemi büyüktür. Çünkü doğadaki yaşantılar çocukların
bilişsel, fiziksel, sosyal-duygusal ve kültürel gelişimlerine etki eden bir güce sahiptir. Bu bağlamda
doğal çevrede sınırlı yaşantıya sahip olan çocukların, doğada aktif ve düzenli zaman harcayan çocuklara
göre gelişimsel özellikler bakımından daha düşük performans sergilediği görülmektedir. Ayrıca
doğadaki oyun ve yaşantılar, çocukların ilk yıllarını kapsayan ve kişiliklerinin neredeyse tamamının
şekillendiği erken çocukluk dönemi için araştırılması gereken önemli bir konudur. Öyle ki, erken
çocukluk döneminin doğa ile bir bağ geliştirmede yadsınamaz bir yerinin olduğu bilinmektedir. Bu
dönemde başlıca gelişim alanlarının yapıtaşlarının oluşturulmasının yanı sıra, çocuğun empati gelişimi
ve duyuşsal bakış açısı kazanması gibi önemli gelişimler söz konusu olmaktadır. Dünyaya gözlerini açar
açmaz bir refleks içgüdüsüyle hayata adapte olan bebekler, özellikle 2 yaş civarında doğal çevredeki
nesnelere tepki vermeye ve onlarla ilgilenmeye başlar. Okula başlayan çocuklar da bu tepkilerini bir üst
noktaya çıkararak doğayla ilgili çeşitli alanlarda bağlar geliştirir. Bu aşamada çocukların doğada
gördüklerini, duyduklarını, kokladıklarını, dokunduklarını anlamlandırmaya çalıştıkları bilinir.
Günümüzde, geçmişe nazaran daha pasif ve kapalı alanlarda yaşamını sürdüren çocuklar vardır.
Çocukların doğaya ve yeşil alanlara erişimini kısıtlayan birçok durum söz konusu olmaktadır. Anne
babayı da içine alan yetişkin tutumları, kapalı alanlardaki eğitim ortamlarının hızla artan varlığı ve
gelişen teknolojiyle çoğalan sosyal medya kullanımı gibi nedenler çocukların doğal alanlarla düzensiz
ve daha az etkileşim kurabilmelerine neden olmaktadır. Bu ve benzeri günümüz hususları “doğa
yoksunluğu bozukluğu” kavramının oluşmasına da zemin olmuştur. Doğadan yoksun olmanın, doğanın
çocuğa sağladığı gelişimsel artılardan mahrum kalmasına sebep olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda
birçok araştırmacı çocukların doğayla olan bağı, doğanın gelişim alanlarına katkısı ve doğadan yoksun
olma durumunun çocuk gelişimine etkisini incelemiştir. Bu çalışmada da ortak görüşler bir araya
getirilerek literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: doğa, çocuk, çevre yoksunluğu, çocuk gelişimi.
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ABSTRACT
Nature and being in nature are known to be a unique source of experience for the child. The experiences
gained through nature are critical in creating love and responsibility for nature. Nature is important to
child development as life in nature has the power to influence children's cognitive, physical, socialemotional, and cultural development. In this context, children who spend limited hours in the natural
environment perform less in terms of developmental characteristics than children who spend active and
regular time in nature. In addition, play and experiences in nature are essential topics to explore for early
childhood, which covers children's early years and shapes almost all of their personalities. So it is known
that early childhood has an irreversible place to develop a bond with nature. In addition to creating the
basis of major developmental areas, empathy and affective perspective are acquired in this period. As
soon as they open their eyes to the world, babies, adapting to life with a reflex instinct, begin to react
and care for surrounding natural objects, especially around two years. Children who start school also
take these reactions to the next level and develop connections in nature-related areas. At this stage,
children are known to try to make sense of what they see, hear, smell, touch in nature. Today, some
children live a more sedentary life in comparison with earlier. Many situations limit children's access to
nature and green areas. Some reasons such as adult attitudes, including parents, the rapidly increasing
presence of indoor educational environments, and the increasing use of social media with developing
technology cause children to interact irregularly and less with natural areas. This and other issues of
today are the concepts of "lack of nature". It is thought that being deprived of nature will deprive the
child of the developmental pros it provides. In this context, many researchers have studied the
relationship of children with nature, the contribution of nature to development, and the impact of lack
of nature on child development. The study aims to contribute literature by combining common opinions.
Keywords: nature, child, lack of environment, child development.
GİRİŞ
Doğa sözcüğü, Latince “doğmak” anlamına gelen “natura-nasci” sözcüklerinden türemiştir. Sözcüğe
iki farklı anlam biçilmektedir; kişilik, bünye, her şeyin yapısı ve insan yapısı olmayan, yabanıllık (Louv,
2010). TDK’ ya göre ise doğa, kendi çehresinde gelişen canlı cansız tüm varlıklar ve insan eli değmemiş
çevre olarak açıklanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2015). Doğa kavramının çeşitli boyutları karmaşıklığı
ve toplumlarca ele alınışı da farklılık göstermektedir. Bireylerin, özellikle çocukların ve doğanın birbiri
ile etkisi tarihsel sürece ve kültüre bağlı olarak şekillenmektedir (Kahyaoğlu & Yetişir, 2015). Doğada
geçirilen süre tüm bireyler özellikle de çocuklar için önemlidir. Çünkü doğa ve doğa odaklı aktiviteler
çocukta bilişsel, fiziksel, sosyal- duygusal alanlar başta olmak üzere her gelişim alanında etkili
olmaktadır. Doğadan ayrı kalmak, “çocuğun doğası” için bir yoksunluk oluşturmaktadır (Louv, 2005).
Bu nedenle bu yoksunluk durumu, çocuk gelişimi ile ilgili boyutu araştırmacıların merak ettiği bir konu
olmuş ve doğadan ayrı kalmayla gelişen yoksunluğun etkileri, araştırmalarda ilgilenilen bir konu haline
gelmiştir. Günümüzde insanlar kapalı mekanlarda geçirilen saatler süresince doğadan ve çocuklarından
gittikçe uzaklaşmaktadırlar. Apartmanlarda zamanlarının çoğunu oturarak, bilgisayar ve ekran önünde
geçiren çocuklar artış göstermektedir. Öyle ki bu jenerasyon “dijital nesil”, “kapalı alan çocukları”
olarak adlandırılmıştır (Migliarese, 2008). Louv (2010) bu durumu çocukta; bilişsel, fiziksel, ruhsal ve
kültürel problemlere yol açan “doğa yoksunluğu bozukluğu/eksikliği” olarak tanımlamıştır. Nitekim
doğa, çocuğun gelişimi için önemli bir ihtiyaç olarak görülmektedir (Köşker & Çalışandemir, 2015).
Louv (2010), “doğadaki son çocuk, soyu tehlikede olan bir türdür ve çocukların sağlığı ile yeryüzünün
sağlığı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır” sözleriyle doğa ve çocuğun birbiri için öneminden söz etmiştir.
Tarihsel süreçte çocuklar, nerede oynamak isterlerse orada oynamakta özgürdüler. Seçimleri
genellikle ağaçların olduğu bir yer ya da su kenarı olmaktaydı (Pyle, 2002). İki yüz yıl önce çocukların
çoğu zamanlarını çiftlik, savana gibi doğal yaşam alanlarında geçirmekteydi. 20. yüzyıl itibariyle
çocukların doğal çevresi kentleşmeye başladı (Chawla, 1994). Bununla birlikte çocukların çoğunluğu
1970’lerde hala çevreye erişim sağlayabiliyordu. Boş zamanlarının çoğunu dışarıda çeşitli faaliyetlerde
değerlendiren çocuklar, hızla kentleşen şehirlerde kendilerine hala bulabildikleri kaldırım kenarları,
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parklar, yeşil alanlar ve kıyılarda özgür yaşantı sürebiliyor, dünya ile iletişim kurabiliyorlardı (Moore,
2004; Stoecklin, 1998).
Günümüzde ise çocukların oyun oynayabileceği, özgürce keşif yapabileceği alanlar ve dünyayla
iletişim kurma olanakları oldukça azalmıştır. Çeşitli nedenler bu bağın azalmasında etkili olmuştur
(Francis 1991, Kytta 2004). Ebeveyn tutumları bunlardan birini oluşturmaktadır. Ebeveynler
çocuklarının güvenliklerini sağlamak isterken korku kültürü olarak nitelendirilen bir duyguya
bürünmüşlerdir. 2004’ te yapılan bir çalışmada yaşları 3-12 arasında değişen çocuklara sahip annelerin
%82’ sinin bu duygu durumları sebebiyle çocuklarına dışarda oynamalarına izin vermedikleri
görülmüştür. Bu bağlamda dışarısı anneler için güvenli görülmemiştir (Clements, 2004). Bu korku ve
tehlikeli buluş sebebiyle birçok çocuk kendi bahçesinde, oyun alanında dahi, eşlik eden bir yetişkin
tarafından oyun zamanlarını geçirebilmektedir (Pyle 2002, Herrington & Studtmann 1998, Moore
&Wong 1997). Ek olarak ultraviyole ışınlardan çekinmek, böceklerin sebep olduğu hastalıklardan
korku, çeşitli kirlilik türleri de çocukların yetişkinler tarafından iç mekanlarda kalmasında etken
olmuştur (Wilson, 2000). Dahası çocuklar yetişkinler tarafından şekillendirilen ve yapılandırılan bir hale
gelmişlerdir. Brooks (2004), çalışmasında çocukların keşfetme ve merak etme çabalarının yetişkinler
tarafından inşa edildiğini ve geliştirildiğini ifade etmiştir. Benzer şekilde, dışarıda oyun oynayan
çocukların gittikçe evlerde ve iç mekanlarda oyun oynadığı, dışarıda-doğada geçen sürenin yok olmaya
yakın bir eğri çizdiği görüşü belirtilmiştir (Hart 1999, Moore 2004). Dolayısıyla çocukların doğayla olan
direkt ve rastlantısal etkileşim fırsatları yok olmaktadır (Chawla 1994, Kellert 2002, Kuo 2003, Malone
2004, Pyle 2002, Rivkin 1990, Wilson 1996). Francis (1991) çocukların özgürce oyun oynayamadıkları
doğal alanlarından yoksun olmalarını “çocukluk hapishanesi” ne benzetmiştir.
Richard Louv, “Doğadaki/Ormandaki Son Çocuk” isimli kitabında çocukların doğadan ayrı
kalmaları ve etkileşimlerinin oldukça azaldığını belirttiği “doğa yoksunluğu sendromu/bozukluğu”
kavramını ileri sürmüştür. Henüz DSM-5 ya da ICD-10 gibi bilişsel ya da çeşitli bozuklukların olduğu
kaynaklarda klinik bir bulgu olarak yer almasa da Louv’un doğa yoksunluğu sendromu oldukça atıf
almış, birçok araştırmada bahsedilen bir durum haline gelmiştir. Öyle ki, doğadan yoksun çocuklar
çeşitli davranış problemleri de göstermektedir (Louv, 2005).
Louv da yukarıdaki açıklamalara benzer olarak, doğa yoksunluğunun etkenlerini sıralamıştır.
Ona göre ebeveyn korkuları ve çocuklarını yanlış yönlendirmeleri, doğal alanlara erişimin kısıtlanması
ve elektronik cihazların gün geçtikçe daha cazibeli hale gelmesi doğadan yoksunluğu meydana
getirmektedir. Louv, Amerika’da 10 yıl süren ebeveyn ve çocuklarını izlemeye dayalı boylamsal
çalışmaları neticesinde, çocukların güvenli alanlarda tutulması uğruna doğadan yoksun bırakıldıklarını
fark etmiştir. Onun gözlemleri de anlatılanlara paralel olarak yetişkinlerin kendi çocukluklarında
dışarıda zaman geçirmeleri ve kendi çocuklarının dışarıda olmalarına izin vermediklerini tekrar
kanıtlamıştır. Dışarının tehlikelerle dolu olmasının yanı sıra, değişen iklim koşullarının da çocukların
günümüzde içeride kalmalarında etkili olduğuna ulaşılmıştır. Louv, çocuklarda doğadan yoksunluğun
oluşmasında bizzat yetişkinlerin etkisi olduğu kanaatindedir. Doğadan yoksunluğa çevrecilerin katkısı
olduğunu ifade etmiştir. Çocukların açık alanlarda ve parklarda yer alan “dokunmayınız”, “çimlere
basmayınız” ikazları onların kısıtlanmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla çocukların doğadan
ayrılığının bazı maliyetlerden çok daha önemli olduğu görüşü de Louv’un açıklamalarında yer
almaktadır. Devam eden çalışmalarda ABD de yaşayan çocukların haftada 44 saatlerini TV, elektronik
cihazlar ve sosyal medyaya ayırdıkları görülmüş bu da çocukların evde kalmalarına ve doğadan
ayrılmalarına sebep olan bir etken olarak -yeniden- kanıtlanmıştır.
Doğadan yoksun olma bozukluğu/sendromunun bir bozukluk olarak kanıtlanmasa dahi çeşitli
kuramcı, çalışmacı ve konuyla ilgili uzmanların bu durumun çocukların bazı gelişimsel alanlarına
negatif yönde etkide bulunduğuna dair düşünceleri vardır.
Weil (2011), evrimsel mirasımızın bir parçası olarak vahşi alanlarda, doğada, açık alanlarda
zaman geçirmenin çocukların bir gereksinimi olduğunu bu ihtiyaç karşılanmadığı takdirde sıkıntılarla
karşılaşıla bilineceğini belirtmiştir.
Çevre bilimciler (Berry,1997; Leopold,1949; Orr,1994) ve doğa yazarları (Louv, 2005; Muir,
1894; Thoreau, 1854) doğada zaman geçiren bireyin fiziksel ve psikolojik faydalar aldığını
belirtmişlerdir. Doğayla harcanan zamanla birlikte bazı negatif durum ve davranışların da azaldığı
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görülmüştür. 2000’li yıllarda yapılan çalışmalarda öfke, anksiyete, depresyon ve bazı rahatsızlık
durumların doğaya maruz kalmakla sağlıklı olma haline dönüştüğü, bunun yanı sıra bazı bilişsel
yeteneklerin de geliştiği bulgusuna ulaşılmıştır (Hollanda Sağlık Konseyi ve Hollanda Uzamsal
Planlama Araştırma Konseyi, 2004; Van den Berg, 2005; Frumkin, 2001).
Alan yazın tarandığında bireyler ve doğa arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar olduğu
görülecektir. Bu çalışmalar gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu noktada Biyofili kavramı göze
çarpmaktadır. Biyofili savı, insan ve doğa arasındaki ilişkiyi anlamlandırıldığı çalışmaları
incelemektedir. Biyofili yani doğaya yakınlık kavramı, genetik temellere dayanan temel bir insan
gereksinimi olarak tanımlanmaktadır (Kahn, 1997). Doğaya bağlı olmakla açıklanan bu olgu, salt estetik
olarak doğanın güzelliklerine dair verilen değeri içermez, aynı zamanda tüm doğa bileşenlerine saygı ve
doğadaki tüm ögelerin bir arada olmasına verilen değeri de kapsar (Nisbet, Zelensky ve Murphy, 2009).
Doğaya yakınlığın doğuştan geldiği ve yahut sonradan öğrenildiğine dair görüşler olduğu görülmektedir
(Zhang, Goodale ve Chen, 2014). Kellert (1993), biyofilinin -doğaya yakın olmanın- biyolojik bir kökü
olduğu ve içgüdülerimizde var olduğunu söylemiştir. Ona göre doğal dünyanın birey için duygusal,
bilişsel, estetik ve ilham verici bir boyutu vardır. Güncel çalışmalarla insanların doğaya yakınlığı ve
doğadan etkilendikleri alanların varlığının ve birçok yaşam alanına etki ettiği bilinmektedir.
Hayatın temellerinin oluştuğu erken çocukluk döneminde de doğa ile kurulan bağın çeşitli
yapıları oluşturduğu bilindiğinden bu dönemde yapılan incelemeler büyük önem arz etmektedir. Hilgers
(1997), çocukların doğa ile kurdukları olumlu bağların onların doğaya karşı saygı geliştirmelerinde etkili
olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Goodale ve Chen (2014), çalışmalarında yakın çevre ile kurulan
temasın bu bağlılığı pozitif etkilediğini açıklamışlardır. Benzer nitelikteki tüm çalışmaların doğayla olan
yakınlık ve olumlu sonuçlarını teyit etmektedir ki bu da doğal ortama bağlanma ve olumlu becerilerin
inşası için çocukların çevreleriyle yakın bağlar kurması gerekmektedir (Wilson, 1996).
Doğanın bazı gelişimsel özellikler üzerindeki etkisi incelendiğinde, doğayla yakınlık kurmanın
gerekliliği anlaşılmaktadır.
Birçok kuramcı ve çalışmacı doğanın yansıması ve bizzat kendisi ile yapılandırılmış ortamların
çocuklar için faydasına değinmiş ve bu kuramlarla araştırmalar bahsedilen felsefe üzerine şekillenmiştir.
Nitekim çocuk gelişimi üzerine değerli katkıları bulunan Pestalozzi, Froebel, Rousseau, Locke,
Comenius, Montessori, Steiner, Freud, Piaget, Erikson ve Vygotsky de çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına
göre tasarlanmış yüksek kalitede bir ortamda büyüme gelişmesi ortak paydasında buluşmuşlardır
(Miller, Almon 2009; Fleer 2010).
Çocuğun yaşamında oyun ve doğanın önemine değinen Pestalozzi ve Froebel, en büyük
öğrenmelerin gerçekleştiği oyunların, çocukların en canlı oldukları doğal ortamlarında, doğada
gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Emile’i kaleme alan Rousseau, çocukluğu tanımanın onun
gereksinimi olan doğadan ve oyundan karşılanarak mümkün olabileceğini açıklamıştır. Benzer şekilde
deneyimlerle öğrenmenin daha etkili olacağını belirten Montessori, çevre ile etkileşim kurmanın
çocuğun birebir yaşantılar kurması açısından gerekliliğinden söz etmiştir.
Çocukların sağlıklı gelişimlerinde yadsınamaz bir rolü olan doğanın, çocuklara sunulmadığı ya
da yoksun bırakıldıkları durumlarda olumsuz birtakım etkileri de bulunmaktadır. Çocuk için doğanın
niçin önemli olduğuna dair yapılan çalışmalar bunu kanıtlar niteliktedir.
Karakan (2019), çocuklarla doğa arasındaki ilişkiyi anlattığı Yapaylıktan Doğallığa ’da Howard
Gardner ve çoklu zekâ kuramına değinmiştir. Gardner (1983), eğitime farklı bir soluk getirdiği
yaklaşımıyla adından söz ettirmiştir. Başta Sözel-Dil, Mantıksal-Matematiksel, Görsel-Uzamsal,
Müziksel-Ritmik, Bedensel-Kinestetik, Kişiler arası-Sosyal, Kişiye Dönük-İçsel olmak üzere 7 zekâ
boyutuna değinmiştir. 1995’te ise bunlara ilave olarak “Doğa Zekâsı” nı eklemiştir. Doğa zekasında,
doğa üzerine düşünmek, hissetmek ve doğanın özüne doğru bir eğilim vardır (Başaran, 2004). Doğayla
etkileşim kurmaktan zevk alan, canlılara karşı ilgili olan bireylerde bu zekâ boyutu ağır basmaktadır.
Bu zekaya sahip çocukların aynı zamanda çevresine karşı daha ilgili ve duyarlı oldukları, doğadaki her
tür durum için sorumluluk hissettikleri belirtilmiştir. Doğada zaman geçiren çocuklar kendi kendine
yaşayarak öğrenen, yaptığı işlerden keyif alan bireylerdir. Kendi öğrenmelerini sağlaması açısından
doğa, çocuklar için önem ifade etmektedir.
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Ayrıca doğayla etkileşimini sürdüren çocukların ileriki yaşamlarında biyoloji, coğrafya,
fotoğrafçılık, botanik, zooloji ve tıp alanlarına yöneldikleri belirlenmiştir. Bu bağlamda doğa ile
etkileşimin sağlanması çocukların içindeki gizil güçlerin tespiti için elzemdir.
Çocukların yaşları ilerledikçe doğada geçirdikleri zamanın giderek azalmakta, doğadan yoksun
kalma oranları artmaktadır (Karakan, 2019). Ülkemizde ortaokul ve lise öğrencileri zamanlarının
çoğunu sosyal medya uygulamalarında geçirmektedir. TEMA vakfının yaptığı bir araştırmada 7. ve 10.
sınıf öğrencilerinin %76’sı ve %88’i sosyal medya kullanmaktadır. Buna karşın doğa yürüyüşüne
katılma maddesine, öğrenciler anketlere verdikleri cevaplarla; %7,1 haftada bir gün, %5,1’i 15 günde
bir, %20,6’sı ayda bir gün ve %55,7’si hiç gitmediklerini belirtmişlerdir. TEMA vakfının İstanbul’daki
bir başka araştırmasında 5-6 yaş çocuklarının genellikle toprakla oynamayı sevdikleri görülmüş, doğada
geçen keyifli zamanların yanı sıra doğadaki bitkileri ve hayvanları da inceledikleri görülmüştür. Bunun
yanı sıra doğaya daha yakın olma imkânı bulunan çocukların doğada oldukları zamandan daha çok keyif
aldıkları ve aktif öğrenmeler gerçekleştirdikleri görülmüştür (TEMA, 2013). Nitekim bu günümüzde
etkilerini oldukça sık gördüğümüz yapılandırmacılık ile örtüşmektedir.
Doğadan yoksunluğa bahsedildiği üzere teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı ve de çocukların
değişen psikolojik ve sosyal durumları etki edebilmektedir. Çocukların ilgi ve istekleri onlara çekici
gelen yönlere doğru yönelebilmektedir. Bu sebeple çoğu çalışmada okul öncesi dönemden başlayarak
her eğitim kademesinde doğada bulunma, doğada yaşama gibi doğa eğitimleri verilmesi gerektiği
konusunda görüşler vardır. Çocukların doğayı içselleştirerek, bizzat kendilerinin içlerinde yer aldığı
eğitim modelleri tasvir edilmektedir.
Piaget bilişsel gelişim teorisi ve alan yazına katkıları ile bilişsel yapılandırmacılığın önderi
olmuştur. Onun da değindiği üzere çocukların yaparak yaşayarak öğrenmeleri, sürekli ve aktif şekilde
kendi bilgilerini organize etmeleri, öğrenme ve zekâ gelişiminin anahtarı konumundadır. Doğanın
çocukları bu öğrenme zeminine hazırlaması bilişsel gelişim için kaçırılmaması gereken bir kritik olarak
ele alınmalıdır.
Karakan’a göre doğayla bütünleşmiş ve bağ kurmuş insan, kendini doğanın bir parçası olarak
hissetmektedir. Doğadaki diğer tüm canlılara karşı saygı geliştirmiş ve kendiliğinden edindiği çevre
ahlakı ile gönüllü bir doğa koruyucusu haline gelmiştir. Türksoy (1991), bireylerin doğanın ihtişamını
ve türlülüğünü anladıkça kendi türüne dair yükümlülüklerini de kavrayacağını belirtmiştir. Kutru ve
Soran (2012) benzer şekilde insanın doğayla olan bağının sadece doğayı anlamaktan geçtiğini ifade
etmişlerdir.
Özdemir (2010) ilköğretim programlarında doğayla bütünleştirilmiş çalışmaların, çevresel
sorunlara karşın farkındalık ve çevre bilinci ile gelişen sorumluluk duygularını arttırdığını belirtmiştir.
Çocuk gelişimi ele alındığında unutulmaması gereken bir husus kritik kavramdır. Bloom
çocuğun bilişsel gelişiminin yarısının 4 yaşına kadar tamamlandığını ifade ederken, Freud, Erikson ve
Piaget gibi önemli bilim insanları da kişiliğin temellerinin 0-6 yaş arasında şekillendiğini ifade
etmişlerdir. Öyleyse bireyin kimliğinin büyük bir çoğunluğu çocukluk döneminin başında
yapılandırılmaktadır. Bu durumda çocukluk döneminde verilen doğa eğitimi oldukça önemlidir.
Çocukların doğadan ilişkilerinin kesilmemesi onlarda bu bilincin oluşması için elzemdir. Ülkemizde
Parkyıldız ve Aydın (2004) yaptıkları çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin yeterli doğa bilgisine sahip
olmadıklarını görmüşlerdir. Kıldan ve Pektaş ise 2009 yılındaki çalışmalarında okul öncesinde doğa
eğitimi için gerekli olan materyallerden yoksun okul öncesi sınıflarına denk gelmişlerdir. Gülersoy
(2013), yürürlükteki okul öncesi eğitim programının doğa eğitimi hususunda revize edilmesi
gerekliliğinden bahsetmiştir. Henüz yaşantılarını kendi perspektifinden gören okul öncesi dönem
çocukları için doğa bilinci ve sorumluluğunu hissedip içselleştirmelerini beklemek anlamsız olacaktır.
Bu sebeple bu dönemde çocuğun yanındaki yetişkin ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir
(Kahyaoğlu & Yetişir, 2015).
Montessori’ye göre oyun çocuğun işidir. Çocukların doğada geçirdikleri zamanda en büyük
keyif aldıkları aktivite oyun olmaktadır. Nitekim çocuklar dünyayı oyunlarla öğrenmektedirler. Oyunla
var olan enerjilerini tüketip, oyunla yeniden şarj olmaktadırlar. Öyle ki, nerdeyse 200 yıl önce Herbert
Spencer tarafından ortaya atılan “Fazla Enerji Teorisi” kısaca bireylerin her gün yenilenen bir enerji ile
güne başladığını ve bu enerjinin tüketilmesi gerektiğini savunmaktadır. Harcanamayan enerjinin kişide
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bir takım ruhsal sorunlara sebep olduğunu belirtmektedir. Bu teori tıpkı yetişkinler gibi çocukların
enerjilerinin de oyunları yoluyla harcanması gerektiğini savunur.
Bu sebeple çocukların oyun alanlara, çocuklara has düzenlenmiş oyun bahçelerine onların var
olan enerjilerini boşaltıp bir nevi topraklama sağlayıp sağlamadığına bakmak gerekmektedir. Birçok
gelişim alanı doğada sağlanan oyunlarla desteklenmektedir. Çocukların oyun tercihleri de oyun
bahçelerindeki yaşantılarına göre şekillenmektedir. Bu bağlamda da doğada oyunun çocukların
gelişimini destekleyen en etkili yol olduğu düşünülmektedirler (White Hutchinson Leisure & Learning
Group, ABD).
Doğada çocukların oyun oynamalarının onlara olan çarpıcı yararları takip eden cümlelerde
açıklanmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip çocuklar, doğada oyun oynayarak
daha iyi konsantre olma becerisi göstermişlerdir (Taylor ve ark., 2001). Doğayla ilişkisi sağlanan
çocukların öz düzenleme becerilerinde artış olduğu görülmektedir (Wells 2000, Taylor ve ark., 2002).
Çocukların motor gelişim alanları için önemli bir sonuca Grahn ve arkadaşları (1997) ulaşmışlardır,
şöyle ki; doğaya düzenli olarak kavuşan çocukların koordinasyon, denge ve çeviklik gibi gelişmiş motor
becerileri daha çok gösterebildikleri görülmüştür. Başka bir çalışmada çocukların çevreyle etkileşimleri
onların, çeşitli hayal gücü ve yaratıcılık içeren oyunlar kurmalarında etkilidir. Çocukların birebir
deneyimledikleri yaşantıları onların gelişmiş dil becerileri geliştirmelerinde ve iş birlikçi tutum
sergilemelerinde etkili olmaktadır (Moore & Wong 1997, Taylor ve ark., 1998, Fjortoft 2000).
Montessori’ nin oyun hakkındaki görüşleri de onlarda iş birliği becerilerinin zeminini oluşturduğuna
dairdir, her daim çocuğun kendini ifade edebileceği doğal ortamında oyununu gerçekleştirmeli diyerek
anlatılan görüşü desteklemektedir (Yalçınkaya, 1996).
Doğayla etkileşim sağlamak, diğer deyişle doğadan yoksun olmamak, çocukların bilişsel
gelişim alanlarına önemli katkılar sunmaktadır. Farkındalık kazanma, neden sonuç ilişkisi kurma
becerisi gelişimi ve gözlem yeteneklerinin desteklenmesi doğada geçirilen süreyle artmaktadır (Pyle,
2002).
Başka bir çalışmada doğanın çocukların stresle başa çıkma yetilerinde olumlu bir destek etkisine
sahip olduğu açıklanmıştır (Wells & Evans, 2003).
Doğada geçen sürede oynanan oyunlarda akran zorbalığı azalmakta ve yok olmaktadır (Malone
& Tranter, 2003). Böylesi bir ortam çocukların kendilerini iyi hissetmelerine sosyal açıdan baskı altında
hissetmeden gelişim göstermelerine olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda çocuklar arasındaki sosyal
etkileşim doğada dürtüklenmekte, yeni iletişim kanallarının oluşmasını sağlamaktadır (Bixler ve ark.,
2002).
Merak duygusu yaşam boyu öğrenmenin mihenk taşıdır (Wilson 1997). Doğal hayatla kurulan
erken bağlar sağlıklı bir çocuk gelişimi ve keşif duygusu için önemli bir kaynaktır (Cobb 1977, Louv
1991).
Moore (1997), iyi hisler yaşayan çocukların doğada oyun oynayabilen çocuklar olduğunu
belirtmiştir. Çocuk gelişimi üzerine teorileri bulunan kuramcıların da görüşleri incelendiğinde erken
çocukluk dönemi çocuğun kendini iyi hissetmesi birçok öğrenmenin temelini oluşturmaktadır.
Bartlett (1996), dışarıda gerçekleşen aktivitelerin çocukların bağımsızlık gelişimi için önemli
olduğunu belirtmiştir.
Doğanın Çocuk Gelişimi Alanlarına Katkısı
Bu kısımda doğanın çocuğun hangi gelişim alanlarına ne kadar etkisi olduğu derlenmiştir ve
bazı çalışmalarla örneklendirilmiştir.
Acar (2013) yılında toparladığı bakış açısı kazandırma çalışmasında, okul öncesi dönem
çocukların doğa odaklı aktivitelerde bulunmasının çeşitli gelişim alanlarına etkisini incelemiştir.
Doğanın niçin gerekli olduğunu belirtmek için, sosyal gelişim alanı, bilişsel gelişim alanında doğa
odaklı aktivitelerde bulunan çocukların özelliklerini çeşitli çalışmalarla aktarmıştır. Acar ayrıca
öğrenme yeteneklerinin oluşumunda ve desteklenmesinde de dışarıdaki yaşantı varlığının önemine
dikkat çekmiştir. İncelediği hususların Vygotsky’nin Sosyo-Kültürel teorisi odak alınarak
yorumlandığını belirtmiştir. Çalışmasında 3 araştırma sorusu üzerine durmuştur:
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•
•
•

Doğa ve doğa odaklı aktivite/yaşantılar çocukların bilişsel gelişimine nasıl katkı sağlar?
Doğa ve doğa odaklı aktivite/yaşantılar çocukların sosyal ve prososyal davranış
gelişimlerine nasıl katkı sağlar?
Doğa ve doğa odaklı aktivite/yaşantılar çocukların öğrenme yeteneklerini nasıl
geliştirir?

Bilişsel gelişim için çocukların merak ve keşfetme dürtüleri ele alınmış, doğanın çocuklara eşsiz
öğrenme fırsatları sunduğundan bahsedilmiştir. Öyle ki birçok araştırmacı bilişsel gelişim ve doğa
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir (Kuo, Bacaicoa, & Sullivan, 1998; Taylor, Wiley, & Sullivan, 1998;
Wells, 2000). Ortak bir sonuç olarak yeşil alanlarda ve çevresinde yaşayan çocukların daha üst seviye
bilişsel fonksiyonlara sahip oldukları belirlenmiştir. Yeşil bir çevrenin oyun için elverişli bir çevreye
fırsat vermesinin yanı sıra çocuk için değerli olduğu, sosyal ve bilişsel olarak desteklemesinden
anlaşılmaktadır. Kahn (1999) bu aktivitelerle olabildiğince erken tanışmanın çocuk için daha ileri
seviyede bilişsel gelişim olanağı sunduğundan bahsetmektedir.
Bazı araştırmacılar da doğayla etkileşimin dikkat becerileri üzerinde artırıcı etkiye sahip
olduğunu aktarmıştır (Cimprich, 1990; Faber Taylor, Kuo, & Sullivan, 2001; Hartig, Mang, & Evans,
1991; Grahn, Martensson, Lindblad, Nilsson, & Ekman, 1997; Wells, 2000). Taylor’a göre yeşil, doğal
çevre DEHB olan çocukların dikkat fonksiyonlarını geliştirmede yardımcı olmaktadır. Cimprich
çalışmasında doğa odaklı aktivitelerde yer alan bireylerin daha yoğun konsantrasyon sergilediklerini,
Grahn ise, iki farklı grupta yer alan anaokulu çocuklarını incelediği çalışmasında doğada, hava
koşullarına aldırış etmeden aktif yaşantı sergileyen anaokulu çocuklarını ve yapay ortamlarda yer alan
anaokulu çocuklarını karşılaştırmış, doğada zaman geçiren çocukların daha iyi motor-koordinasyon ve
dikkat-konsantrasyon becerisi sergilediği sonucuna ulaşmıştır.
Schulz ve Baraff Bonawitz (2007) çocukların doğada gözlem yaptıkları süreçte gelişen spontane
keşfin çocuklarda neden-sonuç ilişkilerinin ve bilişsel gelişimin desteklenmesinde faydalı olduğunu
bulmuşlardır. Bu önemli bir bulgudur; çok küçük çocukların keşifler yapmaları onların bilimsel
sorgulama becerilerini geliştirmektedir. Doğada gözlem yapan, keşifler yapan çocuklar hava durumları,
hayvan sınıflamaları, bitki isimleri gibi konularda bilimsel araştırma ve sorgulama fırsatları da elde
edeceklerdir. Bilimsel araştırma basamaklarının gelişimi, bilişsel kuramın öncüsü Piaget’nin de
kuramında da bahsettiği biliş ve biliş ötesi düşüncenin kazanımında önemli rol oynamaktadır. Nitekim
Piaget, kendi başına keşif yapan, öğrenen çocukların zekâ gelişiminin ilerlediğini ifade etmektedir. Doğa
da bu bağlamda bu etkilerin görülebileceği eşsiz bir kaynaktır.
Sosyal/prososyal davranışların doğa ile artırıldığı çalışmalar ise şu şekilde aktarılmıştır.
Öncelikle çocukların ilk yıllardan itibaren çevreleriyle, akranları, ebeveynleri ve çevresindeki tüm
bireylerle etkileşim içerinde olduğu ve bunu oyunlarla kanalize ettiği ifade edilmiştir. Brown (2009),
sosyal ilişkilerin yapılandırılmış ve yapılandırılmamış oyunlar yoluyla akranlarla etkinleştiğini ifade
etmektedir. Oyunlar çocukların çevresiyle ve çevresindeki bireylerle kaynaşması için önem ifade
etmektedir. Bu noktada prososyal davranışların önemi ortaya çıkmaktadır. Prososyal davranış kısaca
herhangi bir karşılık beklemeden yapılan faydalı bir davranış olarak tanımlanmaktadır (Mussen &
Eisenber-Berg, 1997). Arkadaşlarıyla, bir topluluk içinde olan çocuk prososyal olarak
desteklenmektedir. Buna önemli bir ek olarak Milteer ve Ginsburg (2011) çocukların doğada
arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayıp prososyal davranışlar oluşturmalarının oldukça erken yaşlarda
sosyal ve bilişsel gelişim için etkili ve faydalı olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar doğanın çocuk
için duygusal gelişimine olan etkilerini de tespit etmişlerdir. “Duygusal olgunlaşma” ve “empati”
becerilerinin doğada geçen zaman ve oyunla kolay ve etkili kavrandığını ifade etmişlerdir. David
Krathwohl, çocuk için doğadan kazanılan duygusal olgunlaşmanın 5 boyutunu ele almıştır (akt: Kellert,
2005). Bunlar; çocuğun bilgi, durum ve fikirlere değer verme yeteneği, net ve tutarlı tercihler yapabilme
ve sorumluluk becerisinin gelişimidir. Öyle ki bu durum çocuk gelişimi için çalışan sosyal gelişim
kuramcıları açısından da ele alınmış önemli gelişmelerdir. O halde doğadan yoksun kalmamanın
çocuğun sosyal gelişimi ve becerilerinin nitelendirilmesi için büyük öneme sahip olduğu
anlaşılmaktadır. Çünkü çocuğun en sevdiği aktivitesi oyunladır, arkadaşlarıyladır ve özgür olacağı doğal
alanda bu gelişimini gerçekleştirebilmektedir.
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Doğada olan süreç sadece yeşil alanların içerisinde olmakla tanılı değildir. Çocuklar doğada
hayvanlarla zaman geçirme fırsatı elde etmektedirler. Poresky (1990), erken çocukluk döneminde evcil
hayvanları ile yakın ilişkiye sahip olan çocukların empati düzeyinin herhangi bir evcil hayvanı olmayan
çocuktan daha ileri seviyede olduğunu aktarmıştır. Bu bilgi çocukların hayvanlarla doğa keşfi ve
yürüyüşler gerçekleştirdiklerinde, onlardan empatiyi öğrenebildiklerini düşündürmektedir. Doğa ve onu
korumaya yönelik iç güdünün gelişimi çocuğun gelişimi açısından da önemli katkılar sağlamaktadır.
Benzer şekilde bahsedildiği üzere empatinin gelişimi doğayı koruma ve yüksek sorumluluk bilincinin
çocukta erken gelişimi için etkili olmaktadır (Schultz, 2002).
Sosyal gelişime önemli bir vurguyu da Louv (2008) dile getirmiştir. Kentsel ve yapay
mecralarda yaşam süren çocukların, yeşil alan ve doğaya erişen çocuklardan daha az özgür oldukları ki
bunun da daha az sosyal etkileşimle sonuçlandığını belirtmiştir. Sosyo-kültürel kuramın öncüsü
Vygotsky, çocuğun öğrenmesinin gelişimi için yetişkin ve akran destekli bir ortamın gerekliliğinden söz
ederken, kentlerde evlerde ve tek başına olan çocuklar için bu durumun ne kadar kısıtlı olduğu -özellikle
akran birlikteliği açısından- göz ardı edilmemelidir.
Acar ve Torquati (2012) alan yazında doğa-çocuk yakınlığına değinen çalışmalardan hareketle,
doğa odaklı anaokullarının içerdiği çeşitli enstrümantal materyal ve doğa bazlı aktiviteleriyle, çocuklara
katkı sağladığı sosyal ve prososyal davranışlar olduğunu bulmuşlardır. Özellikle “-mış gibi”
nitelendirilen sembolik oyunun gelişiminde doğanın, çocuğun gelişimi için önemli bir yere sahip
olduğunu belirtmişlerdir.
Doğa ile ilk yıllarda tanışma, çocuğun gelişimi için oldukça önemlidir ancak sadece bu amaçla
değil doğanın yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinin de farkındalığını sağlamak gerekmektedir
(Köşker & Çalışandemir, 2015). Bu sebeple doğa eğitimi ve uygulamalarına yer verilen çocuk odaklı
bir sistem belirlenmelidir. Bu bağlamda da çalışmacılar doğa eğitimini merkeze alan okulları, modelleri
incelemişlerdir. Ülkemizde çevre eğitimi ve doğa eğitiminin karıştırıldığından bahseden Çukur &
Özgüner (2008), Kahyaoğlu (2016) ve okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin doğa çalışmalarının yeterli
düzeyde olmadığından bahseden çalışmacılar (Akköse, 2008; Ogelman 2012; Öztürk & Aynal, 2013;
Yağcı, 2016) bulunmaktadır.
Ülkemizde okul öncesi dönem çocukları için, gelişim alanlarına göre düzenlenmiş, çeşitli
kazanım ve göstergelerle zenginleştirilmiş okul öncesi eğitim programı uygulanmaktadır. Program
incelendiğinde çevre ve çevre eğitimine ilişkin bölümlerin az olduğu ve öz bakım becerileri alanında
olduğu görülmüştür. Ayrıca doğrudan doğayla ilgili bir kazanım yer almamaktadır (Demir ve Yalçın,
2014; Gülay ve Ekici, 2010, MEB, 2013). Oysa ki birçok çalışmada okul öncesi dönem çocuklarının
bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında doğa farkındalığı ve duyarlılığı kazandırmanın
büyük etkisi gözlemlenmiştir.
Köşker (2019) çocukların doğa algısına değindiği çalışmasında bu eksikliğe öneri olarak
çocukların doğa algısının belirlenmesi, doğayla bütünleşik bir eğitim içeriğine yer verilmesi gerektiğini
böylece çocukların belirli alanlarda gelişimlerine daha iyi vurgu yapılabileceğini belirtmiştir. Çalışma
bulgularına göre çocukların %97 ‘si “nesnelere odaklı bir doğa anlayışı”na sahiptir ki Köşker bu
durumun nihayetinde doğayı nesneler üzerinden değerlendirmenin doğaya karşı herhangi bir sorumluluk
geliştirmeyeceğini belirtmektedir. Bu sebepten çocukların ilişkisel bir anlayış benimseyerek doğa odaklı
hem okul içi hem okul dışı doğaya yakınlık çalışmalarının gerekliliğinden bahsedilmiştir. Bu şekilde
doğanın çocuk gelişimi için tüm boyutlarıyla etkili tanımlanacağı düşünülmektedir.
Yavuzer (2009), çocuk resimlerinin başlıca öneminin çocuğun iç dünyasını ve fikirlerini
yansıtmak olduğunu ifade etmiştir. Köşker’in incelediği çocuk resimlerinde somut yaşantılara verilen
değer analiz edilmiştir. Doğada geçen sınırlı sürenin çocuk resimlerinde de genelde cansız doğal
nesnelerin çizimi ya da bitki çizimi olarak yansımıştır. Cansız nesnelerin ve bitkilerin resmedilmesinden
sonra hayvanların resmedilmesi takip etmektedir. Araştırmaya katılan çocukların %82’sinin doğadan
uzakta yaşadıkları düşünüldüğünde sonuçlar şaşırtıcı olmamaktadır.
Doğadan yoksunluğa aslında bakış açısının etkili olduğuna dair görüş ve çalışmalar da yer
almaktadır. Bu noktada kültürlerin ve insanların doğa tanımlamaları önem ifade etmektedir. Örneğin,
Phenice ve Griffore (2003) 3-6 yaşları arasındaki 123 çocuğa doğa hakkındaki düşüncelerini sordukları
çalışmasında cevap olarak; (doğa denilince ilk akla gelenleri) ağaçlar, hayvanlar, bitkiler ve insanlar
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olarak kaydetmişlerdir. Bu durumda doğanın en az parçası, insan olmaktadır. Benzer şekilde 2007
yılında Shepardson ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ilkokul ve liseye değin öğrenim gören çocuklara
çevre kavramı sorulmuş katılımcıların etkili bir kısmı “bitki ve hayvanların yaşadığı ortam” olarak
çevreyi tanımlamışlardır. Çalışmalardan doğa bilişin ve sağlayacağı gelişimin önüne bireylerin kendi
düşüncelerinin engel olduğu düşünülmektedir. Bu bulguların çocuk gelişimi ile ilgili teması
düşünüldüğünde çarpıcı etkileri belirtilmiştir:
Çocukların çok kısıtlı doğa erişimi ya da düzensiz doğa yaşantıları kendilerini doğal dünyanın
bir parçası olarak görmemelerine ve ayrı bir sosyalizasyon süreci geliştirmelerine sebep olmaktadır
(Phenice & Griffore 2003, Sobel 1996).
Çocuğun gelişmekte olan kendi doğa algısı, bahsedildiği gibi yoksun olmayla birlikte
bağlantısızlık geliştirdiği takdirde, çocuk doğanın sevilip korunan olmasından ziyade üzerinde
egemenlik kurulan bir yer olarak düşünebilir. Böylesi bir durum için “biyofobi” den bahsedilmiştir.
Biyofobi, çocuğun doğadan mahrum kalmasından ötürü gelişen ve onun için her türlü doğal alanın
rahatsız edici bulunmasından, tehlikede hissetmesine ve korkmasına yol açacak kadar riskli bir
durumdur (Cohen 1993, Bixler 1994). Düzenli doğa etkileşiminin çocukta saygı ve tutum gelişiminde
rolü bulunmaktadır ancak doğada düzenli deneyimler yaşamak çocuklar için tek başına yeterli
olmayacaktır ayrıca yetişkinler de çocukların doğa doyumlarını desteklemeli, güvende hissetmelerini
sağlamalı ve doğaya saygı duymalarında model olmalıdır (Cohen ve ark. 2003, Wilson 1996). Nitekim
çocuğun anlaşılması onun duygu dünyasına inebilmek ve gelişimini destekleyebilmek adına önemlidir.
Bu açıdan Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramında da belirttiği gibi model olan yetişkinler çocuk için
vazgeçilmez kaynaktır.
Empati gelişimi doğa-çocuk ilişkisini inceleyen araştırmacıların genellikle değindiği bir
husustur. Sobel (1996), doğadan yoksun olmamakla birlikte, empati gelişiminin bir numaralı yolunun
çocuklar ve hayvanlar arasındaki ilişki arasında tetiklendiğini belirtmiştir. Küçük çocuklar özellikle
yavru hayvanlarla bir bağ kurmaktadırlar (Rosen, 2004). Hayvanların çocuklar için sınırsız birer merak
kaynağı olarak belirtilmiş, yaşama dair sorumluluk bilinci gelişiminde güçlendirici etkisi olduğu
vurgulanmıştır (Sobel, 1996). Ayrıca çocuklar duygusal olarak gelişimlerini hayvanlar sayesinde etkili
şekilde desteklemektedirler. Onlarla iletişim kurmakta, konuşmakta ve duygularını aktarmaktadırlar. 6
yaşından küçük çocukların rüyalarının %80’ inin hayvanlar hakkında olduğu az bilinen bir gerçektir
(Acuff 1997).
Çocuğun doğası salt didaktik bilgiye yönelik değil keşif ve araştırmaya yöneliktir. Bilgi verici
ve çocuk odaklı olmayan doğa eğitimleri doğaya antipati geliştiren çocukların gelişmesine sebebiyet
verecektir. Daha da önemlisi doğayla beraber desteklenebilecek her gelişim alanı bu durumda eksik
kalacaktır. Bazı durumlarda çocukların bildiklerinden yola çıkarak öğrenmeler gerçekleştirmesini
sağlamak bu noktada önem teşkil etmektedir. Örneğin henüz yağmuru nasıl oluştuğunu bilmeden, asit
yağmurları ve sellerin çocuklara “öğretilmesi”, onlarda korku ve anksiyete gelişimine sebebiyet
vermektedir. Dolayısıyla bilişsel gelişimlerine denk düşen anlamlar çocuklar için anlamlı ve sağlıklıdır.
Bu durum aslında çocuklarda doğadan yoksunluğa ve yoksunluk durumlarının oluşumuna dair
yetişkinlerin ve yanlış tutumlarının bir sonucu olduğunu da göstermektedir (Louv, 2008). Her çocuk
herhangi bir konuda kendi gelişim alanına uygun yaşantılarla kendini gerçekleştirebilmektedir.
Yukarıdaki örnek nezdinde, okul öncesi dönem çocuklarının henüz somut bilgileri içselleştirerek
soyutlaştıramadığı dönemlerde, mantıklarıyla dünyayı tanımladıkları unutulmamalıdır (Piaget, 1972).
Tüm faydaları düşünüldüğünde doğaya yakınlığın ve dolayısıyla tüm becerilerin
kazanılabileceği kritik dönem erken çocukluk dönemi olarak düşünülmektedir. Güler’ e göre (2009)
doğayla etkileşim halinde olarak anlamı anlaşılabilecektir. Çalışmacıların birçok bulgusu da doğayı
tanıyan çocuğun kendini ve yaşantısını da oldukça iyi tanımlayabileceği yönündedir.
Berman ve arkadaşları (2014) araştırmalarının raporunda doğanın çocuk ve bireyler üzerinde
terapi etkisine sahip olduğunu vurgulamışlardır. Özellikle doğanın bilişsel gelişime temel olan ve iyi
düşünme- iyi olma halini destekleyen herhangi bir yan etkisi bulunmayan, herkesin erişebileceği,
maliyetsiz ve kesin sonuçlu bir terapi olduğundan bahsetmişlerdir. Yürüttükleri çalışmada Dikkat
restorasyon teorisi odaklı bir yol izlemişlerdir. Dikkat restorasyon teorisi, özgün adıyla Attention
restoration theory (ART), doğada geçirilen zamanın sadece eğlenceli boyutuna odaklanmayan aynı
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zamanda doğanın bireylerin odaklanma ve dikkat gibi bilişsel fonksiyonlarına vurgu yapan bir teoridir
(Ohly, White, Wheeler, Bethel, Ukoumunne, Nikolaou, & Garside, 2016). Stephen ve Rachel Kaplan
tarafından 1980-1990 yıllarında geliştirilen bu teori insanların, özellikle çocukların, nerdeyse hep içeride
zaman geçirdiklerini, doğadan ise yoksun oldukları üzerine dikkat çekmektedir. Dikkat restorasyon
teorisi son 30 yıldır araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Öyle ki, 3 farklı alana etkisi olduğu
saptanmıştır. Bunlar; Mental bitkinlik/yorgunluk, stresin giderilmesi ve dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğudur. Çocuk gelişimi için çocukluk çağı stresi, DEHB üzerinde doğayla beraber olmanın
iyileştirici etkileri bulunmaktadır. 2011 yılında DEHB tanılı, doğal alanlarda ve kentsel alanlarda
yaşayan çocukların davranışsal, duygusal ve bilişsel özellikleri karşılaştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına
göre, doğal alanlarda bulunan çocukların mental performansları, doğada bulunmayanlara göre daha
gelişmiş haldedir, hatta kentsel alanlara gidip tekrar doğal alanda zaman geçiren çocukların dahi daha
iyi bilişsel performans sergiledikleri, konsantre oldukları görülmüştür. Dikkat becerilerindeki artış
bulgularının yanı sıra, pozitif duygular ve daha az davranış problemleri takip etmektedir. (Van den Berg,
2011). Benzer şekilde başka bir araştırmada 20 dk ’lık doğa ve kent yürüyüşünün bilişsel performans ve
DEHB semptomları için etkileri araştırılmış, doğa yürüyüşlerinin DEHB belirtilerini gölgelediği,
bilişsel yetenekleri ortaya çıkardığı görülmüştür (Thal, 2014). Bu çalışmalar doğanın çocukların bilişsel
performanslarını desteklediğini göstermektedir. Aynı zamanda tüm bozukluğu yok etmese dahi dikkat
eksikliğine dair önemli bir iyileştirme etkisi olduğu görülmektedir. Dikkat restorasyon teorisi de doğanın
bu etkisi sebebiyle belirtilen üç alanda ilgili görülmektedir.
Çocuklar erken yaşlarda doğayı koruma farkındalığı kazanmalıdırlar çünkü bu aynı zamanda
kendi gelişimleri için de gerekli bir unsurdur. Böylelikle bir takım bilişsel, fiziksel, psikososyal
gelişimler elde eden çocuk aynı zamanda kendini doğanın ayrılmaz bir parçası olarak görmeye
başlayacaktır (Lester & Maudsley, 2007). Çocuk-doğa etkileşiminin zamanla yerini doğa sevgisine ve
en son doğa sorumluluğuna bıraktığı bilinmektedir (Köşker & Çalışandemir, 2015). Bu sebeple doğadan
yoksunluk yaşanması gerekli kazanımların elde edilememesi durumunu oluşturmaktadır. Çocuğun
özellikle fiziksel, bilişsel ve sosyal alanlarda doğadan ayrı kalması onun için birtakım sorunlar
çıkarmakta, bu doğrultuda doğa çocuk gelişimi için ayrılmaz bir parça olmaktadır.
Çocukların fiziksel gelişim alanı için doğanın rolü yadsınamaz bir konumdadır. Çocukların
artan kent yaşamı ile doğadan uzaklaşmaları aynı zaman da yetişkinlerin dışarıyı daha kirli ve güvensiz
bulmaları sebebiyle çocuklar evlerde ve kapalı alanlarda yaşamaya devam etmektedir. Pasif kalan ve
izole edilmiş bu çocuklarda hareketsiz yaşama bağlı olarak bazı fiziksel problemlerin oluştuğu
görülmektedir. Açık havada ve doğada düzenlenen aktiviteler çocukların motor becerilerine önemli
katkılar sağlamaktadır. Aynı zamanda obezitenin oluşmasında hareketsiz sürdürülen bir yaşamın etkisi
olduğu düşünülmektedir (Bell, Wilson & Liu, 2008; Özdemir & Yılmaz, 2008; Parsons, 2011).
Çocukların sınıflarındaki kısıtlı büyüklükteki alanlarda, kendi vücutlarının herhangi bir parçasını ya da
tamamını kullanmaları mümkün değildir. Ancak doğa sınırsız büyüklüğü ile çocuklara yeterli hareket
imkânı alanı sağlamaktadır. Aynı zamanda doğada oynanan oyunlar sayesinde doğal çevreyi de daha iyi
tanıma şansı bulmaktadırlar. Çocuklar doğadayken temiz hava almakta, güneşten gelen yararlı ışınlarla
vücudu için gerekli vitaminleri aktifleştirmekte ve kalp sağlıklarını daha iyi hale getirmektedirler. Kas
sağlıkları artan hareket imkânı ile daha yetkin bir hale dönüşmektedir (Hohmann & Weikart, 2000).
Aynı şekilde dışarı aktivitelerinin çocukların büyük motor becerilerini geliştirdiği ve kaslarını daha
nitelikli kullanma becerişi sağladığı düşünülmektedir (Demiriz, Karadağ & Ulutaş, 2003). Bu noktada
büyük motor becerilerinden bahsetmişken, aynı zamanda el göz koordinasyonuna da değinmek
gereklidir. Bu küçük kas becerisinin gelişimi nesneleri manipüle edebilmekten ileri gelmektedir. Bu
süreçte çocuk doğada karşılaştığı, toprak, su çam ağacı, çakıl taşları, çamur, yapraklar ve deniz kabukları
gibi doğal materyalleri tanıyarak hayal gücünü de kullanarak yeni düşünceler üretme yoluna gidecektir
(Kolcu, 2014). Bu süreçte doğayı tanıyacak, eğlenecek, gözlemler yapacak aynı zamanda küçük motor
becerilerini destekleme fırsatı bulacaktır. Çocukların yapay ortamlardansa, gerçek ortamdaki gerçek
nesnelere ilgisinin çok daha büyük olduğu düşünüldüğünde doğanın gelişim için önemi ortaya
çıkacaktır.
Doğanın fiziksel gelişimin yanı sıra bilişsel gelişim için de faydaları bulunduğundan önceki
çalışmalarda da bahsedilmiştir. Erken çocukluk döneminin en önemli özelliğinin merak, keşif ve
araştırmalar olduğu belirtilmiştir. Nitekim gelişim psikolojisi ile ilgilenen Erik Erikson da okulöncesi
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dönem çocukların yüksek bir merak ve girişim çalışmaları içerişinde olduklarını açıklamıştır. Çocuklar
girişimlerine cevap alabildikleri bir ortamda yaptıklarından emin olarak bir sonraki gelişim becerilerini
gösterebilmektedirler. Bu bağlamda yaparak yaşayarak öğrenilen tüm deneyimler çocukların dil
gelişimlerini de desteklemekte, bu da dolaylı olarak bilişsel gelişimin güçlendirilmesini sağlamaktadır.
Çocuklar doğadaki aktif yaşantılar sayesinde yaratıcı düşünme becerileri edinmekte, sorgularına
cevaplar bulabilecek alan fırsatlarıyla tanışmaktadır. Taşkın ve Şahin de (2008) çocukların doğayı
keşfederek kendi sorularını kendileri cevaplayabilen çocuklardan bahsetmişlerdir. Yani doğadaki
çeşitlilik, çocukların düşünsel olarak yeni kapılar açmalarını tetiklemektedir. Çocukların şekil, renk ve
boyut bakış açılarını ve yeteneklerini kavramalarını, aralarında ilişki kurmalarını destekleyen doğanın
türlülük etkisidir (Çukur, 2011). Mevsimlerin değişimiyle canlıların dönüşümleri çocuklar için sürekli
bir merak ve araştırma konusu olmaktadır. Bu değişimleri birebir gözlemleyen çocuk, eleştirel olarak
kendi gözlemlerine dair konuşma yetisi edinmektedir (Taşkın & Şahin, 2008). Dahası ilk elden
öğrenmelerle edinilen bu deneyimler çocukta kalıcı öğrenmelerin temelini oluşturmaktadır. Özetle
çocuğun yaratıcılığı, problem çözme ve konsantre olma yeteneği gelişmektedir (Kellert, 2005, Wells,
2000). Anlaşıldığı üzere bilişsel gelişimle beraber birçok alana doğanın katkılarının olduğu açıktır.
Çocukların sosyal gelişimleri ve çevre arasındaki ilişkiyi incelemeden önce ortamın iyi
değerlendirilmesi gereklidir. Çünkü çocuklar zamanlarının tümünde çevreyi keşfederken oyunlarının
önemli olduğu bilinmektedir; bu bakımdan açık havada oynanan oyunlar incelendiğinde çocukların daha
sesli ve daha aktif oldukları görülmektedir. Hohmann ve Weikart (2000), sınıf gibi kapalı alanlarda daha
pasif olan ve utangaç davranışlar sergileyen çocukların açık havada ve doğal alanlarda daha rahat
olduklarını belirtmiştir. Kolaylıkla özgürleşmenin getirdiği bu rahatlamanın yanı sıra doğa çocukların
öz güvenlerini güçlendirici etkiye sahiptir (Köşker & Çalışandemir, 2015).
Doğayla etkileşim içindeki çocuklar daha önce de belirtildiği gibi stres, DEHB gibi durumların
getirdiği sıkıntılardan daha az etkilenmektedir (Taylor & Kuo, 2008; Louv, 2010; Wells & Evans, 2003).
Ayrıca bağımsızlıklarını geliştirmekte, öz farkındalık ve hayal gücü yetileri kazanmaktadır (Lester &
Maudsley, 2007).
Doğa etkileşimi ile dışarda zaman geçiren çocuklar birey olarak bir grup içerisinde yer alarak,
diğer arkadaşları ile birbirlerinin sosyalleşme süreçlerini inşa etmektedirler (Burdettte & Whitaker,
2005). Buller (1995), doğa eğitiminin iletişim yetenekleri, problem çözme yetileri ve özgüven gibi
beceriler üzerinde uzun süreli gelişimsel etkisi olduğunu belirtmiştir.
Açık ortamlarda çocuklar için planlanmış aktiviteler ve oyunlar onların sosyal gelişimlerini
desteklemektedir. Bu bakımdan çocuklar daha önce karşılaşmadıkları ortamlarla arkadaşları ile bir araya
gelerek yeni tartışma, beraber oyun planlama, kurallar oluşturma, başladığı bir işi bitirme,
yardımseverlik ve sırasını bekleme gibi sosyal beceriler kazanmaktadırlar (Köşker & Çalışandemir,
2015).
Tüm gelişim alanlarının çocuk üzerindeki etkilerinin yanı sıra doğadan ayrı olamamak aynı
zamanda sürdürülebilir çevre bilinci oluşması ve sonraki kuşaklar için doğayı koruma ve sevme
bilincinin oluşmasında da etkilidir. Bu bilincin çocuktaki doğumu aile eğitimi ile oluştuğu
söylenmektedir çünkü çocuk ailesinden gördüklerini model alarak benzer statüde davranışlar
sergilemektedir. Bu bağlamda ailenin doğaya tutumu ve çocuğunu ne düzende doğayla buluşturduğu
önemlidir. Çünkü doğa için oluşan sorumluluk duygusu bizzat çocuğun sosyal duygusal gelişimine katkı
sağlamaktadır. Nitekim çocukların bir yere ait olma ve sorumluluk duygularının gelişimiyle doğada
bulunmaları arasında kuvvetli bir korelasyon görülmektedir (Erentay & Erdoğan, 2009).
Doğanın yoksunluğu tüm belirtilen gelişimler için büyük bir boşluk yaratacaktır. Dolasıyla
bilişsel, fiziksel ve sosyo- duygusal tüm alanları kapsayacak bir doğa eğitimi, doğa bilinci, doğaya
kavuşan çocukların varlığı etkili bir gelişim süreci oluşturacaktır (Köşker, 2013).
SONUÇ
Her çocuk merak ve keşifle doludur. İlk yılları ele alan ve çocuk gelişimi üzerine olan her
çalışmanın da çocukların araştırma ve sözü edilen keşfetme arzularına dayandığı görülmektedir.
Doğanın çocuk için oldukça önemli olduğu görülmektedir. Nitekim doğayla aktif bir paylaşım
gerçekleştirebilen çocukların daha verimli ve etkili bir gelişim gösterdiği bilinmektedir.
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Doğa, çevre üzerine çalışan bilim adamları doğa ilişkin görüşlerin birbirinden farklı
olabileceğini bireyin ve toplumun doğaya bakış açısıyla ilişkilendirilebileceğini belirtmişleridir.
Çocuğun içinde yaşadığı toplum ve kültürü onun doğayla olan etkileşim seviyesini değiştirmektedir.
Çocuk ve gelişimi üzerine çalışan bilim insanları kuramlarında çocuğun ilk elden
deneyimlerinin, bilgilerini kendi oluşturmasının, arkadaşları ile özgürce zaman geçirebilmesinin ve
kısıtlı hissetmeden özgürce kendini gerçekleştirebileceği alanların çocuk için kıymetli olduğu
paydasında birleşmişlerdir. Çocuğun kendini ifade ettiği en önemli kanal olan oyunun doğada
gerçekleştirilmesi tüm bu beklentilerin çocuk için olumlu sonuçlanacağı düşüncesinde toplanmaktadır.
Çocuğun gelişimi salt bir alanda gerçekleşmemekte, tüm yönleriyle bir bütünü ifade etmektedir.
Doğa ihtiyacı karşılanan ve düzenli doğa etkileşimi bulunan çocuklarda, bilişsel, fiziksel,
sosyal/duygusal, prososyal gibi gelişim alanları noktasında önemli ilerlemeler oluştuğu
gözlemlenmiştir. Birçok çalışma doğada, yeşil alanlarda zaman geçiren çocuklarla, kentlerde, kapalı
alanlarda zaman geçiren çocukları gelişim alanları bakımından karşılaştırarak bu sonuca varmıştır.
Son yüzyılın hızla gelişen teknolojik gelişmeleri, yeşil alanların giderek azalması, anne
babaların tutumları, dışarısının tehlikelerle dolu güvensiz bir alan olarak düşünülmesi çocukların
doğadan uzakta kalmalarına sebebiyet vermiştir. Richard Louv, bu ayrı kalışı bir yoksunluk olarak
nitelendirip, “doğa yoksunluğu bozukluğu” kavramı olarak literatüre kazandırmıştır. Henüz klinik bir
rahatsızlık olarak tanımlanmayan ama “bozukluk” olarak ifade edilmesinde doğadan yoksun kalmanın
çocuğun gelişiminde ortaya çıkardığı etkilerin sebep olduğu görülmektedir. Öyle ki bu yoksunluk
durumu sıklıkla çalışmalarda bahsedilen bir kavram haline gelmiştir.
Çocuklarla doğa etkileşimi, hareket, denge, koordinasyon, manipülasyon, beden farkındalığı ve
küçük kas becerilerinin gelişimi için fiziki gelişim anlamında önem ifade etmektedir. Doğadan yoksun
çocuklarda yetersiz harekete bağlı olarak obezite ve dikkat problemleri gibi sorunların oluştuğu
gözlemlenmiştir. Aynı zamanda açık alanlarda arkadaşlarıyla özgürce koşup oynayan çocukların
kendini ifade edebilme, güvende hissetme, akranlarla etkileşim gibi sosyal yeterlilikleri içerisine alan
gelişimleri artmaktadır. Kapalı alanlarda doğadan ayrı olan çocukların daha çok içine kapanık, utangaç
çocuklar olduğu görülmüştür. Alan yazında üzerinde en çok durulan gelişim boyutu bilişsel gelişim
alanıdır. Çocukların doğa etkileşimleri onların dil becerilerini, öğrenme mekanizmalarını, yaratıcı
düşünmelerini, araştırma yapma ihtiyaçlarını arttırarak mental ve dil gelişimi üzerinde dolaylı olarak
bilişsel gelişimlerine etki etmektedir. Doğadan yoksun bırakılan çocukların bilişsel gelişim alanlarıyla
arasındaki ilişkilerinin incelendiği çalışmalar, sayılan durumların tersi yönde gelişim gösterdiği
şekildedir. Yani doğadan yoksun çocuk mental problemleri daha çok yaşamakta, daha çok dikkat ve
konsantrasyon çabası sarf etmekte, yaratıcı çözüm yollarına daha geç ulaşmakta ve araştırma keşiflerini
sınırlı mekanlarda gerçekleştirememekten etkili çözüm yollarına daha geç ulaşmaktadırlar.
Ayrıca doğadan yoksun kalmamak, doğayla iç içe olmak, dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğuna sahip, mental bitkinlik hisseden ve stresten muzdarip bireylerde bu durumların
semptomlarını azaltıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür. DEHB tanılı çocukların doğa temaslarıyla daha
az dikkat problemleri yaşadıklarına dair bulguları olan çalışmalar mevcuttur.
Doğa her anlamda çocuk yaşamının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Çocukların doğaya ilişkin
algıları da bu sebeple üzerinde durulan bir konu olmuştur. Çocuk için doğa sadece bitkiler ve cansız
nesneler değil aynı zamanda hayvanları da içine alan geniş bir olgudur.
Çocuğun doğaya dair bakışında ve yoksunluk durumunun oluşumunda en büyük neden
yetişkinlerin yönlendirmeleri ve müdahaleleri olmaktadır. Çünkü çocuklar kendi doğaları itibariyle
doğal olanla, gerçek olan nesnelerle etkileşim kurmaya yatkın olarak dünyaya gelmektedirler.
Çocukların doğa algısını geliştirmek, çocukların birebir etkilendiği ve davranışlarını model aldığı anne
babalar, öğretmenler ve de bakım veren yetişkinler tarafından şekillenmektedir. Bu sebeple özellikle
anne babalar ilk yıllarda doğa-çocuk aktivasyonunu istikrarlı bir şekilde sağlamalıdır. Çünkü ilk elden
öğrenmelerle gelen doğa varlığı, sayılan tüm gelişimsel ilerlemelerin yanı sıra hayatın temelini oluşturan
kalıcı öğrenmelerin zemini niteliğindedir.
Louv, Doğadaki Son Çocuk isimli kitabında, çocukların doğadan yoksunluğunu, doğadan
uzaklaşma, daha az zaman geçirme, duyuların kullanımını azaltma, fiziksel ve duygusal boyutlarda
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bozulmaların çıkmasıyla oluştuğunu belirtmiştir. Değindiği önemli bir nokta vardır. O da doğa
yoksunluğunun bireyler, aileler ve topluluklar tarafından çocuğun yararına olacak şekilde tespit edilip
iyileştirilebileceği yönündedir. Dolayısıyla alanda çalışan tüm uzmanlara, anne-baba, öğretmen ve
çocuğun çevresindeki her yapıya çocuk doğa etkileşimini sunmak üzere görevler düşmektedir.
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ABSTRACT
First-principles pseudopotential plane-wave calculations have been performed on the structural properties,
electronic band structure, electronic density of states, and elastic properties of NbCoBi half-Heusler
compound in the cubic MgAgAs-type structure with the F-43m space group. All calculations are conducted
using quantum-ESPRESSO computational code realized within the density functional theory (DFT)
method. We were used generalized gradient approximation (GGA)-Perdew-Burke and Enzerhof (PBE) for
the exchange-correlation energy. In the first stage, the equilibrium lattice constants and bulk modulus for
the three different phases (type-I, type-II, and type-III) are obtained by fitting the total energy as a function
of volume to the Murnaghan equation of state. The energy-volume graphics reveal evidently that, this
compound is most stable in the type-III. In addition, the electronic band structure and the electronic density
of states of the studied compound have been calculated and NbCoBi was found to have metallic properties
in this structure. On the other hand, we also examined the mechanical stability of the studied material. For
this reason, we calculated the elastic constant values of NbCoBi half-Heusler. According to obtained elastic
constants, this compound is mechanically stable. Additionally, some physical parameters such as the Shear
modulus, B/G ratio, Young’s modulus, and Poisson’s ratio were calculated in which we can get information
about the hardness of the material for NbCoBi half-Heusler compound in the cubic structure using the Voigt,
Reuss, and Hill techniques. As a result of these calculations, it was observed that NbCoBi has ductile
properties in its cubic phase.
Keywords: Half-Heusler alloys, Electronic band structure, Mechanical properties.
ÖZET
Uzay grubu F-43m olan kübik MgAgAs tipi yapıdaki NbCoBi yarı-Heusler bileşiğinin yapısal özellikleri,
elektronik bant yapısı, durumların elektronik yoğunluğu ve elastik özellikleri üzerine ilk prensip
psödopotansiyel düzlem dalga hesaplamaları yapılmıştır. Tüm hesaplamalar, yoğunluk fonksiyonel teorisi
(DFT) yöntemi içinde gerçekleştirilen quantum-ESPRESSO hesaplama kodu kullanılarak yapıldı. Değişim
korelasyon enerjisi için genelleştirilmiş gradyan yaklaşımı (GGA)-Perdew-Burke ve Enzerhof (PBE)
kullanıldı. İlk aşamada, üç farklı faz (tip-I, tip-II ve tip-III) için denge kafes sabitleri ve kütle modülü, toplam
enerjinin hacmin bir fonksiyonu olarak Murnaghan durum denklemine uydurulmasıyla elde edilir. Enerjihacim grafikleri, bu bileşiğin en çok tip III'te kararlı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca incelenen
bileşiğin elektronik bant yapısı ve hallerinin elektronik yoğunluğu hesaplanmış ve NbCoBi'nin bu yapıda
metalik özelliklere sahip olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, incelenen malzemenin mekanik stabilitesini
de inceledik. Bu nedenle NbCoBi yarı-Heusler'in elastik sabit değerlerini hesapladık. Elde edilen elastik
sabitlere göre bu bileşik mekanik olarak stabildir. Ek olarak, kübik yapıdaki NbCoBi yarı-Heusler bileşiği
için malzemenin sertliği hakkında bilgi alabileceğimiz Shear modülü, B/G oranı, Young modülü ve Poisson
oranı gibi bazı fiziksel parametreler Voigt, Reuss ve Hill teknikleri kullanılarak hesaplandı. Bu hesaplamalar
sonucunda NbCoBi'nin kübik fazda sünek özelliklere sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yarı Heusler alaşımları, Elektronik bant yapısı, Mekanik özellikler.
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1. INTRODUCTION
Heusler-type compounds were first discovered in 1903 by Friedrich Heusler, a German chemist [1]. The
most important feature of the compounds with Heusler type structure is that the elements that make up the
compound have ferromagnetic behavior even though they do not have magnetic properties. Besides these
interesting properties of Heusler compounds, it also contributed to the magnetic properties of some materials
with its structural, magneto-optical, magneto-caloric, and magneto-electronic properties [2]. The first study
in the literature on Heusler compounds was carried out on the complete Heusler compounds symbolized by
the formula X2YZ [3]. X2YZ Heusler compounds are ternary intermetallic compounds with stoichiometric
ratios of 2:1:1. These compounds crystallize in the L21 type cubic Cu2MnAl crystal structure and Fm3m
space group (No.225).
XYZ Half-Heusler compounds, another type of Heusler compound, crystallize in the C1b type cubic
MgAgAs crystal structure and F-43m space group (No.216). When the literature is examined, no study has
been found on the basic physical properties of NbCoBi semi-Heusler compound such as electronic,
structural, and elastic properties. In this study, a comprehensive study was carried out on the structural,
electronic band structure, electronic total and partial density of states, and elastic properties of the cubic
(C1b) type NbCoBi semi-Heusler compound.
2. THEORETICAL DETAILS
In addition to structural optimization, electronic and elastic properties of NbCoBi half-Heusler compound
with cubic C1b type structure were performed with open-source coded quantum-ESPRESSO simulation
program [4]. In this program, structural and electronic calculations of NbCoBi were made based on Density
Functional Theory (DFT) and Generalized Gradient Approach (GGA) developed by Perdew-BurkeErnzerhof (PBE) [5] for exchange-correlation energy. The energy cut-off value for the plane-wave basis
was taken as 50 Rydberg. Monkhorst-Pack grid 12x12x12 k-points were considered in the Brillouin region
[6]. The smearing technique [7] with a smearing parameter of 0.02 Ry was used for the integration of the
Fermi surface. Elastic constants (C11, C12, C44) of NbCoBi half-Heusler compound with cubic C1b type
structure were obtained by using stress-strain technique [8].
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Structural properties
NbCoBi half-Heusler compound, which has a face-centered cubic structure (F-43m), has type-I, type-II, and
type-III phases according to different atomic positions. These atomic positions for each phase of NbCoBi
are given in Table 1.
Table 1. The Wyckoff positions of the atoms for NbCoBi half-Heusler compound with type-I, type-II,
and type-III.
Phase

Nb

Co

Bi

Type-I

(0.5, 0.5, 0.5)

(0, 0, 0)

(0.25, 0.25, 0.25)

Type-II

(0.25, 0.25, 0.25)

(0.5, 0.5, 0.5)

(0, 0, 0)

Type-III

(0, 0, 0)

(0.25, 0.25, 0.25)

(0.5, 0.5, 0.5)

In order to find the most stable phase of NbCoBi compound in half-Heusler (C1b)-type structure, the total
energy as a function of relative volume for three possible atomic positions (type-I, type-II, and type-III
phases) are calculated. The energy-volume changes are plotted as seen in Figure 1. It is obvious from the
plotted energy-volume graphs that Type-III phase is the energetically most favored structural phase for this
half-Heusler compound.

Full Text Book-III

115

cappadociacongress.org

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
15-17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

Total energies of the unit cell as a function of volume in type-I, type-II, and type-III phases.
The lattice constants, bulk modulus, and pressure derivatives of the bulk modulus for the type-I, type-II, and
type-III phases of the NbCoBi half-Heusler compound are calculated by fitting the Murnaghan equation of
state [9] and results are given in Table 2.
Table 2. The optimized structural parameters of for NbCoBi half-Heusler compound with type-I, type-II,
and type-III.
F-43m

Phase
Type-I

NbCoBi

Type-II

Type-III

Ref.

𝑩𝑩′𝟎𝟎

Present

𝒂𝒂𝟎𝟎 (Å)
6.347

𝑩𝑩𝟎𝟎 (GPa)
98.1

4.74

[10]

6.346

-

-

Present

6.381

99.3

5.02

[10]

6.378

-

-

Present

6.118

126.5

5.38

[10]

6.109

-

-

3.2. Electronic properties
The electronic band structures of the NbCoBi compound in half-Heusler (C1b)-type structure along the high
symmetry directions in the Brillouin zone are given in Figure 2. It is seen that there is no band gap at the
Fermi level, as a result, the NbCoBi compound in half-Heusler exhibits metallic behavior.
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Figure 2. Electronic band structures of the NbCoBi compound.
Furthermore, the total and the partial density of states of this compound are shown in Figure 3. It is seen
that the low-energy part (around -6 and -2 eV) mainly consists of Nb-d and Co-d states and also above the
Fermi level is dominated by Nb-d and Co-d states.

Figure 3. Total and partial DOS of the NbCoBi compound.
3.3. Elastic properties
The three independent elastic constants of a cubic crystal are C11, C12, and C44, and these constants for
each phase of the half-Heusler (C1b) type NbCoBi compound are presented in Table 3.
Table 3. The calculated elastic constants of the NbCoBi compound in type-I, type-II, and type-III phases.
F-43m
NbCoBi
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Phase
Type-I
Type-II
Type-III

𝑪𝑪𝟏𝟏𝟏𝟏 (GPa)
92.81
88.05
216.09
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121.24
105.16
89.14

𝑪𝑪𝟒𝟒𝟒𝟒 (GPa)
-127.42
-70.96
28.92
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Mechanical stability for this alloy has been analyzed in terms of its elastic constants. For cubic crystals,
the criteria for mechanical stability are given by [11]:
𝐶𝐶11 > 0, 𝐶𝐶11 − 𝐶𝐶12 > 0, 𝐵𝐵 > 0,

𝐶𝐶44 > 0

(1)

According to the stability criteria mentioned above, the NbCoBi compound is mechanically stable in the
type-III phase, while it is mechanically unstable in type-I and type-II phases due to negative elastic
constants.
Moreover, elastic parameters such as bulk modulus (B), shear modulus (G), Voigt (GV) and Reuss (GR)
polycrystalline elastic modulus, and B/G ratio are given in Table 4. The ratio of B/G has been calculated to
investigate the ductility and brittleness properties of NbCoBi. This ratio can be considered as an empirical
criterion of the extent of the fracture range in the materials [12]. If the ratio of B/G is higher than 1.75, then
the material behaves in a ductile manner. If it is less than 1.75, then that material demonstrates brittleness.
The B/G value is 3.30 for this material. This shows the ductile nature of this compound.
Table 4. The estimated upper and lower limits, average values of bulk and shear modulus, Young’s
modulus and Poisson’s ratios of NbCoBi in the stable type-III phase.
Type-III
NbCoBi

𝐁𝐁
(GPa)
131.46

𝐆𝐆𝐕𝐕
(GPa)
42.74

𝐆𝐆𝐑𝐑
(GPa)
36.97

𝐆𝐆𝐇𝐇
(GPa)
39.86

B/G
3.30

4. CONCLUSİON

𝐄𝐄 (GPa)
108.59

𝛎𝛎

0.362

In this study, structural, electronic band structure, and elastic properties of the NbCoBi compound in typeI, type-II, and type-III phases have been investigated in detail. We fixed that the studied compound is stable
in type-III structural phase, on the other hand, type-II structural phase can be considered as a secondary
stable phase energetically for this compound. The calculated electronic band structure for this material
displays that it has a metallic character. Furthermore, several mechanical properties of this compound have
been inspected and it is obviously seen that this material is unstable mechanically in type-I and type-II
structural phases, but stable in type-III structural phase.
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ABSTRACT
The purpose of this study was the investigation of the structural, electronic, mechanical, and vibrational
properties of the cubic MgCu2-type PrIr2 compound with the binary C15 Laves phase using the density
functional theory (DFT) method. All calculations in this study were performed using the Vienna Ab-initio
Simulation Package (VASP) code. Besides, the generalized gradient approximation (GGA) with the
Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) was used for the exchange-correlation energy. The predicted lattice
constant and formation enthalpy of this MgCu2-type PrIr2 compound was in good agreement with
the experimental and theoretical results. Moreover, the calculated formation enthalpy value was negative,
the PrIr2 compound can be experimentally synthesized under ideal conditions. The electronic band structure
and total densities of states (TDOS) and partial densities of states (PDOS) of the rare-earth-4f (Pr) and
transition metals-3d (Ir) orbitals were also depicted. In addition, electronic band structure calculations were
performed to determine the type of material (metal, semiconductor, and insulator, etc.). From these
electronic calculations, this binary compound has a metallic character at the Fermi level. In the next step,
elastic constant values were calculated to measure the mechanical stability of the material. From the
computed elastic constants, the PrIr2 compound in the cubic MgCu2-type is mechanically stable.
Polycrystalline elastic parameters such as bulk modulus (B), shear modulus (G), Young's modulus (E), and
Poisson's ratio (v) were also obtained in the framework of the Voigt-Reuss-Hill (VRH) approximation. On
the other hand, phonon frequencies along the high symmetry directions were also calculated to reveal the
dynamic stability of the material. As a result of this calculation, it was seen that MgCu2-type PrIr2 was
dynamically stable.
Keywords: Laves phase, Structural stability, Vibrational properties, Mechanical properties.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ikili C15 Laves fazlı kübik MgCu2 tipi PrIr2 bileşiğinin yapısal, elektronik, mekanik
ve titreşimsel özelliklerinin yoğunluk fonksiyonel teorisi yöntemi kullanılarak araştırılmasıdır. Bu
çalışmadaki tüm hesaplamalar Vienna Ab-initio Simulation Package (VASP) kodu kullanılarak yapılmıştır.
Ayrıca, değişim-korelasyon enerjisi için Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) ile genelleştirilmiş gradyan
yaklaşımı (GGA) kullanıldı. Bu MgCu2 tipi PrIr2 bileşiğinin tahmin edilen kafes sabiti ve oluşum entalpisi,
deneysel ve teorik sonuçlarla iyi bir uyum içindedir. Ayrıca hesaplanan oluşum entalpi değeri negatif
olduğundan, PrIr2 bileşiği ideal koşullar altında deneysel olarak sentezlenebilir. Nadir toprak-4f (Pr) ve geçiş
metalleri-3d (Ir) orbitallerinin elektronik bant yapısı ve durumların toplam yoğunlukları (TDOS) ve
durumların kısmi yoğunlukları (PDOS) da tasvir edilmiştir. Ayrıca malzeme elektriksel iletkenliğinin
(metal, yarı iletken ve yalıtkan vb.) belirlenmesi için elektronik bant yapısı hesaplamaları yapılmıştır. Bu
elektronik hesaplamalardan, bu ikili bileşik Fermi düzeyinde metalik bir karaktere sahiptir. Bir sonraki
adımda, malzemenin mekanik stabilitesini ölçmek için elastik sabit değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan
elastik sabitlerden, kübik MgCu2 tipindeki PrIr2 bileşiği mekanik olarak kararlıdır. Hacim modülü (B), Shear
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modülü (G), Young modülü (E) ve Poisson oranı (v) gibi polikristal elastik parametreler de Voigt-ReussHill (VRH) yaklaşımı çerçevesinde elde edildi.
Öte yandan, malzemenin dinamik kararlılığını ortaya çıkarmak için yüksek simetri yönleri boyunca fonon
frekansları da hesaplanmıştır. Bu hesaplama sonucunda MgCu2 tipi PrIr2’nin dinamik olarak kararlı olduğu
görüldü.
Anahtar Kelimeler: Yarı Heusler alaşımları, Elektronik bant yapısı, Mekanik özellikler.
1. INTRODUCTION
Laves phase compounds are binary intermetallic compounds with the chemical composition AB2 and
crystallize in one of three several kinds of crystal structure: MgCu2, MgZn2, and MgNi2. MgZn2 and MgNi2
crystal structures are in the hexagonal structure and belong to the P63/mmc space group, while MgCu2 is in
the cubic structure and is in the Fd3m space group [1]. These compounds have many applications in
technology due to their superior properties such as high creep resistance, high melting point, high strength,
and fracture resistance, good corrosion, and oxidation. In addition, they enable the production of new
technological materials according to various application potentials such as permanent magnets, magnetooptical recording, and magneto-acoustic materials [2]. Therefore, Laves phase compounds have been
intensively investigated in recent years due to their wide range of applications and their interesting physical
properties. In a recent review paper, Stein and Leineweber [3] reported very detailed information on the
structural stability and fundamental properties of Laves phase compounds as well as their technological
applications. Magnetic properties of PrX2 compounds (X = Pt, Rh, Ru, Ir) studied by hyperfine specific heat,
magnetization, and neutron-diffraction measurements have been investigated experimentally by Greidanus
et al. [4]. Neutron inelastic scattering experiments were performed by the same persons on polycrystalline
samples of the cubic Laves phase compounds PrX2 (X = Pt, Rh, Ir, Ni) [5]. However, until now, there is no
study in the literature regarding the basic properties of the binary PrIr2 Laves compound.
2. THEORETICAL DETAILS
All the calculations have been performed using the plane-wave pseudo-potential DFT method implemented
in the VASP package [6, 7]. Projector Augmented Wave (PAW) pseudopotentials were used to present the
ionic potentials [8]. The Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) [9] exchange-correlation functional was treated at
the generalized gradient approximation (GGA). According to a precise inspection of the convergence of
total energy concerning the energy cut-off of plane wave and size of k-mesh, the energy cut-off was chosen
to be 500 eV for the PrIr2 compound with the binary C15 Laves phase. The energy convergence criterion
for electronic self-consistency is 10−8 eV/cell. The Monkhorst-Pack [10] scheme k-points grid sampling was
set at 12×12×12 for the Brillouin zone. The Fermi distribution function with a smearing parameter [11] of
0.225 eV was used to integrate the bands at the Fermi level. Phonon dispersion curves and detailed phonon
state density curves for the γ crystal phase of PrIr2 compound with the binary C15 Laves phase were
computed by the PHON program [12], which is based on a supercell approach with the finite displacement
technique [13].
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Structural properties
The crystal structure of the PrIr2 intermetallic compound is shown in Figure 1.
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Figure. 1. The crystal structure of the PrIr2 compound in the Fd-3m phase.
In the first place, the equilibrium lattice parameters have been optimized and calculated values are tabulated
in Table 1 with the experimental and theoretical data [14, 15]. Besides, the equilibrium lattice constant (a0),
cell volume (V0), density (ρ), and formation enthalpy (∆Hf) of the PrIr2 compound have also been calculated
and listed in Table 1. The calculated lattice constant and formation enthalpy agree well with experimental
and theoretical data for PrIr2 in the C15 phase.
Table 1. The equilibrium lattice parameter (a0), cell volume (V0), density (ρ), and formation enthalpy
(∆Hf) of the PrIr2 compound were calculated within GGA+PBE and compared with theoretical and
experimental values.

PrIr2

Ref.

a0 (Å)

V (Å3/f.u.)

Present
[14]
[Exp-15]

7.720
7.727
-

460.030
-

𝛒𝛒 (g/cm3)
15.170
15.13
-

∆Hf
(eV/atom)
-0.670
-0.679
-0.733

3.2. Electronic properties
The electronic band structure analysis of the materials gives us information about the materials' electric
types: conductor, semiconductor, and insulator. The electronic properties such as electronic band structure,
the partial density of state (PDOS), and the total density of state (TDOS) of cubic laves phase PrIr2 are
calculated and given in Figure 2, Figure 3. It is clear from Figure 2 that the valence and conduction bands
are overlapping around the Fermi level. Moreover, there is no band gap at the Fermi level which is clearly
indicating that this compound is neither an insulator nor semiconductor material but rather a conductor. On
the other hand, as presented in Figure 3, the calculated total DOS exhibits obvious metallic behavior because
the values of total DOS for this phase are continuous at the Fermi level. The total density of states at the
Fermi level N(EF) are 5.8 States/eV.CELL for PrIr2. For this material, the electronic bands above the Fermi
level are due to the f-states of Pr atoms. We have also noticed that the group of bands that appears below
the Fermi level is mainly due to the d-state of Ir atoms, which can be seen in Figure 3.
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Figure 2. Calculated the electronic band structure of the PrIr2 compound along several lines of high
symmetry in the Brillouin zone.

Figure 3. Total and partial DOS of the PrIr2 compound with the binary C15 Laves phase.
3.3. Elastic properties
Elastic constants are significant parameters of solid material and also provide valuable information on
structural stability. A cubic system has three independent elastic constants (C11, C12, C44). Mechanical
stability for this alloy has been analyzed in terms of its elastic constants. For cubic crystals, the conditions
for mechanical stability are given by [16]:
𝐶𝐶11 > 0, 𝐶𝐶11 − 𝐶𝐶12 > 0, 𝐵𝐵 > 0,
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Table 2. The calculated elastic constants (C11, C12, C44, in GPa) for PrIr2.
PrIr2

C11 (GPa)
261.93

C12 (GPa)
141.71

C44 (GPa)
81.48

The calculated elastic constants of the PrIr2 intermetallic compound have been tabulated in Table 2. The
obtained elastic constants satisfy these mechanical stability criteria, thus showing that this compound is
mechanically stable.
Furthermore, Bulk modulus (B), Shear modulus (G), Voigt (GV), and Reuss (GR) polycrystalline elastic
modulus, and B/G ratio are calculated and given in Table 2. The ratio of B/G has been calculated to
investigate the ductility and brittleness properties of the PrIr2 intermetallic compound. This ratio can be
considered as an empirical criterion of the extent of the fracture range in the materials [16]. If the ratio of
B/G is higher than 1.75, then the material behaves in a ductile manner. If it is less than 1.75, then that
material demonstrates brittleness. The B/G value is 2.52 for this compound. This shows the ductile nature
of this material.
Table 3. The calculated Bulk modulus (B, in GPa), Voigt, Reuss, and Hill Shear modulus (GV, GR, and
GH in GPa), and ratio B/G for PrIr2.
B (GPa)
PrIr2

181.78

GV
(GPa)
72.93

GR
(GPa)
71.34

GH
(GPa)
72.13

B/G

E (GPa)

ν

2.52

191.12

0.324

3.4. Vibrational properties
Figure 4 shows the calculated phonon dispersion curves and partial and total density of states of the PrIr2
compound. As expected for the MgCu2-type cubic crystal structure (space group Fd-3m) with six atoms in
the primitive cell, the phonon dispersion curve exhibits 18 branches, three acoustic, and fifteen optical
branches. All phonon modes exhibit positive frequencies, suggesting that prIr2 is dynamically stable.
Besides, the calculated zone-center phonon frequencies are found to be 1.928-2.130-2.673-4.151-4.2335.586 THz.

Figure 4. The phonon dispersion curves and partial and total density of states of the PrIr2 compound.
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4. CONCLUSİON
The computed equilibrium lattice constant and formation enthalpy are in good agreement with available
other experimental and theoretical values. Our results for elastic constants verify Born's mechanical stability
criteria for cubic structures. On the other hand, it is observed that the B/G > 1.75, thus classifying this
compound as ductile materials in nature. From the band structure diagram, the valance and conduction bands
are overlapped with each other at the Fermi level which indicates that this material has metallic
characteristics. In addition, the phonon frequencies along high symmetry directions indicate that this
compound is dynamically stable without any imaginary phonon frequencies.
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ABSTRACT
In this study, upon knowledge of engineering application within the usage of the electronic element to
perform the specific application. Also Accomplishment of design and analysis electronic circuit board
aiming to produce a new product. In daily life people are carrying their belongings whenever they go to
specific place. Bags or suitcases are an importing belongings since they contain people’s valuable staff. In
a case if we forget our bag in some place accidentally that will be bad situation. It might be reach to
distrustful person. So that we come out with an idea to avoid this accident. The basic principle of this
study is to solve this unwanted situation by make a product that operated to protect our belongings. The
product consist of two module (alert Module, indicator Module) they service the individual operation and
communicate with each other. Indicator module is small part attached to the bag while alert module is
carry by user which can be dressed in the hand. The both modules which one receiver date other transmit
date within certain distance . There is range for date transformation which is nearly several meter. In
situations like this the indicator module is far from alert module more than certain distance so the alert
module operate as absent of indicator module. In result the user hear the alarm sound which indicate that
the bag is left behind. In conclusion, the product will take an important purpose to secure our belongings.
Low-Cost of the product will make it affordable for everyone.
Keywords: Belongings, Product, Safety, Alarming.
INTRODUCTION
As we have some important belonging which always we care them with us in our daily life. Up on those
belonging the most important one is bags and suitcases which we put our valuables inside it like laptop,
smart phone, id cards, money or any other valuables belonging. In daily-life individual people are go to a
cretin places to do a their activity. For instance a worker will go to their work also a students and teacher
will got to their university or school and so on. While we are going to our target place usually we are
using public transportation as bus, subways, commuter trains, streetcars and trolleys and so on.
Unfortunately we may have a situation where we forget our bags on our way due to to hurrying or busy
days. Our bag which contain our belongings may reach to distrustful people. We may not get back our
belonging if forget the last the location. We will be a luck person if we just sense that we had forget our
bags so that we can take it back with us. As a result of the researches carried out to solve this problem
through technological developments and innovative inventions. In our project we are working on a module
that will alert us once the bags is far away from us. So we can came back to pick it up immediately. The
project have two main module one is alert module that is carry by user other module is indicator module
that is attached to the bag. The visual view for both modules as shown in Figure 1. Both modules
communicate in a cretin range. Once the module are far away from each other the alert module will give a
warring to user so that user will go back and pick up the bag.
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Figure 1. Visual view for alert module and indicator module.
METHODS AND TECHNIQUES
The methods and techniques that modules do to the require task which we are designed with a electronic
compounds. As we mentioned before the modules work in a range that connection range can be several
meters. The state of modules are detected by how far the module are far away from each others. We have
two state of module depending on of the fixed range which we designed. The “normal state” which
modules are in fixed range on other hand the “absent state” where the modules is not in fixed range. So the
user will notes each state easily since the modules have several LEDs and buzzer to describe the state of
modules. For instance the indicator module has a white LED and the alert module have three LEDs (white
LED, green LED, red LED) each indicate a sate of the module also alert module has one push button. In
addition each modules have a ON/OFF switch For switching power. Let consider the first state white LED
is flashing on indicator module in respond alert module’s white LED is also flashing we call “normal
state”. In second state the indicator module’s white LED is flashing but there will not be any response on
alert module so that white LED is not flashing we call it “absent sate”. In “absent sate” the user can hear
alarm sound indicate that the bag is far away from the user. The user can silent the alarm sound by
pushing the button. The red LED and green LED indicate the silent or unsilent mode of alert module’s
alarm sound. Once the user push the button one time the red LED turn ON and green LED will turn OFF
so that the alarm sound is silent. Next Push the red LED turn OFF and green LED will turn ON so that
alarm sound is unsilent. Those methods and techniques are accomplishment with designing electronic
board. With the help of the electronic circuit board software for producing the require electronic board.
We have chosen the Altium designer program to design our PCBs (electronic circuit board)s. Altium
Designer is a PCB and electronic design automation software package for printed circuit boards. Altium
Designer's suite encompasses four main functional areas, including schematic capture, 3D PCB design,
field-programmable gate array (FPGA) development and release/data management. It integrates with
several component distributors for access to manufacturer's data. It also has interactive 3D editing of the
board and MCAD export to STEP. In our study the schematic capture, 3D PCB design and so on have
been done with Altium designer program. The reader must pay attention that all symbols are corresponded
to Altium designer program. To evaluate the modules we may decrepit the main electronic component that
we used in modules then we analyze the electronic circuit of modules individually. The electronic
component of indicator module are IC 555 timer, IC HT12E encoder, 433mhz RF transmitter, white LED,
several basic electronic Component. The indicator module will be power by a 3V Rechargeable battery.
The schematic of the indicator module is shown in Figure 2.
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Figure 2. schematic of the indicator module.
By look to the circuit we can see the main component and their connection to basic compound as resistors,
capacitor so on. Each component have there unique name as U1, S1, IC1, LED1, R1, C1, so on. We will
use those name for analyzing the circuit. Basically the module have three section as power,
communication, timer. The power section for the module including U1, S1 components. U1 is the 3V
rechargeable battery holder and S1 is the ON/OFF switch. Once the S1 turn ON the circuit will be
energize with 3V. The communication section for the module including IC1, RF transmitter, R1 to R5,
components. IC1 is HT12E an encoder integrated circuit of 212 series of encoders. The basic operation
circuit for HT12E as shown in Figure 2. The A0 to A7 pins and AD8 to AD11 pins are input pins for 12
bit address. The HT12E will create a 12 bit address depending on the A0 to A7 pins and AD8 to AD11
pins logic level. The pins in A0 to A7 pins logic level must be same for both of modules. While the logic
high or low level on AD8 to AD11 pins will create an diffident address. That 12 bit address will be
transmit to alert module through the RF transmitter. As we can see in Figure 1 the AD8 AD10 pins have
fixed logic high level but the AD11 is connect to IC2 OUT pin. Depending on the output of IC2 different
address will be transmit to alert module. If IC1’s output is logic high the last bit of 12 bit address will be
logic high level otherwise it will be logic low level. The 12 bit will make an effect on alert module
performance which it will be cover later on. The timer section of the module including IC2, LED1, R6 to
R7, C1 to C2 components. IC2 is LMC555 an integrated circuit used in a variety of timer, delay, pulse
generation, and oscillator applications. The IC2 timer is working in astable mode acts as an oscillator that
generates a square wave. The basic operation circuit for LMC555 in astable mode as shown in Figure 2.
Depending on C2, R6, R7 the IC2 timer will create a fixed square wave. In our case the C2 is 10uF, R6 is
220K, R7 is 150K the fix square wave will be as 2.5 second logic high level and 1.0 second logic low
level. The LED1 will turn ON for 1.0 second and turn OFF for 2.5 second since it negative side is connect
to IC2 OUT pin. In same way the IC1 AD11 pin will have a logic high level for 2.5 second and logic low
level for 1.0 second. For assembling our analyze the indicator module will transmit a 12 bit address to
alert module. The last bit of the 12 bit address will be logic high level for 2.5 second and logic low level
for 1.0 second. The alert module will correspond according to the 12 bit address. The 3D PCB design for
indicator module is shown in Figure 3. The visual view for indicator module is shown in Figure 4.
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Figure 3. 3D PCB design for indicator module.

Figure 4. Visual view for indicator module.

In reposed for the data which transmit by indicator module to alert module will do a several performance
to make a required tasks. The electronic component of alert module are IC 555 timer, IC HT12D
decoder, 433mhz RF receiver, IC SN74LS73AN Flip-Flop, SN7402N NOR Gate, push button, white
LED, red LED , green LED and several basic electronic Component. The alert module will be power by a
4.8V Rechargeable battery. The schematic of the alert module is shown in Figure 5. By look to the circuit
we can see the main component and their connection to basic compound as resistors, capacitor. Each
component have there unique name as U1, S1, IC1, LED1, R1, C1, so on. Again in our analyze for alert
module circuit we will use those unique names. Basically the module have five section as power,
communication, timer, alarm sound silent or unsilent sate, alarm sound active or deactivate sate. The
power section for the module including S1, J1, J2 compounds. S1 is the ON/OFF switch. J1 is a socket use
to connect positive of battery and J2 is also a socket use to connect negative of the battery. Once the S1
is ON the circuit will be energize with 4.8V. The communication section for the module including IC1,
RF receiver components, R1 to R5, LED1 components. IC1 is HT12D an decoder integrated circuit of 212
series of decoders. The basic operation circuit for HT12D is shown in Figure 5. The pins in A0 to A7 logic
level must be same for both of modules. The D8 to D11 are output data pins. The 12 bit address which it
receive from Rf receiver will effect the D8 to D11 logic level. In other words the indicator module 12 bit
address that transmit to the alert module will set a change on D8 to D11 logic level. The inserting pin in
the circuit is HT12D D11 since it output connect to IC2. The white LED in alert module will turn ON for
1.0 second and turn OFF for 2.5 second since any change on indicator module HT12E AD11 pin will set a
change on alert module HT12D D11 pin. In a case if the indicator module is far away from alert module
the LED1 won’t turn ON due to the HT12D D11 is logic high all time. The timer section of the module
including IC2, R6 to R7, C1 to C2, Q1 components. IC2 is NE555P an integrated circuit used in a variety
of timer, delay, pulse generation, and oscillator applications. The NE555P is working in astable mode acts
as an oscillator that generates a square wave. The basic operation circuit for NE555P is shown in Figure 5.
Depending on C2, R6, R7 we will create a fixed square wave. In our case the C2 is 10uF, R6 is 580K, R7
is 440K the fix square wave will be as 7 second logic high level and 3 second logic low level. The output
pin of the NE555P is connect to the IC4.
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Figure 5. schematic of the alert module.
The IC2 timer circuit have addition of Q1 PNP transistor is connect to the C1 in parallel. The C1 will be
discharge in a case if the Q1 is in active mode. The Q1 will be in active mode once the IC1 D11 is logic
low level. the IC2 output pin will stay logic high level every time when the C1 is discharged by Q1. IC2
output will be logic low level only in a case if the D11 is logic high level for more that 7 second. In
addition the indicator module will send a date which set IC1 D11 to logic low level each 2.5 second once
IC1 D11 pin is logic low the IC2 C1 pin will be discharge the IC2 output pin will stay logic high level.
The alarm sound silent or unsilent sate section for the module including IC3, R9 to R14, green LED, red
LED, S2 components. The IC3 is SN74LS73AN dual Flip-Flop we use it to set the silent or unsilent sate.
The basic operation circuit for SN74LS73AN is shown in Figure 5. IC3 output pin is connect to the two
LEDs one is green other one is red. S2 is a push button it concoct to IC3 1CLK pin that will swap the
output sate of SN74LS73AN. The red LED will turn ON if the output is high otherwise it will turn OFF
when the output is low and the green LED will turn ON if the output is low otherwise it will turn OFF
when the output is high. The green LED is indicate the unsilent state on other hand the red LED is indicate
the silent. The alarm sound active or deactivate sate section for the module including IC4, R15 to R17, B1
components. IC4 is a SN7402N NOR gate. The basic operation circuit for SN7402N is shown in Figure 5.
B1 is a active buzzer which use to give alarm sound. IC4 1Y pin is connect to B1 that will turn ON only
in a case the IC4 1A pin and IC4 1B pin is logic low level. The IC4 1A pin is connect to output of IC3 that
mean is will be logic low in a case green led is turn ON and the IC4 1B pin is connect to IC2 OUT pin that
mean it will be a logic low level for 3 second and logic high level for 7 second in a case if C1 is not
discharge by Q1. Simply if the indicator module is not in range the alarm sound will turn ON for 3 second
and turn OFF for 7 second. For assembling our analyze the alert module after passing each 7 second the
IC2 OUT pin will be logic low level for 3 second but in a case if the alert module receive a date from a
indicator module the IC2 OUT pin will stay logic high level. In other case the alert module is far away
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from the indicator module that it is not able to transmit the date to alert module in 7 second and the alert
module is in unsilent sate the amoral will turn ON for 3 second and turn OFF for 7 second until the
indicator module came back in range. The 3D PCB design for alert module is shown in Figure 6. The
visual view for alert module is shown in Figure 7.

Figure 6. 3D PCB design for alter module.

Figure 7. Visual view for alert module.

CONCLUSION
In conclusion, the project will secure our bags so it will avoiding losing your belongings. Since belongings
include expensive product and personality gadgets . So the project will be interesting product by all kind
peoples. The project made of the basic electronic compounds. That is a good advance that the project price
will be affordable by everyone. The project will take a good position in market. Other advance of the
modules is independent of smartphones. The project performance is only depend on its modules. Still
there are some upgrade of project to make it more better performance. The project may need to be design
in smaller size so that the user can handle it more easier. Also the project may come up with several kind
of shape of modules to attract the costumer. Other importance thing that to be consider is the power
consumption include extending the working hours for device and reducing the charging time of the
modules since the modules are carry by the user most of time. Advanced method may include in project as
having bucktooth connection so the modules will connect to user’s headphone and give a alert in a case of
missing of the bags. Other advanced method that the modules may connect to the smartphone and giving a
notification once the bag is far away form the user. In result the project will keep our belongings from
losing with a required performance that do by modules.
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ÖZET
Bir soğutma sistemini tasarlarken çok farklı soğutucu akışkanlar seçilebilir. Freonlar hidrokarbonlar,
amonyak, propan, etan, etilen gibi hidrokarbonlar, karbondioksit ve bazı özel sistemlerde için su
soğutucu akışkan olarak seçilebilir. Bu seçim yapacağımız uygulamaya göre değişir. Bir soğutma
çevriminde soğutucu akışkan seçimi yapılırken çevre şartları, soğutucu akışkanın hangi sıcaklık ve
basınç aralığında çalıştığı, elde edilmek istenilen sıcaklıklar belirleyici parametrelerdir. Soğutucu
akışkanlar soğutulan ortamdan ısının soğutucu akışkana doğru transferini yaparak ortamın
soğutulmasını sağlar. Soğutucu akışkanlar fiziksel ortamlarına göre basınç vasıtasıyla buharlaşabilmeli
veya sıvılaşabilmelidir. Her soğutucu akışkanın ana prensip amacı aynı olsa da kullanım alanlarına
göre kendi içlerinde ayrışırlar. Genel olarak soğutma, havalandırma sistemlerinde kullanılan soğutucu
akışkanlar sanayi ve endüstriyel alanlarında kullanılır. Yukarıda belirtildiği gibi emme özelliği olan
soğutucu akışkanların bu sayede ortamda soğutma işlemini gerçekleştirmiş olur. Günümüzde yaygın
olarak kullanılan soğutucu akışkanlar kloroflorokarbonlar olarak adlandırılan kimyasallar
ailesindendir. Ve bu soğutucu akışkanlar ozon tabakasına zarar vermektedirler. Bu çevresel sorun
soğutucu akışkanların geliştirmesinde ve kullanımında önemli değişikliklere neden olmaktadır.
Kloroflorokarbonlar ve hidrokloroflorokarbon tipindeki soğutucu akışkanların kullanımı uluslararası
anlaşmalarla aşamalı olarak durdurulmaktadır. Ozona zarar verdiği bilinen maddelerle ilgili Montreal
Protokolü ilk olarak 1988 yılında imzalanmıştır. Ve bu protokol doksandan fazla ülke tarafından
imzalanmıştır. Kloroflorokarbonlara göre daha az ozon tüketme potansiyeli olan
hidrokloroflorokarbonlar uzun vadeli soğutucu akışkanlar olarak görülmemektedirler. Bu çalışmada,
soğutucu akışkan olarak R409A kullanılan buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin performans analizi
incelenmiştir. Hesaplamada Solkane programından yararlanılmıştır. R409A’nın farklı işletme
şartlarında soğutma performansına olan etkileri incelenmiştir. Evaporatör sıcaklığı değiştirilerek
yapılan analizde çevrimin en yüksek COP değeri olan 6.30 değerine 0 oC evaporatör sıcaklığı, 30 oC
kondenser sıcaklığı olan işletme şartında ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi, COP, Performans analizi, R409A.
ABSTRACT
Many different refrigerants can be chosen when designing a cooling system. Freons hydrocarbons,
hydrocarbons such as ammonia, propane, ethane, ethylene, carbon dioxide and in some special
systems water can be chosen as the refrigerant. This selection depends on the application used. While
choosing the refrigerant in a refrigeration cycle, the environmental conditions, the temperature and
pressure range in which the refrigerant operates, and the desired temperatures are the determining
parameters. Refrigerants provide the cooling of the environment by transferring the heat from the
cooled environment to the refrigerant fluid. Refrigerants should be able to evaporate or liquefy through
pressure according to their physical environment. Although the main principle purpose of each
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refrigerant is the same, they are separated according to their usage areas. Refrigerants, which are
generally used in cooling and ventilation systems, are used in industry and industrial areas. As stated
above, refrigerants with absorption feature perform the cooling process in the environment. The
refrigerants commonly used today are from the family of chemicals called chlorofluorocarbons. And
these refrigerants damage the ozone layer. This environmental problem causes significant changes in
the development and use of refrigerants. The use of chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbon
type refrigerants is being phased out by international agreements. The Montreal Protocol on
substances known to damage ozone was first signed in 1988. And this protocol has been signed by
more than ninety countries. Hydrochlorofluorocarbons, which have less ozone depletion potential than
chlorofluorocarbons, are not considered long-term refrigerants. In this study, the performance analysis
of the vapor compression refrigeration system using R409A as the refrigerant was carried out. Solkane
program is used for calculations. The effects of R409A on system performance for different working
conditions are investigated. In the analysis made depending on the evaporator temperature change, the
highest COP value of the cycle is 6.30. This value has been reached under the operating condition of 0
o
C evaporator temperature and 30 oC condenser temperature.
Keywords: Vapor compression refrigeration, COP, Performance analysis, R409A
1. INTRODUCTION
Cooling systems that absorb heat from a low-temperature environment and transfer this heat to a
higher-temperature environment give work to the refrigerant from outside in order for this process to
take place. The refrigerant undergoes phase change in the system elements throughout the cooling
system. R409A, a hydrochlorofluorocarbon (HCFC) based refrigerant, is used instead of R12, which is
one of the conventional refrigerants. R409A is frequently used in commercial refrigeration and air
conditioning systems. When R409A is used in refrigeration systems, its use will be terminated
according to the Montreal Protocol due to the damage it causes to the ozone layer, although it has a
high cooling performance coefficient.
2. CYCLE EXPLANATION
At point number one, R409A refrigerant in the form of saturated vapor is compressed by the
compressor. At point number two, R409A refrigerant at high temperature and pressure enters the
condenser as superheated steam. At point number three, R409A, which turns into a saturated liquid by
dissipating its heat to the environment, leaves the condenser and enters the throttling valve. Finally,
the low pressure fluid enters the liquid+vapor phase evaporator and completes the cycle. The
temperature-entropy diagram of the cycle is shown in Figure 1.

Figure 1. Schematic Diagram of the Refrigeration Cycle and the Temperature-Entropy Diagram of the
Cycle [2].
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The R409A used in this study has high energy and very good thermodynamic properties. It is used in
commercial coolers, industrial cooling systems, refrigerators and cooling systems. Some
thermodynamic properties of R409A are given in Table 1.
Tablo 1. Thermodynamic Properties of R409A
Refrigerant
Chemical formula
Boiling point at 1 atm, (oC)
Critical temperature, (oC)
Liquid Density (kg/m3)
Critical pressure, (KPa)
Ozone depletion potential (ODP)
Global warming potential (GWP)

R409A
CHCIF2/CF3CHCIF/CH3CCIF2
-35.3
109.4
1204.6
4640.9
0
0.29

3. THERMODYNAMIC ANALYSIS
The assumptions made for the performance analysis of the cooling system are given below;
•
•
•
•

All components work in steady state.
Changes in kinetic and potential energies in the elements forming the cycle are neglected.
The cooling capacity of the system is QE = 1 kW and is fixed.
The isentropic efficiency of the compressor is ηcomp=80%.

According to the first law of thermodynamics, the cooling capacity of the cooling system is
determined as follows [3];

Q E = m R ( h1 − h4 )

(1)

The heat rejection in the condenser can be calculated as follows;

Q C = m R ( h2 − h3 )

(2)

The working load of the compressor can be calculated from the following equation;

W Net = m R ( h2 − h1 )

(3)

The COP of the refrigeration system is defined as the ratio of the net cooling effect to the compressor
operating load and can be calculated as below [3];

COP =

Q E
W Net

(6)

4. RESULTS
The COP of the refrigeration system was calculated depending on the evaporator temperature change
and is given in Figure 2. In the analysis of the cooling system, the condenser temperature was kept
constant at 30 oC and the evaporator temperature was changed. In the analysis made depending on the
evaporator temperature change, the highest COP value of the cycle is 6.30. This value has been
reached under the operating condition of 0 oC evaporator temperature and 30 oC condenser
temperature.
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Figure 2. COP Variation with Evaporator Temperature (Tc=30 oC)
The performance of the cooling system has been made for different operating conditions. Condenser
temperatures were kept constant and evaporator temperatures were changed. The results of the
analysis by keeping the condenser temperature constant at 35 oC and changing the evaporator
temperature are given in Figure 3. In the analysis for these conditions, the highest COP of the cycle is
5.26. This value has been reached under the operating condition of 0 oC evaporator temperature and 35
o
C condenser temperature.

Figure 3. COP Variation with Evaporator Temperature (TC=35 oC)

Figure 4. COP Variation with Evaporator Temperature (TC=40 oC)
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The results analyzed by keeping the condenser temperature constant at 40 oC and changing the
evaporator temperature are given in Figure 4. In the analysis for these conditions, the highest COP
value of the cycle is 4.46. This value has been reached under the operating condition of 0 oC
evaporator temperature and 40 oC condenser temperature.
5. CONCLUSION
In this study, the performance analysis of the refrigeration system using R409A, one of the
hydrocarbon refrigerants, was made. For the analyzed operating conditions, it was observed that COP
increased when the evaporator temperature increased, and COP decreased when the condenser
temperature increased. In the analysis made depending on the evaporator temperature change, the peak
COP value of the cycle is 6.30. This value has been reached under the operating condition of 0 oC
evaporator temperature and 30 oC condenser temperature. Therefore, in order to get higher efficiency
from the vapor compression cooling system using R409A, it would be appropriate to operate the
system under the operating conditions obtained in the analysis.
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ÖZET
Bir soğutma sistemini tasarlarken çok farklı soğutucu akışkanlar seçilebilir. Freonlar hidrokarbonlar,
amonyak, propan, etan, etilen gibi hidrokarbonlar, karbondioksit ve bazı özel sistemlerde için su
soğutucu akışkan olarak seçilebilir. Bu seçim yapacağımız uygulamaya göre değişir. Bir soğutma
çevriminde soğutucu akışkan seçimi yapılırken çevre şartları, soğutucu akışkanın hangi sıcaklık ve
basınç aralığında çalıştığı, elde edilmek istenilen sıcaklıklar belirleyici parametrelerdir. Soğutucu
akışkanlar soğutulan ortamdan ısının soğutucu akışkana doğru transferini yaparak ortamın
soğutulmasını sağlar. Soğutucu akışkanlar fiziksel ortamlarına göre basınç vasıtasıyla buharlaşabilmeli
veya sıvılaşabilmelidir. Her soğutucu akışkanın ana prensip amacı aynı olsa da kullanım alanlarına
göre kendi içlerinde ayrışırlar. Genel olarak soğutma, havalandırma sistemlerinde kullanılan soğutucu
akışkanlar sanayi ve endüstriyel alanlarında kullanılır. Yukarıda belirtildiği gibi emme özelliği olan
soğutucu akışkanların bu sayede ortamda soğutma işlemini gerçekleştirmiş olur. Günümüzde yaygın
olarak kullanılan soğutucu akışkanlar kloroflorokarbonlar olarak adlandırılan kimyasallar
ailesindendir. Ve bu soğutucu akışkanlar ozon tabakasına zarar vermektedirler. Bu çevresel sorun
soğutucu akışkanların geliştirmesinde ve kullanımında önemli değişikliklere neden olmaktadır.
Kloroflorokarbonlar ve hidrokloroflorokarbon tipindeki soğutucu akışkanların kullanımı uluslararası
anlaşmalarla aşamalı olarak durdurulmaktadır. Ozona zarar verdiği bilinen maddelerle ilgili Montreal
Protokolü ilk olarak 1988 yılında imzalanmıştır. Ve bu protokol doksandan fazla ülke tarafından
imzalanmıştır. Kloroflorokarbonlara göre daha az ozon tüketme potansiyeli olan
hidrokloroflorokarbonlar uzun vadeli soğutucu akışkanlar olarak görülmemektedirler. Bu çalışmada,
soğutucu akışkan olarak R410A, R13B1 ve R22 kullanılarak buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin
karşılaştırmalı performans analizi yapılmıştır. Hesaplamalarda Solkane programından yararlanılmıştır.
Farklı işletme koşulları için R410A, R13B1 ve R22'nin sistem performansı üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Evaporatör sıcaklığı değiştirilerek yapılan analizde tüm soğutucu akışkanlar arasında
R22 soğutucu için çevrimin en yüksek COP değeri 6.27'dir. Bu değere 0 oC evaporatör sıcaklığı ve 30
o
C kondenser sıcaklığı çalışma koşulunda ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Soğutma sistemi, COP, Performans analizi, R410A, R13B1, R22.
ABSTRACT
Many different refrigerants can be chosen when designing a cooling system. Freons hydrocarbons,
hydrocarbons such as ammonia, propane, ethane, ethylene, carbon dioxide and in some special
systems water can be chosen as the refrigerant. This selection depends on the application used. While
choosing the refrigerant in a refrigeration cycle, the environmental conditions, the temperature and
pressure range in which the refrigerant operates, and the desired temperatures are the determining
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parameters. Refrigerants provide the cooling of the environment by transferring the heat from the
cooled environment to the refrigerant fluid. Refrigerants should be able to evaporate or liquefy through
pressure according to their physical environment. Although the main principle purpose of each
refrigerant is the same, they are separated according to their usage areas. Refrigerants, which are
generally used in cooling and ventilation systems, are used in industry and industrial areas. As stated
above, refrigerants with absorption feature perform the cooling process in the environment. The
refrigerants commonly used today are from the family of chemicals called chlorofluorocarbons. And
these refrigerants damage the ozone layer. This environmental problem causes significant changes in
the development and use of refrigerants. The use of chlorofluorocarbons and hydrochlorofluorocarbon
type refrigerants is being phased out by international agreements. The Montreal Protocol on
substances known to damage ozone was first signed in 1988. And this protocol has been signed by
more than ninety countries. Hydrochlorofluorocarbons, which have less ozone depletion potential than
chlorofluorocarbons, are not considered long-term refrigerants. In this study, comparative performance
analysis of the vapor compression refrigeration system using R410A, R13B1 and R22 as the
refrigerants was carried out. Solkane program is used for calculations. The effects of R410A, R13B1
and R22 on system performance for different operating conditions are examined. In the analysis made
depending on the evaporator temperature change, the highest COP value of the cycle is 6.27 for R22
refrigerant beetween all refrigerants. This value has been reached under the operating condition of 0
o
C evaporator temperature and 30 oC condenser temperature.
Keywords: Refrigeration system, COP, Performance analysis, R410A, R13B1, R22.
1. INTRODUCTION
R22 refrigerant is a hydrochlorofluorocarbon compound. This refrigerant is low-odour, colorless, nontoxic, non-irritating, non-flammable, non-corrosive, and stable. It has low chlorine content and ozone
depletion potential. It also has a low global warming potential. R22 refrigerant was used in small heat
pump systems but was discontinued after 2003. From 2010, only recycled or pre-manufactured stocks
of R22 can be used. It is not produced today. R13B1 is used in industrial refrigerants in the range of 700 - -45 oC. Due to its high ozone depletion capacity, its production and consumption has been
completely stopped under the Montreal Protocol. R410 is used as a long-term refrigerant to replace
R13B1 and R22. This refrigerant is close to azeotrope with very low temperature drift. It is made for
use in new refrigeration systems and has replaced R22 as the working medium in refrigeration plants,
air conditioners and heat pumps. Its theoretical thermodynamic properties are not as good as R22.
However, its heat transfer property is quite good. High greenhouse effect is its biggest disadvantage
[1]. In this study, the performance analyzes of the refrigerants used as alternatives to each other in the
cooling system were compared.
2. CYCLE EXPLANATION
Point 1-2; refrigerants (R410A, R13B1 and R22) in the form of saturated vapor is compressed by the
compressor.
Point 2; refrigerants (R410A, R13B1 and R22) at high temperature and pressure enters the condenser
as superheated steam.
Point 3; refrigerants (R410A, R13B1 and R22), which turns into a saturated liquid by dissipating its
heat to the environment, leaves the condenser and enters the throttling valve.
Point 4; the low pressure fluid enters the liquid+vapor phase evaporator and completes the cycle. The
temperature-entropy diagram of the cycle is given in Figure 1.

Full Text Book-III

138

cappadociacongress.org

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
15-17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

Figure 1. The Temperature-Entropy Diagram of the Cycle [2].
R410A, R13B1 and R22 which used in this study, have high energy and very good thermodynamic
properties. It is used in commercial coolers, industrial cooling systems, refrigerators and cooling
systems. Some thermodynamic features of refrigerants are given in Table 1.
Tablo 1. Thermodynamic Properties of Refrigerants in This Study
Refrigerant
Chemical formula
Boiling point at 1 atm, (oC)
Critical temperature, (oC)
Liquid Density (kg/m3)
Critical pressure, (MPa)
Ozone depletion potential (ODP)
Global warming potential (GWP)

R410A

R13B1

CH2F2 (50%)+CHF2CF3 (50%)
-48.5
72.8
1040
4.86
0
1730

CBrF3 - Halon 1301
-57.75
66.9
1580
3.956
13
5600

R22
CHCIF2
-40.8
96.1
1191
4.99
0.050
1700

3. THERMODYNAMIC ANALYSIS
The admissions made for the performance analysis of the refrigeration system are given below;
•
•
•
•

All components work in steady state.
Changes in kinetic and potential energies in the elements forming the cycle are neglected.
The cooling capacity of the system is QE = 1 kW and is fixed.
The isentropic efficiency of the compressor is ηcomp=80%.

According to the first law of thermodynamics, the cooling capacity of the cooling system is
determined as follows [3];

Q E = m R ( h1 − h4 )

(1)

The heat rejection in the condenser can be calculated as follows;

Q C = m R ( h2 − h3 )

(2)

The working load of the compressor can be calculated from the following equation;

W Net = m R ( h2 − h1 )

(3)
The COP of the refrigeration system is defined as the ratio of the net cooling effect to the compressor
operating load and can be calculated as below [3];

COP =

Q E
W

(6)

Net
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4. RESULTS
The COP of the cooling system was calculated depending on the evaporator temperature change for 3
different refrigerant and is given in Figure 2. In the analysis of the refrigeration system, the condenser
temperature was kept constant at 30 oC and the evaporator temperature was changed. In the analysis
made depending on the evaporator temperature change, the highest COP value of the cycle is 6.27 for
R22 refrigerant beetween all refrigerants. This value has been reached under the operating condition of
0 oC evaporator temperature and 30 oC condenser temperature. The second highest COP value is 5.95.
And this value was obtained in refrigerant system using R410A. The third lowest COP value for these
operating conditions was obtained for R13B1. This value is 5.63.

Figure 2. Comparative COP Variation with Evaporator Temperature (TC=30 oC)
The COP of the refrigeration system was calculated depending on the evaporator temperature change
for 3 different refrigerant and is given in Figure 3. In the analysis of the refrigeration system, the
condenser temperature was kept constant at 35 oC and the evaporator temperature was changed. In the
analysis made depending on the evaporator temperature change, the highest COP value of the cycle is
5.23 for R22 refrigerant beetween all refrigerants. This value has been reached under the operating
condition of 0 oC evaporator temperature and 35 oC condenser temperature. The second highest COP
value is 4.9. And this value was obtained in refrigerant system using R410A. The third lowest COP
value for these operating conditions was obtained for R13B1. This value is 4.59.

Figure 3. Comparative COP Variation with Evaporator Temperature (TC=35 oC)
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Figure 4. Comparative COP Variation with Evaporator Temperature (TC=40 oC)
The results analyzed by keeping the condenser temperature constant at 40 oC and changing the
evaporator temperature are given in Figure 4. In the analysis for these conditions, the highest COP
value of the cycle is 4.44. And this value was obtained in refrigerant system using R22. This value has
been reached under the operating condition of 0 oC evaporator temperature and 40 oC condenser
temperature.
5. CONCLUSION
In this study, the performance analysis of the refrigeration system using R410A, R13B1 and R22 were
made. For the analyzed operating conditions, it was observed that COP increased when the evaporator
temperature increased, and COP decreased when the condenser temperature increased. In the analysis
made depending on the evaporator temperature change, the highest COP value of the cycle is 6.27 for
R22 refrigerant beetween all refrigerants. This value has been reached under the operating condition of
0 oC evaporator temperature and 30 oC condenser temperature. As seen in the analysis, R22 has the
best performance values. It is seen that the R410A refrigerant, which is used instead of R22 and
R13B1 refrigerants, gives very satisfactory results. Considering the environmental effects, it is
concluded that it is appropriate to use equivalent refrigerants, which are less harmful to the
environment, in cooling systems.
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KAPADOKYA BÖLGESİ İLLERİNDEKİ İŞ KAZASI
VERİLERİNİN SİGORTALI ÇALIŞAN VE İŞ YERİ SAYILARINA GÖRE
STANDARDİZE EDİLEREK DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS DATA IN THE PROVINCES OF THE
CAPPADOCIA REGION BY STANDARDIZING ACCORDING TO THE NUMBER OF INSURED
EMPLOYEES AND WORKPLACES
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ÖZET
İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri sadece çalışanı ve işvereni korumakla kalmamakta, bununla birlikte
ülkelerin ekonomilerine büyük yük getirecek iş kazalarını da ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktadır.
Bu durum, toplumdaki kaynak israfının önüne geçtiği gibi yersiz ödemelerle devlet bütçelerinin
zorlanmasını da engellemektedir. İşte ülkeler iş kazası durumlarını ortaya çıkarabilmek adına yaşanan
iş kazası sayılarını kayıt altına almaktadır. İş kazası sayıları ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği
faaliyetlerindeki başarılarının bir göstergesi olarak kabul edildiğinden bu faaliyetlerini bilimsel
yöntemlere uygun uygulayabilen ülkelerde iş kazası sayılarının düşük olması beklenmektedir. Bu
noktada verilerin doğru tutulması, ulaşılabilir olması yıllar itibari ile iş kazası sayılarını karşılaştırmaya
olanak sağlayacağı gibi son durumu da ortaya çıkaracak bilgileri içerir. Türkiye’de iş kazası
istatistiklerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistik yıllıklarından ulaşılabilmektedir. Bu veriler, iş
kazası yaşayan işverenlerin ve sağlık sunucularına intikal eden iş kazalarının bildirilmesi ile
oluşmaktadır. Çalışma ile Kapadokya bölgesi olarak isimlendirilen Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri
ve Kırşehir illerindeki 2020 yılına ait iş kazası verileri incelenmiştir. Verilerde özellikle 4-1/a sigortalı
çalışan ve iş yeri sayıları dikkate alınmış ve bu sayıların standardize edilmesi ile sonuçlara ulaşılmıştır.
Veriler, 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan istatistik yıllığından elde
edilmiştir. Ayrıca beklenen ve gerçekleşen iş kazası sayılarının tahmini için standardizasyon yapılmış
ve formüller kullanılarak sonuçlar elde edilmiştir. Bulgular değerlendirildiğinde, çalışan ve iş yeri sayısı
dikkate alındığında SGK tarafından yayımlanan istatistik yıllığındaki sıralamadan farklı olarak
gerçekleşen ve beklenen iş kazası sayılarında illerin öncelik sıralamasında değişiklikler olduğu tespit
edilmiştir. Sonuç olarak iş kazası ile ilgili yayımlanan verilerin doğrudan kullanılmasının yeterli
olmadığı, bu verilerin standardize edilerek değerlendirilmesinin daha doğru olacağı ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: Kapadokya bölgesi, iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası, standardizasyon.
ABSTRACT
Occupational health and safety (OHS) activities not only protect the employee and the employer but
also assist to remove the occupational accidents that will put a big burden on the countries' economies.
This situation not only eliminates the waste of resources in society but also removes the pressure on the
state budgets caused by unnecessary payments. To reveal the accident situations, countries record the
number of occupational accidents. The number of occupational accidents is expected to be low in
countries that can implement OHS activities in accordance with scientific methods since this number is
accepted as an indicator of the success of countries in these activities. At this point, keeping the data
accurate and being accessible will allow us to compare the number of accidents over the years, as well
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as store the information that will uncover the latest situation. Occupational accident statistics in Turkey
can be accessed from the statistical annuals of the Social Security Institution (SSI). These data are
composed of accidents reported by employers who have experienced an occupational accident and
notification of accidents transmitted to health servers. With the study, the occupational accident data of
2020 in the provinces of Aksaray, Nevsehir, Nigde, Kayseri and Kırsehir, which are called the
Cappadocia region, were studied. Especially the numbers of 4-1/a insured employees and workplaces
were taken into account in the data, and the results were acquired by standardizing these numbers. The
data were obtained from the statistical yearbook published in 2021 by the SSI. Additionally,
standardization was made for the forecast of the expected and actual number of occupational accidents,
and results were achieved with the help of formulas. When the number of employees and
workplaces are taken into account, it’s confirmed that there are changes in the priority order of the
provinces in the number of realized and expected occupational accidents, different from the ranking in
the statistical yearbook published by the SSI. As a result, it has been revealed that it isn’t sufficient to
use the published data on occupational accidents directly, and it would be more accurate to judge these
data by standardizing them.
Keywords: Cappadocia region, occupational health and safety, occupational accident, standardization.
GİRİŞ VE AMAÇ
İş kazalarının maddi boyutundan ziyade vicdani boyutu üzerinde tartışılamayacak kadar derin bir anlam
içermektedir. Bir insanın kabul edilebilir olan “ecel” dışında ölümü olan iş kazası, özellikle de
alınmayan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden kaynaklanıyorsa hem çalışanın ailesine hem işverene
hem iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine hem de ilgili devlet kurumlarına ciddi zarar vermektedir.
Bu nedenle gerçekçi olan amaç iş kazalarının tamamen ortadan kaldırılması değil iş kazalarının
olabildiğince en alt seviyeye indirilmesini sağlamaktır. Bunun sağlanabilmesi için iş kazası verilerinin
kayıt altına alınıp analiz edilmesi önem kazanmaktadır.
Türkiye’de iş kazaları, iş yerleri tarafından gönderilen iş kazası bilgileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) tarafından toplanmaktadır (Ceylan, 2021). SGK tarafından toplanan bu bilgiler, SGK istatistik
yıllığı adıyla kurum internet sayfasında yayımlanmaktadır. Sadece bu yayımlanan istatistik
yıllıklarındaki veriler ile analiz yapmadan çıkarım yapmak ise her zaman doğru sonuçlar vermemektedir
(Comberti vd., 2018). Çünkü bu veriler, SGK’ye gelen bilgilerin belli bir kategoriye göre sıralanmış
haliyle paylaşılmasından ibarettir. Bu çalışma ile amaçlanan Kapadokya bölgesi olarak isimlendirilen
Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Kırşehir (Eren & Sezgin, 2021) illerindeki 2020 yılında meydana
gelen iş kazası verilerinin iş yeri ve zorunlu sigortalı sayısına göre standardize edilerek
değerlendirilmesidir.
YÖNTEM
Çalışmanın verileri 2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan yıllık istatistiklerinden
elde edilmiştir (Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yıllığı, 2021). Kapadokya illerindeki iş kazası
(gözlenen iş kazası sayısı) sayıları Tablo 3.1.4 (4a)’dan, iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı Tablo 3.1.5
(4a)’dan alınmıştır. İş yeri ve sigortalı sayılarında ise TABLO-1.10’dan yararlanılmıştır.
İş kazalarının standardize edilmesinde aşağıdaki formüller kullanılmıştır (Ovacıllı, 2007; Sabuncu vd.,
2013):
𝐺𝑒𝑛𝑒𝑙 𝑖ş 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑠𝚤 ℎ𝚤𝑧𝚤 =

2020 𝑦𝚤𝑙𝚤 𝑖ş 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑠𝚤 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
2020 𝑦𝚤𝑙𝚤 𝑡𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑧𝑜𝑟𝑢𝑛𝑙𝑢 𝑠𝑖𝑔𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝚤 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

(1)

𝐵𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑖ş 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑠𝚤 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 = 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑙 𝑖ş 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑠𝚤 ℎ𝚤𝑧𝚤 × 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑛ü𝑓𝑢𝑠 (𝑠𝑖𝑔𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝚤 𝑣𝑒𝑦𝑎 𝑖ş 𝑦𝑒𝑟𝑖 𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤)
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑖𝑧𝑒 𝑖ş 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑠𝚤 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 (%) =
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BULGULAR
Bu bölümde zorunlu sigortalı çalışan ve iş yeri sayısına göre hesaplanan standardize kaza oranlarının
değerlendirmelerine yer verilmiştir.
Tablo 1. İllerde zorunlu sigortalı çalışan sayılarına göre standardize iş kazası oranları.
Sıra No Kod
İller
Zorunlu
Gözlenen İş
Beklenen İş
Standardize
Sigortalı
Kazası Sayısı Kazası Sayısı
İş Kazası
Çalışan Sayısı
Oranı (%)
1
38
Kayseri
238944
10357
6039
171,50
2
40
Kırşehir
26401
845
667
126,63
3
68
Aksaray
55982
1235
1415
87,28
4
51
Niğde
38842
619
982
63,05
5
50
Nevşehir
43929
658
1110
59,26
Tablo 1’de Kayseri ilinde meydana gelen kaza sayısının (gözlenen iş kazası sayısı) 10357 ile en fazla,
Niğde ilinde ise 619 ile en az olduğu görülmektedir. Zorunlu sigortalı çalışan sayısı değerlendirildiğinde
ise 238944 kişi ile Kayseri birinci sıradayken, Kırşehir 26401 kişi ile en son sıradadır. İş kazaları,
zorunlu sigortalı çalışan sayısına göre standardize edildiğinde ise Kayseri %171,50 ile ilk sırada,
Nevşehir %59,26 ile son sırada yer almıştır.
Tablo 2. Zorunlu sigortalı çalışan sayısına göre standardize iş kazası oranı ve gözlenen iş kazası
sayılarına göre illerin sıralaması.
Gözlenen İş Kazası Sayısı
Standardize İş Kazası Oranı
(En çoktan en aza)
(En çoktan en aza)
Kayseri
Kayseri
Aksaray
Kırşehir
Kırşehir
Aksaray
Nevşehir
Niğde
Niğde
Nevşehir
Tablo 2’deki sonuçlar karşılaştırıldığında Kayseri ili hem meydana gelen kazalarda (gözlenen kaza) hem
de zorunlu sigortalı çalışan sayısına göre standardize edilen kaza sayılarında birinci sıradadır. Nevşehir
ili ise zorunlu sigortalı çalışan sayısına göre standardize edildiğinde son sırada yer almıştır.
Tablo 3. İllerde iş yeri sayılarına göre standardize iş kazası oranları.
Sıra No Kod
İller
İş Yeri Sayısı
Gözlenen İş
Beklenen İş
Kazası Sayısı Kazası Sayısı
1
2
3
4
5

38
40
68
51
50

Kayseri
Kırşehir
Aksaray
Niğde
Nevşehir

33716
4015
7900
6521
7049

10357
845
1235
619
658

852
101
200
165
178

Standardize
İş Kazası
Oranı (%)
1215,38
832,69
618,52
375,57
369,33

Tablo 3’te illerdeki iş yeri sayılarına göre iş kazası sonuçları değerlendirilmiş olup Kayseri ilinde 33716
iş yerinin mevcut olduğu görülmektedir. Yine gözlenen iş kazası sayısına göre Kayseri ilk sırada yer
almaktadır. İş yeri sayısı 6521 olan Niğde ise gözlenen iş kazası sayısına göre son sırada bulunmaktadır.
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Tablo 4. İş yeri sayısına göre standardize iş kazası oranı ve gözlenen iş kazası sayılarına göre illerin
sıralaması.
Gözlenen İş Kazası Sayısı
Standardize İş Kazası Oranı
(En çoktan en aza)
(En çoktan en aza)
Kayseri
Kayseri
Aksaray
Kırşehir
Kırşehir
Aksaray
Nevşehir
Niğde
Niğde
Nevşehir
Ancak iş yeri sayılarına göre iş kazalarının standardize edilmesiyle il sıralamalarında değişiklik olduğu
ortaya çıkmaktadır. Tablo 4’te zorunlu sigortalı çalışan sayısında olduğu gibi iş yeri sayısına göre
standardize edilen iş kazası oranlarında da %1215,38 ile Kayseri ilk sıradadır. İş yeri sayısı
sıralamasında en sonda yer alan Kırşehir ise iş yeri sayısına göre standardize edilen iş kazası oranlarında
2. sırada karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 5. İllerde zorunlu sigortalı çalışan sayılarına göre standardize ölümlü iş kazası oranları.
Sıra No Kod
İller
Zorunlu
Gözlenen
Beklenen
Standardize
Sigortalı
Ölümlü İş
Ölümlü İş
Ölümlü İş
Çalışan Sayısı Kazası Sayısı Kazası Sayısı Kazası Oranı
(%)
1
50
Nevşehir
43929
9
4
253,03
2
40
Kırşehir
26401
5
2
233,90
3
68
Aksaray
55982
9
5
198,55
4
51
Niğde
38842
3
3
95,39
5
38
Kayseri
238944
16
19
82,70
Tablo 5’te zorunlu sigortalı çalışan sayısına göre standardize edilmiş ölümlü iş kazaları incelenmiştir.
Gözlenen ölümlü iş kazası oranlarına bakıldığında Kayseri ili 16 ölümlü iş kazası ile ilk sırada yer
almaktadır. Niğde ise 38842 çalışan ile gözlenen ölümlü iş kazası sayısında en son sırada bulunmaktadır.
Tablo 6. Zorunlu sigortalı çalışan sayısına göre standardize ölümlü iş kazası oranı ve gözlenen iş kazası
sayılarına göre illerin sıralaması.
Gözlenen Ölümlü İş Kazası Sayısı
Standardize Ölümlü İş Kazası Oranı
(En çoktan en aza)
(En çoktan en aza)
Kayseri
Nevşehir
Aksaray
Kırşehir
Nevşehir
Aksaray
Kırşehir
Niğde
Niğde
Kayseri
Ancak zorunlu çalışan sayısına göre standardize edilen ölümlü iş kazaları oranlarına baktığımızda
gözlenen ölümlü iş kazalarında ilk sırada yer alan Kayseri ilinin en son sırada yer aldığı, Nevşehir ilinin
standardize ölümlü iş kazalarında beklenmedik şekilde ilk sırada bulunduğu tespit edilmiştir.
Tablo 7. İllerde iş yeri sayılarına göre standardize ölümlü iş kazası oranları.
Sıra No Kod
İller
İş Yeri Sayısı
Gözlenen
Beklenen
Ölümlü İş
Ölümlü İş
Kazası Sayısı Kazası Sayısı
1
2
3
4
5

50
40
68
38
51
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Nevşehir
Kırşehir
Aksaray
Kayseri
Niğde

7049
4015
7900
33716
6521

9
5
9
16
3
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1
0
1
3
1

Standardize
Ölümlü İş
Kazası Oranı
(%)
1576,88
1538,04
1407,02
586,09
568,19
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Tablo 7’de ise iş yeri sayılarına göre standardize edilmiş ölümlü iş kazaları irdelenmiştir. Gözlenen
ölümlü iş kazası oranlarına bakıldığında yine Kayseri ili 16 ölümlü iş kazası ile ilk sırada yer almaktadır.
Tablo 8. İllerde iş yeri sayılarına göre standardize ölümlü iş kazası oranı ve gözlenen iş kazası sayılarına
göre illerin sıralaması.
Gözlenen Ölümlü İş Kazası Sayısı
Standardize Ölümlü İş Kazası Oranı
(En çoktan en aza)
(En çoktan en aza)
Kayseri
Nevşehir
Aksaray
Kırşehir
Nevşehir
Aksaray
Kırşehir
Kayseri
Niğde
Niğde
Ancak iş yeri sayısına göre standardize edilen ölümlü iş kazaları oranlarına baktığımızda Nevşehir ilinin
ilk sırada olduğu ve Kayseri ilinin ise dördüncü sırada olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada iş yeri ve zorunlu sigortalı çalışan sayısına göre iş kazaları standardize edilmiş ve SGK
tarafından yayımlanan verilerin sıralamasında bir değişiklik olup olmadığı ortaya çıkarılmıştır.
Standardize iş kazaları verilerinin sıralaması ile SGK tarafından yayımlanan iş kazası verilerinin
sıralamasının aynı olmadığı görülmüştür. Özellikle iş yeri sayısı ve zorunlu sigortalı çalışan sayısının
en az olduğu Kırşehir’in standardize edilmiş iş kazası sayılarında ikinci sırada olması dikkat çekicidir.
Yayımlanan SGK iş kazası verilerinde illere göre yaralanma tipi, kaza nedeni gibi verilere
ulaşılamamaktadır. Bu verilerin analiz ve araştırmalar için yayımlanması ve ulaşılabilir olması ile iş
kazalarının yönetimi ve azaltılması yönünde büyük kazanımlar elde edilebilecektir. Ayrıca bu
çalışmanın meslek hastalıkları, geçici iş göremezlik gibi verilerin farklı kategorilere göre standardize
edilerek benzer araştırmalara kaynaklı edebileceği de düşünülmektedir.
REFERANSLAR
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SAĞLIK TURIZMINDE BESLENME DETOKSU VE DIJITAL DETOKS ÜZERINE BIR
DEĞERLENDIRME
AN EVALUATION ON NUTRITION DETOX AND DIGITAL DETOX IN HEALTH TOURISM
Nurperihan TOSUN
Dr. Öğr. Üyesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, SBF, Sağlık Yönetimi
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ÖZET
Son yıllarda sağlık turizmi ülkeler için katma değeri yüksek sektörlerden biri haline gelmiştir. Sağlık turizmi
bireylerin sağlık amacı ile sınırlar arası seyahatleri olarak tanımlanabilmektedir. Bilim ve teknolojideki
ilerlemelerle birlikte, gelişmiş ülkelerde yaşam standartlarının artması ile birlikte doğumda beklenen yaşam
süresi de uzamıştır. Dünyada yaşlı nüfusun artması beraberinde kronik hastalıklarda ve yaşlılığa özgü
hastalıklarda artışa da neden olmuştur. Bu noktada sağlıklı yaşlanma, kaliteli yaşlanma, aktif yaşlanma ve
anti-aging kavramları ön plana çıkmış ve bireyler sağlıklı yaşlanma davranışlarına yönelmiştir. Sağlık
turizmi türlerinden ileri yaş turizmi ve wellness turizmi bu noktada bu amaçlara hitap etmektedir. Wellness
bütünsel, sağlığın kişisel tercihleri ve sorumluluklarına dayanan, sağlığı geliştiren bir yaşam tarzında ortaya
çıkan, çok boyutlu, süreç odaklı bir kavramdır. Wellness endüstrisi; sağlıklı beslenme, kişisel bakım,
güzellik ve anti-aging, fitness, yoga, detoks, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanlarından oluşmaktadır. Bu
noktada sağlık turizminde güncel yaklaşımlardan biri olarak beslenme detoksu ve dijital detoks temaları ön
plana çıkacak alanlardandır. Detoks, çeşitli yollarla insan vücuduna giren ve atık madde olarak atılmayı
bekleyen zararlı toksinlerden kurtulmaktır. Toksinlerden kurtulmanın en iyi yolu düzenli bir detoks
programına katılmaktır. Detoks programları hem kişinin vücuduna odaklanır hem de şifayı ruhsal ve zihinsel
olarak bir bütün olarak ele almaktadır. Dijital detoks bireyin teknoloji ile ilişkisini arındırması olarak ifade
edilebilir. Sonuç olarak sağlık turizminin sürdürülebilirliği açısından ülkeler detoks gibi sağlık turizminin
farklı temalarına odaklanarak yeni pazar segmentleri oluşturmalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Turizmi, Wellness, Detoks, Beslenme Detoksu, Dijital Detoks
ABSTRACT
In recent years, health tourism has become one of the sectors with high added value for countries. Health
tourism can be defined as the travel of individuals between borders for health purposes. With advances in
science and technology, life expectancy at birth has also been extended with increased living standards in
developed countries. The increase of the elderly population in the world has also led to an increase in chronic
diseases and diseases specific to the old age. At this point, healthy aging, quality aging, active aging, and
anti-aging concepts came to the fore, and individuals turned to healthy aging behaviors. Advanced age
tourism and wellness tourism, which are types of health tourism, appeal to these purposes. Wellness is a
holistic, multidimensional, process-oriented concept that emerges in a lifestyle that improves health, based
on the personal preferences and responsibilities of health. Wellness industry; it consists of healthy eating,
personal care, beauty and anti-aging, fitness, yoga, detox, traditional and complementary medicine. Detox
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is to get rid of harmful toxins that enter the human body in various ways and wait to be excreted as waste
material. The best way to obtain rid of toxins is to participate in a regular detox program. Detox programs
focus on the person's body and treat healing as a whole, both spiritually and mentally. A digital detox can
be expressed as purifying the relationship of the individual with technology. As a result, in terms of the
sustainability of health tourism, countries should create new market segments by focusing on different
themes of health tourism, such as detox.
Keywords: Health Tourism, Wellness, Detox, Nutrition Detox, Digital Detox
GİRİŞ
Son yirmi otuz yılda sağlık hizmetlerine olan talep, turizm yöneticileri ve destinasyonlar için önemli
bir niş pazar haline gelmiştir. Doğumda beklenen yaşam süresinin artması, yaşam standartlarının
yükselmesi, uzun ve kaliteli yaşlanma isteği, sağlığı güçlendirme ve geliştirme ihtiyacı sağlık turizminin
itici güçlerindedir. Katma değeri yüksek olan sağlık turizmi sektöründe ürün ve hizmetler farklılaştırılarak
sektörün sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır (Schalber & Peters, 2012).
Sağlık turizminin ana teması sağlık olmakla birlikte dört ana sınıflandırma yapılabilir. Bu
sınıflandırma: medikal turizm, termal turizm, SPA ve wellness turizmi ile termal turizmdir. Bu sınıflandırma
içerisinde SPA ve wellness turizm hasta ve sağlıklı bütün bireyler tarafından tercih edilebilmekte olup
bireylerin sahip oldukları sağlıklı yaşam tarzları doğrultusunda gelişen bir turizm hareketliliğidir.
Smith ve Puczkó (2009), sağlık turizminin iki ana unsuru olduğunu bunların da medikal ve sağlıklı
yaşam kapsamında sınıflandırılabileceğini belirtmektedir. Dünya genelinde yaşlanma bütün bölgeleri ve
toplumları etkileyen bir olgudur. Aynı zamanda iş ve çevresel ortamlarının getirdiği stress bireyleri zihinsel
ve ruhsal dinginlik sağlayacakları aktivitelere yöneltmektedir. Wellnes turizm, fiziksel ve zihinsel sağlığın
korunması amacıyla uzmanlaşmış tatil yerlerine ve destinasyonlara bireysel veya grup seyahatini kapsayan
genişleyen nişini bir turizmi ifade eder (Haderlein vd., 2007).
Wellness turizmi, 2017 yılında yaklaşık 639 milyar dolarlık bir büyüklüğü ile sürekli büyüyen bir
küresel pazardır ve 2022 yılına kadar yaklaşık 919 milyar dolarlık satışa ulaşması beklenmektedir (Global
Wellness Institute, 2018). Wellnes turizm özellikle 21.yüzyılda toplumun yaşlanması, stres ve
kişisellleştirilmiş sağlık hizmetlerine olan talebin artması ile birlikte mega pazar haline gelmiştir. Bütünsel
wellness turizmi konsepti, sağlık, esenlik, konaklama, ulaşım ve çok sayıda turist hizmeti kapsayan ve
sunabilen bir endüstridir (Kazakov & Oyner, 2020).
Dini ve Pencarelli’ye (2021) göre wellness turizm geniş ve çok boyutlu bir kavram olup on temel
bileşenden oluşmaktadır. Bu bileşenler; kaplıcalar, SPA, medikal turizm, zihin ve vücut bakımı,
enogastronomi, spor, doğa ve çevre, kültür, spiritüalite ve festival, müzikal gibi etkinliklerden oluşmaktadır.
Wellness uygulamaları arasında; meditasyon, yoga, nefes egzersizleri, cilt bakımı, masaj, akupunktur,
hidroterapi, reflekstoloji gibi tamamlayıcı ve alternatif tedavilere, manikür ve pedikür, fitness, diyet, detoks
gibi uygulamalar yer almaktadır
Sağlığın fiziksel, ruhsal, zihinsel çok boyutlu bir kavram olduğu düşünüldüğünde bireyin tam bir
iyilik haline ulaşması için bu boyutların güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu noktada da bireyler beden, ruh
ve zihin sağlıklarını dengede tutarak sağlık düzeylerini artırma temelli yaşam tarzı felsefesini benimsemekte
ve sağlıklarının sorumluluklarını almaktadır. Wellness kavramının ilk olarak Amerika Birleşik
Devletlerinde doğduğu bilinmektedir (Ergüven, 2010).
Gerek sağlık turizminin gerekse wellness turizminin sürdürülebilirliğinde değişen tüketici
davranışlarını gözlemlemek ve taleplerini doğrultusunda ürün ve hizmetleri şekillendirmek gereklidir.
Gelişen ve artan sağlıklı yaşam davranışlarını destekleyen wellness turizminde gelişmeye açık iki konsept
beslenme detoksu ve dijital detokstur. Vücuttaki toksik maddelerin uzaklaştırılması olarak ifade edilen
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detoksun beslenme boyutunda, vücudun daha zinde ve sağlıklı olmasını, metabolizmanın hızlandırılmasını
sağlayan bireylere özgü beslenme programları oluşturulmaktadır. Bu beslenme programlarında diyet
süreleri değişmekte olup limonlu detoks diyeti, karaciğer temizleme diyeti, Martha’nın vineyard detoks
diyeti, Clean cleanse diyet, Fat Flush diyet en bilinen detoks programları arasında yer almaktadır (Küçük ve
Yıbar, 2021). Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimseyen müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermek
amacıyla oteller yiyecek-içecek hizmetlerini bu şeçenekleri eklemişler ve sadece detoks temalı oteller
hizmet vermeye başlamıştır.
Vücuttaki toksinlerin uzaklaştırılması esasına dayanan detoks kavramının ilişkilendirileceği bir
diğer alan ise dijitalleşmedir. Bilişim, teknoloji ve internetin insanoğlunun hayatındaki yoğun etkileriyle
birlikte günümüzde insanlar zamanlarının önemli bir kısmını internet odaklı bir şekilde geçirmektedirler.
Sosyal medya uygulamalarında geçirilen zaman göz önünde bulundurulduğunda çevirimiçi olma hali bir
bağımlılık yaratmaya doğru gitmektedir. Bu noktada da bireylerin teknoloji bağımlılıklarında arınma
amacıyla dijital tüketimin azaltılması ve ara verilmesi dijital detoks olarak ifade edilebilir (Albayrak, 2020).
Dijital detoks konseptli tatillerde bireyler doğa, spor, yayla ve kırsal turizm gibi farklı turizm çeşitlerine
yönlendirilerek bu iletişim teknolojileri bilinçli olarak hayatlarından çıkardıkları zamanların zengin
deneyimlerle desteklenmesi hedeflenmektedir (Göktaş ve Ülkü, 2021).
SONUÇ
Sağlık turizminin odak noktası bireylerin sağlık düzeylerinin yükseltilmesi ve sağlıklı yaşam davranışlarının
güçlendirilmesidir. 21. Yüzyıla geldiğimizde doğumda beklenen yaşam sürelerinin artması ile birlikte
sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma, antiaging kavramları ön plana çıkmıştır. Sağlığın fiziksel, ruhsal ve
zihinsel boyutlarının dengesi sağlanmalıdır. Bireylerin sağlık odaklarını turizm faaliyetleri ile
birleştirdiklerinde sağlık turizmi alanı ön plana çıkmaktadır. Sağlık turizmi türlerinde bireylerin sağlıklarını
koruma ve geliştirme temeline dayanan wellness turizmde bireylerin gerek kimyasal maddelerden arınma
gerek teknolojik cihazlardan uzak durma, teknolojiden arınma olarak ele alınan dijital detoks temalı turizm
faaliyetlerine olan talebin önümüzdeki günlerde de artacağı ön görülmektedir.
KAYNAKLAR
Albayrak, E. S. (2020). Sosyal Medya Platformlarında Dijital Detoks: Deneysel Bir Araştırma. Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (44), 252-266.
Ergüven, M. H. (2010). Wellness, Medıcal Wellness Ve Turizm. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(2),
86-93.
Kazakov, S., & Oyner, O. (2020). Wellness tourism: a perspective article. Tourism Review.
Küçük, S. C., & Yibar, A. (2021). Popüler Diyet Akımlarının Vücut Ağırlığı ve Sağlık Üzerine
Etkileri. Akademik Gıda, 19(1), 98-107.
Global Wellness Institute (GWI) (2018). “Global wellness tourism economy”.
Göktaş, L. S., & Ülkü, A. (2021). Dijitalleşme Sürecinde Ortaya Çıkan Bir Kavram: Dijital Detoks Tatili.
Co-Editors.
Haderlein, A., Rauch, C., Kirig, A. & Wenzel, E. (2007). 100 Top Trends: Die wichtigsten "Driving Forces"
des kommenden Wandels. Kelkheim: Verlag Zukunftsinstitut.
Schalber, C., & Peters, M. (2012). Determinants of health tourism competitiveness: An Alpine case
study. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 60(3), 307-323.
Smith, M. & Puczkó, L. (2009). Health and Wellness Tourism. Oxford: Elsevier

Full Text Book-III

149

cappadociacongress.org

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
15-17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

EV TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNASINDA TİTREŞİMİN PASİF KONTROLÜ
DOMESTIC WASHING MACHINE VIBRATION of PASSIVE CONTROL
İsmail ESEN
Karabük üniversitesi, Makine Mühendisliği, Makine Teorisi ve Dinamiği Anabilim dalı, Orcid No:0000-0002-7853-1464

İlyas TACİR
Karabük üniversitesi, Makine Mühendisi, Orcid No: 0000-0002-3914-6598

ÖZET
Bu çalışmada, ev tipi çamaşır makinalarından meydana gelen titreşimler belirlenerek bunları azaltma
çalışması yapıldı. Ticari ve bilimsel çalışmalar ortaya konan titreşim ve titreşim kaynaklı gürültü kontrol
altına alınsa dahi, tamamen ortadan kaldırılamadı. Bunun başlıca sebebi sıkma programına geçen
çamasır makinası tamburu içerisinde oluşan dengesiz kütlenin etkisiyle meydana gelen titreşimlerdir.
Giderilemeyen titreşimin mekaniksel arızalara sebebiyet vermesi olasılığı olduğu gibi oluşturacagı
gürültü ile çevre kirliliğine sebebiyet verecektir. Bu oluşacak çevre kirliliği etmeni doğrudan ya da
dolaylı yoldan insan sağlığı üzerinde bir çok etkiye sahiptir. Uzun süre veya düzenli olarak gürültüye
maruz kalan bireyleri fizyolojik ve psikolojik olarak etkileyebilir. Çamaşır makinasını oluşturan ana
gruplar; makine şasesi, kazan ve tambur grubu, motor, kayış kasnak grubu, yay ve amortisorler, kauçuk
ayaklar ve kazan grubuna bağlanan beton bloklardır. Beton blokların amaçı makina şasesi üzerinde
ağırlık yaparak özellikle sıkma devrinde makinanın daha az titremesini ve oluşabilecek rezonansı
engellemek amacındadır. Kauçuk ayaklar sayesinde zemin ile makina arasındaki sürtünme katsayısını
arttırarak makinanın titreşime bağlı hareketini azaltmak amaclanmaktadır. Çamaşır makinasının kazan
grubunun dengesiz kütle ve dengesiz kutle olmadan oluşturduğu titreşimler incelendi ve yorumlandı.
Kazan grubu üzerinde etkiye sahip olan kuvvetler ve bağlantı elemanlarına ait katsayı değerleri
değiştirilerek oluşan titreşimi optimum seviyeye getirmek için çalışıldı. Öncelikle bir deney değerleri
belirlendi. Bu değerler makina şasesi, denge ağırlıkları, yay sertliği, amortisör sönüm katsayısı, sıkma
devri, dengesiz kütledir.İlk olarak dengesiz kütlenin etkisi incelendi. Dengesiz kütle 0 kg , 0.3 kg ve 0.5
kg ağırlığında değiştirildi. Kütle değerleri kuvvet olarak uygulanacağı eksene göre newton olarak alındı.
Yay sertliği 8-10 N/mm olarak değiştirildi. Amortisör sönüm katsayısı 100-200 N.s/mm olarak
değiştirildi. Sıkma devri 1000-600 d/dk.. Bu değerlerin değiştirilmesi ve karşılaştırılmasıda ANSYS
programı (modal ve harmonik analizler) kullanıldı. Karşılaştırmaların amacı optimum seviyedeki
değerleri belirleyip, çamaşır makinasının sıkma programında oluşan titreşim değerlerini optimum
seviyesini belirlemek ve buna bağlı olarak titreşimi kontrol altına alarak mekanik arızaları ve gürültüyü
azaltarak insan sağlığını korumaktır.
Anahtar Sözcükler : Çamaşır Makinası, Titrişim, Gürültü, Tambur, Dengesiz kütle.
ABSTRACT
In this study, vibration is occurred determined of domestic wahing machine and working for lower it.
Commercial and scientific studies are exhibited vibration and it is resource noise problem are effected
control but aren’t finished them. Its main problem washing machine spin time is occurred unbalanced
mass in drum wall. It is effected vibration for washing machine. Nonending vibration can cause
mechanical failure and this vibration cause noise. Enviromental pollutions will effect of the people
healty as directly or indirectly. If a person will work under noise when long and short term, it would be
un healty as physiological or psychological. Washing machine structure main parts; chasi,group of
drums, motor, groups of belt and pulley, spring and suspensions, rubber counterfort, bloks of concrete.
Bloks of concrete are assemblied on groups of drum. Its aim to resist vibration when drum will spinning
cycle term. Rubber counterforts are using because of friction ratio will be more other materials. It will
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resist of move to washing machine in spin cycle term.Washing machine of tub has resource vibration
and vibration effect noise. The tub group is changing force and fastener’ coefficient are studied level of
vibration optimization. Firsly a value of test group is determined. This test group is including machine
chassis, bloks of concrete, spring ratio, damping ratio for suspension , spin cycle, unbalanced mass.
Unbalanced mass values are changed 0 kg, 0,3 kg and 0,5 kg mass. Spring stifness is changed 8 N/mm
and 10 N/mm. Damper coefficient is changed 100 and 200 N.s/mm. Spin cycle is changed 1000 rev/min.
and 600 rev/min. This new values are composed new test group. We use ANSYS programme (modal
and harmonic analysis).
Comparison aim determine the value of optimum vibration. We can effect of vibration control due to
washing machine spin cycle for mechanical failure and noise.
Key Word: Washing machine, vibration, noise, drum, unbalanced mass.
GİRİŞ
Ev tipi çamaşır makinaları iki çeşit olarak litaratürde yer almaktadır. Bunlar önden yüklemeli ve üstten
yüklemeli olarak ikiye ayrılmaktadır. İnsanların hayat tarzları ülkelerin kullanım alışkanlıklarından
kaynaklanan bu çeşitlikte önden yüklemeli olan çamaşır makinaları önde yer almaktadır. Biz de bu
çalışmada önden yüklemeli çamaşır makinası modelini ele alacağız. Tabiki bu talepleri karşılamak
isteyen üretici firmalar rekabeti de göz önüne alarak, her yeni üründe gerek kapasite gerekse de
fonksiyonların geliştirilmesiyle ilgileniyorlar ve bunda da gayet başarı sağlıyorlar. Fakat eklenen her
yeni parça ve fonksiyonun makina modeli üzerinde yeni bir etki oluşturmaktadır. bu etkiler büyük
oranda titreşim ve titreşim kaynaklı mekanik arızalar ve titreşime bağlı gürültüdür. Sektör içerisinde yer
alan ticari firmalar ve firma mühendisleri bu konular üzerinde çalışarak katma değeri ve gürültü
açısından kullanıcı dostu ürün üzerinde çalışmaktadırlar.
Günümüzde artan ve gittikçe artmaya devam eden dünyamızı gelecekte bekleyen bir çok tehlikeden
biride kontrol edilemeyen gürültüdür. Gürültü; dünyamızı tehdit eden çevre kirliliği adı altındaki
başlıklardan bir tanesidir. Artan gürültü kirliğiği bir süre sonra bu seslere maruz kalan insanlar üzerinde
bir çok yan etkileri ortaya çıkartabileceği gibi meslek hastalıklarınada sebep olmaktadır. Belirli
mekanlar için belirlenmiş eşik değerler mevcuttur. Bu eşik değerleri dBA ile ölçülemektedir. Bu
değerlerin altına inmek toplum sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak korumak için önemlidir.
Mekanik arızalar ise titreşiminden doğrudan yada dolaylı etkilenmesi muhtemel tüm çamaşır makinası
ekipmanları risk altına almaktadır Bu risk; titreşim altında çalışan ekipmanlar rezonansa girerek sabit
yada hareketli parçaların çalışmasını etkileyebileceği gibi kırılmalarına yada bozulmalarına sebep
olabilir. Mekanik arıza türlerine verilebilecek en kesin ve en somut örnek ise motordan aldığı dönme
hareketini, kayış ve kasnak sayesinde tambura aktaran mil sisteminin yataklanmasında kullanılan
rulmanlardır. Bu rulmanlar kontrol edilemeyen düzensiz titreşimlere uzun süre maruz kaldıklarında,
rulman içerisinde bulunan bilyelerin dağılması söz konusu olabilmektedir.
Çamaşır makinası içerisindeki çalışan aksamların birbirleriyle etkileşimleri sonuçun da titreşim oluşur.
Bunun yanında en büyük titreşim kaynağı; Çamaşır makinası sıkma programında yüksek devirlere
çıkarken, tambur içerisindeki ıslanan çamaşırların homojen dağılmaması sonuçunda ortaya çıkan
merkezkaç kuvvetidir. Homojen dağılamayan çamaşırlar dengesiz kütle olarak adlandırılmaktadır.
Dengesiz kütlenin oluşturduğu titreşimleri kontrol altına alabilmek için yay, amortisör ve beton denge
ağırlıklarından oluşan ekipmanlar bulunmaktadır. Bu ekipmanların sayısı değişebilsede genel olarak iki
yay, iki amortisör ve üst ve ön beton denge ağırlıkarı kullanılmaktadır.
Bu titreşimlerin etkilerini azaltabilmenin bir çok değişik yöntem denenmektedir. Bu yöntemlerden biri
yay sertliği ve amortisör sönüm katsayılarını değiştirerek titreşime maruz kalan aksamları hareketini
kısıtlamak üzerine çalışılmaktadır. Başka bir yöntem ise titreşime maruz kalan makina gövdesini zemin
ile kontak noktaları olan kauçuk ayaklardır. Bu ayakların sürtünme katsayıları yada darbe emiciliklerini
arttırmakda bir çözüm olabilmektedir. Bu tür denemeler gibi bir çok fikir üzerine çalışma yapılmaktadır.
Fakat biz bu çalışmada kazan grubunu ana gövdeye bağlanmasını sağlayan ve aynı zamanda en önemli
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görevi kazan grubu üzerinde olan titreşimleri minimize etmek olan yay, amortisör, sıkma devri ve en
önemlisi oluşan dengesiz kütle üzerine yoğunlaşacağız.
Gürültünün İnsan Üzerindeki Etkileri
Gürültü insan ve toplum üzerinde olumsuz etki yapan ve istenmeyen seslere denir. Belirgin bir yapısı
olmayan, içerdiği ögelerle kişileri bedensel ve psikolojik olarak etkileyebilen ses düzeni olarak da
tanımlanmaktadır [1]. Uluslararası çalışma örgütünün (ILO) tanımında gürültü terimi “Bir işitme
kaybına yol açan, sağlığa zararlı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkartan bütün sesleri kapsar.”
şeklinde tanımlanmaktadır [2]. Genel olarak 50 dB üzerindeki seslerin insan psikolojini olumsuz
etkilediği söylenebilir [3]. Ayrıca uyku bozukluğu, stres, iş yapabilme yeteneğinde azalmaya da yol
açabilir. Gürültünün fiziksek, fizyolojik ve psikolojik etkilerini önleyecek koruyucu uygulamalara
ağırlık verilmelidir.
Gürültünün Etkileri;
• Fiziksel etkileri; Gürültünün işitme duyusunda oluşturduğu etkiler.
• Fizyolojik etkileri; Kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının
değişmesi, göz bebeklerinin büyümesi ve solunum hızlanmasıdır.
• Psikolojik etkileri; Sinir bozukluğu, korku, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkinlikler de yavaşlama
meydana gelir [1].
ÇAMAŞIR MAKİNASININ TANIMI
Bir çamaşır makinesi, su seviyesi, yükü, sıcaklığı ve kazan harekeleri gibi sensör bilgilerine dayanan
entegre kontrol sistemleri ile kontrol edilen motorlar, ısıtıcılar, pompalar ve valflerin olduğu kompleks
mekatronik bir yapıdır [4].
Bu çalışmada inceleyeceğimiz çamaşır makinasındaki oluşturan aksamlar;
Şase, kazan, tambur, beton bloklar, kasnak, yay ve amortisörler, motor, kayış, tambur kanatları, tambur
yıldızı, elektriksel parçalar, rezistans ve dengesiz kütledir. Burada tanımlanması en kritik aksam
dengesiz kütledir.
Dengesiz Kütle
Tambur içerisinde ıslanan çamaşırların homojen dağılmaması sonuçunda oluşur. Yüksek sıkma
devrinde merkezkaç kuvvetinin etkisiyle tambur duvarına yapışan çamaşırların ağırlık merkezi, çamaşır
makinasının ağırlık merkeziyle keşişmemesinden kaynaklı makina üzerinde ek bir yük oluşturur. Oluşan
bu yük titreşimleri farklılaştırarak bu çalışmanın temel kavramını ortaya çıkarır. Bu çalışmada olduğu
gibi bu alandaki diğer çalışmalarda da dengesiz kütlenin dengelenmesine yönelik ya da oluşturduğu
titreşimleri yutmaya yönelik çalışılmıştır.
Rezonans
Zorlama frekansı ile sistemin doğal frekansının eşit olduğu durumdur. Bu durum gerçekleştiğinde,
sistemin genliği matematiksel olarak sonsuza gider. Fiziksel olarak ise sistemde büyük hasara yol açar
[2]. Titreşimlerin çamaşır makinasına mekanik açıdan zarar vermesinin temel nedeni rezonanstır.
TASARIM
Ev tipi çamaşır makinasının her bir parçası birebir olarak SOLİDWORKS programında çizildi. Çizilen
parçalar montaj alanında gerekli montaj kuralları uygulanarak montajlandı. Oluşturalan montaj analiz
program üzerinde çıkabilecek olası hatalara göre revize edildi. Revize edilmesinin başlıça sebebi analiz
programının temelini oluşturan ağ örgüsü (mesh) işleminin doğru bir şekilde olması için yapıldı.Çamaşır
makinasının izometrik görünümü Şekil 1’deki gibidir.
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Şekil 1.Çamaşır makinası izometrik görünümü
Çizilen makina parçaları şase, tambur, kazan, beton bloklar, tambur yıldızı, tambur kanadı ve kasnaktır.
Çizilen parçalar iki ayrı grup olarak değerlendirildi. Bu gruplar; şase ve kazan montaj grubudur. Motor,
rezistans, kayış ve elektrik aksamları ihmal edildi.
ANALİZ
Bu çalışmada kullanılan ANSYS sonlu elemanlar analiz programı kullanıldı. ANSYS programına,
modellenmiş olan çamaşır makinasının modelini uygun dosya formatında aktarıldı. Uygun formatta
aktarılan dosya WORKBENCH sayfasında yapılmak istenilen analiz türünde geometri olarak açıldı.
Program vasıtasıyla açılan model analizde kullanılacak mesh, koordinat sistemi, eklenmesi gereken
yapılar ve gerekli girdiler sağlandı. Bu verilerden yola çıkarak çamaşır makinasının modal ve harmonik
analizleri incelendi.
Analiz sonuçları, değişkenlerin değerleri değiştirilerek kıyaslandı ve optimizasyon yapıldı.
Modal Analiz
Doğada olan tüm nesnelerin belirli bir frekansta titrediği bilinmektedir. Bu titreşimlere doğal titreşim
adı verilir. Analiz programlarında bu titreşimleri ve etkilerini görmek için modal analiz kulanılmaktadır.
Modal analizlerde çamaşır makinasının total deformasyon ve doğrusal deformasyonları incelendi.
Doğrusal deformasyon doğal titreşim modlarının x, y, z eksenlerinde ayrı ayrı incelememize yardımcı
oldu.
Harmonik Analiz
Analizi yapılmak istenilen nesneye, belirli bir frekans aralığında belirli bir kuvvetin yada etki eden farklı
bir verinin tekrarlı şekilde etkisini, analiz etmekte kullanılan analiz türüdür. Bu sayede tekrarlı olarak
yanı kuvvete maruz kalan yüzey veya nesnelerin defermasyonlarının incelenmesi ve karşılaştırılmasında
kullanılmaktadır.
Harmonik analiz ile çamaşır makinasına etki eden vektörel kuvvetler, döndürme kuvvetleri, yer çekimi
ivmesi girdileri karışında çamaşır makinası üzerinde oluşan etkiler gözlemlendi ve kıyaslandı.
ANALİZ MODELİ
Analiz yapılacak olan montaj grubu analize uygun formatta kaydedildikten sonra ANSYS Workbench
sayfasında öncelikle yapılacak analiz türü seçilir. Bu çalışmada kullanılacak analizler modal ve
harmonik analizlerdir. İlk önce engineering data (malzeme dataları) belirlenmesi gereklidir. Geometri
sekmesini kullanarak uygun olan dosya biçiminde model analize çağırlmalıdır. Daha sonra model
sekmesinde analizin girdileri yapılmalıdır.
Çamaşır Makinası Analiz Değerleri
Yapılacak olan ve sonuç kısmında karşılaştıracağımız analizlere etkiyen değişkenler ve değerleri
tablolarda verildi.
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Malzeme verileri tüm analizlerde sahip tutuldu. Yer çekimi ivmesi 9,81 m/s2 olarak alındı. Çamaşır
makinasının ağırlığı ortalama 60 kg kabulü yapılarak, bu kütle parçalara ve montaj gruplarına
dağıtılmıştır. Üst beton 10 Kg, ön beton 10 Kg, şase 20 Kg ve kazan montaj grubu 20 Kg olarak
belirlenmiş. Bu kütleler Newton olarak analizelere dahil edilmiştir.
Analizlerde incelediğimiz yüzeylerin isimleri çamaşır makinasının üzerinde gösterilmiştir. Bu gösterime
ait şekil 2’dedir.

Şekil 2. Çamaşır makinası yüzeylerinin adlandırlması.
Analizlerde değişkenlik gösterecek olan veriler yay, amortisör, moment ve dengesiz kütle verileridir.
Bu verilerdeki değişikliğin analiz üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak karşılaştırma
yapılacaktır.
Ilk olarak dengesiz kütleye sahip olmayan çamaşır makinasına ait modal analiz, harmonik analiz ve
dengesiz kütle 0,3 kg olan harmonik analizlerin girdileri çizelge 1 ve 2’de verilmiştir. Bu analizlerde
1000d/dk tambur dönme hızına göre moment değeri belirlenmiştir. Analizde ilk yapılan harmonik analiz
ile tamburun boş iken oluşturduğu veriler incelendi.
Çizelge 1. Dengesiz kütle 0 Kg olan modal ve harmonik analiz girdileri.
DENGESİZ KÜTLE 0 KG OLAN MODAL VE HARMONİK ANALİZ GİRDİLERİ
NO

GİRDİLER

MODAL

HARMONİK

KOORDİNAT

EKSEN

0 kg
1

Yay sertliği

8000 N/mm

8 N/mm

2

Amortisör sertliği

100 N.s/mm

100 N.s/mm

3

Yerçekimi ivmesi

-9810 mm/s2

Genel

-y ekseni

4

Kuvvet 1

-98,1 N

Koordinant üst

-y ekseni

5

Kuvvet 2

-98,1 N

Koordinant ön

-y ekseni

6

Kuvvet 3

-196,2 N

Koordinant kazan

-y ekseni

7

Kuvvet 4

-196,2 N

Koordinant şase

-y ekseni

8

Tambur devri

1000 d/dk

Koordinant kazan

+z ekseni

9

Dengesiz kütle kuvveti

Koordinant dengesi kütle

-y ekseni
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Çizelge 2. Dengesiz kütle 0,3 Kg olan harmonik analiz girdileri.
DENGESİZ KÜTLE 0,3 KG OLAN HARMONİK ANALİZ GİRDİLERİ
NO

GİRDİLER

HARMONİK0,3 kg

KOORDİNAT

EKSEN

1

Yay sertliği

8 N/mm

2

Amortisör sertliği

100 N.s/mm

3

Yerçekimi ivmesi

-9810 mm/s2

Genel

-y ekseni

4

Kuvvet 1

-98,1 N

Koordinant üst

-y ekseni

5

Kuvvet 2

-98,1 N

Koordinant ön

-y ekseni

6

Kuvvet 3

-196,2 N

Koordinant kazan

-y ekseni

7

Kuvvet 4

-196,2 N

Koordinant şase

-y ekseni

8

Tambur devri

1000 d/dk

Koordinant kazan

+z ekseni

-2,94 N

Koordinant
kütle

-y ekseni

9

Dengesiz kütle kuvveti

dengesiz.

İlk olarak modal analizleri incelenmiştir. Modal analizlerde dengesiz kütlenin çamaşır makinasının
modal analizlerine etkisini inceleyebilmek adına; ilk önce dengesiz kütleye 0 kg, çamaşır makinası
modeli için analizler gerçekleştirilmiştir. Bu yapılan analizde ilk 6 mod incelendi ve şekil 3’de mod 1’in
dogrusal deformasyonları x, y ve z eksenlerinde ayrı ayrı incelendi.

Şekil 3. Doğrusal deformasyon mod 1’in sırasıyla x, y ve z eksenlerindeki davranışı gösterilmiştir.
Doğrusal deformasyon genliklerinin max. değerleri sırasıyla; 34,05 mm, 10,751 mm, 13,803 mm’ dir.
0,3 kg dengesiz kütle olan çamaşır makinası için de ilk analiz girdileri sabit tutuldu. Bu analizde de ilk
6 mod toplam deformasyon incelendi ve şekil 4’de mod 1’in dogrusal deformasyonları x, y ve z
eksenlerinde ayrı ayrı incelendi.

Şekil 4. Dengesiz kütle etkisinde(0,3 Kg), doğrusal deformasyon mod 1’in sırasıyla x, y ve z
eksenlerindeki davranışı gösterilmiştir
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Doğrusal deformasyon genliklerinin max. değerleri 4,6581 mm, 9,0531 mm, 9,7921 mm’ dir.
Dengesiz kütle etkisi altında olmayan çamaşır makinasında oluşan modlar, çamaşır makinasının şase
yüzeylerinde oluşurken, dengesiz kütle etkisinde olan modelde ise daha çok kazan grubu üzerinde
olmaktadır. Bu etki sırasıyla dengesiz kütle 0 kg olan ve 0,3 kg olan model olarak şekil 5’de
gösterilmiştir.

Şekil 5. Total deformasyon mod 1’ in dengesiz kütlenin 0 kg ve 0,3 kg olan modelin ön görünüşleri
gösterilmiştir.
Harmonik analizler iki aşamada incelendi. İlk aşama dengesiz kütle 0 kg ve ikinci aşama dengesiz
kütlenin etkisi altında olmak üzeredir. İlk aşamada dengesiz kütle0 kg iken yani çamaşır makinası sadece
kendi ağırlığı, tambur ise 1000d/dk ile dönerken içesindeki suyun ağırlığı imal ihmal edilerek
yapılmıştır. Yapılan bu analizde çamaşır makinasının arka yüzeyne ait z eksenindeki dogrusal
deformasyon genlikleri şekil 6’da gösterilmiştir.

Genlik (mm)

0 kg dengesiz kütle
1,80E-01
1,65E-01
1,50E-01
1,35E-01
1,20E-01
1,05E-01
9,00E-02
7,50E-02
6,00E-02
4,50E-02
3,00E-02
1,50E-02
0,00E+00
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Frekans (Hz)
Arka yüzeyin z eksenindeki deformasyon genliği (mm)

Şekil 6. Dengesiz kütle 0 kg, arka yüzeye ait dogrusal deformasyon genliğinin z eksenindeki davranışı
gösterilmiştir.
Şekil 6’da arka yüzeyin z ekseninde yaptığı deformasyon ise 2 ayrı noktada tepe noktasına ulaşmaktadır.
Bu noktalar yine sırasıyla; 20 Hz’de 0,16629 mm ve 90 Hz’de 0,1653 mm dir.
Dengesiz kütle çamaşır makinası tambur yüzeyine yapışık şekilde ve yine tambur kanatlarının yüzeyine
yapışık olacak şekilde, kazana ait olan koordinant kazan eksenine 45 derece açı yaptığı kabul edildi. Bu
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analizde dengesiz kütle 0,3 kg olarak bu da 2,94 N kuvvet şeklinde analizde yer aldı. Analizlerde
deformasyon genlikleri ve ivmelenme genlikleri incelendi. Genlikleri incelenen yüzeyler; sağ yüzey, sol
yüzey, üst yüzey, ön yüzey, arka yüzey ve kazandır. Yüzeylerdeki genlikler bulundukları ötelenme
eksenlerine göre incelendi. İncelendiğimiz çamaşır makinasına ait sağ yüzeyin deformasyon genliği
Şekil 7’de gösterilmiştir.

Genlik (mm)

0,3 kg Dengesiz kütle
0,4
0,36
0,32
0,28
0,24
0,2
0,16
0,12
0,08
0,04
0
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Frekans (Hz)
Sağ yüzeyin x eksenindeki deformasyon genliği (mm)

Şekil 7. Dengesiz kütle 0,3 kg, sağ yüzeye ait x eksenindeki deformasyon genliği gösterilmiştir.
0,3 Kg dengesiz kütleye sahip çamaşır makinası modelinde; sağ yüzeyin x eksenindeki deformasyonu
şekil 7’de incelendi. Bu şekilde görüldüğü gibi 20 Hz 0,34418 mm genliğe ulaşıyor. 90 Hz’den sonra
yükselişe geçerek 100 Hz’de 0,1746 mm’lik bir genliğe sahip olmaktadır.
Yukarıdaki analiz kıyaslamalardan sonra dengesiz kütle artışının, çamaşır makinası üzerinde
oluşturacağı etki incelendi. Bu analizde geriye kalan tüm analiz verilerinde sabit tutularak sadece bir
önceki analizde 0,3 kg olan dengesiz kütle 0,5 kg’a çıkartılarak incelendi. Çizelge 3’de bu analiz
grubuna ait veriler gösterilmektedir.
Çizelge 3. Dengesiz kütle 0,5 kg olan harmonik analiz girdileri
DENGESİZ KÜTLE 0,5 kg OLAN HARMONİK ANALİZ GİRDİLERİ
No

GİRDİLER

HARMONİK 0,5 kg

1

Yay sertliği

8 N/mm

KOORDİNAT

EKSEN

2

Amortisör sertliği

100 N.s/mm

3

Yerçekimi ivmesi

-9810 mm/s2

Genel

-y ekseni

4

Kuvvet 1

-98,1 N

Koordinant üst

-y ekseni

5

Kuvvet 2

-98,1 N

Koordinant ön

-y ekseni

6

Kuvvet 3

-196,2 N

Koordinant kazan

-y ekseni

7

kuvvet 4

-196,2 N

Koordinant şase

-y ekseni

8

Tambur devri

1000 d/dk

Koordinant kazan

+z ekseni

9

Dengesiz kütle kuvveti

-4,91 N

Koordinant dengesiz kütle

-y ekseni

Dengesiz kütlenin 0,5 kg olduğu harmonik analizelerin sonuçları incelendi ve daha sonra 0,3 kg dengesiz
kütleye sahip olan çamaşır makinasının harmonik analizleriyle karşılaştırıldı. Bu analizin incelenmesi
ve karşılaştırılması sonucunda, dengesiz kütlenin çamaşır makinasında oluşturduğu etkiyi incelenmiş
oldu.
Dengesiz kütlenin 0,3 kg olduğu harmonik analiz ile 0,5 kg olduğu harmonik analizlerin karşılaştırıldı.
Sağ yüzeyin x eksenindeki deformasyon genliği şekil 8’de gösterilmiştir.
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Dengesiz kütle 0,3-0,5 kg karşılaştırılması
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Dengesiz kütle 0,3 kg sağ yüzeyin x ekseni doğrultusundaki genliği (mm)
Dengesiz kütle 0,5 kg sağ yüzeyin x ekseni doğrultusundaki genliği (mm)

Şekil 8. Dengesiz kütle 0,3-0,5 kg karşılaştırılması, sağ yüzeyin x eksenindeki deformasyon genliği
gösterilmiştir.
Dengesiz kütleyi 0,3 kg’dan 0,5 kg’a çıkardıktan sonra yaptığımız karşılaştırmalarda görüldüğü gibi her
bir frekansda değerler hep birbirine yakın çıkmıştır. Bunun anlamı sabit tuttuğumuz veriler optimum
seviyeye yakındır. Şekillerin tepe noktalarına ait değerler incelenecektir.
Şekil 8’de belirtilen analizde 20 Hz’de 0,3 kg dengesiz kütlenin sonucu 0,34418 mm ve 0,5 kg olan
dengesiz kütlenin sonucu 0,34387 mm çıkmıştır. 1000’de 1’lik bir değişim söz konusudur.
İncelenen analizler dengesiz kütle bazında değişikliklerle karşılaştırma yapıldı. Bundan sonraki
karşılaştırma analizleri yay sertliğini incelemek amacıyla yapılmıştır. Şu ana kadar yay sertliği 8 N/mm
olarak alınırken bu analizde 10 N/mm olarak alındı. Bu analize ait harmonik analiz girdileri çizelge 4’de
verilmiştir.
Çizelge 4. Yay sertliği 10 N/mm harmonik analiz girdileri.
YAY SERTLİĞİ 10 N/mm HARMONİK ANALİZ GİRDİLERİ
No

GİRDİLER

HARMONİK 0,3 kg

KOORDİNAT

EKSEN

1

Yay sertliği

10 N/mm

2

Amortisör sönüm katsayısı

100 N.s/mm

3

Yerçekimi ivmesi

-9810 mm/s2

Genel

-y ekseni

4

Kuvvet 1

-98,1 N

Koordinant üst

-y ekseni

5

Kuvvet 2

-98,1 N

Koordinant ön

-y ekseni

6

Kuvvet 3

-196,2 N

Koordinant kazan

-y ekseni

7

kuvvet 4

-196,2 N

Koordinant şase

-y ekseni

8

Tambur devri

1000 d/dk

Koordinant kazan

+z ekseni

9

Dengesiz kütle kuvveti

-2,94 N

Koordinant dengesiz kütle

-y ekseni

Yay sertliğinin 10 N/mm’ye çıkartıldıkdan sonra aynı şartlar altında 0,3 kg denge kütleye ve yay sertliği
8 N/mm olan çamaşır makinasıyla karşılaştırıldı. Bu analiz için yapılan karşılaştırılma; Kazanın x
eksenindeki deformasyon karşılaştırılması şekil 9’da gösterilmiştir.
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Yay sertliği 8-10 N/mm Karşılaştırılması
3

Genlik (mm)
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Frekans (Hz)
Yay sertliği 8 N/mm, kazanın x eksenindeki deformasyon genliği (mm)
Yay sertliği 10 N/mm, kazanın x eksenindeki deformasyon genliği (mm)

Şekil 9. Yay sertliği 8-10 N/mm karşılaştırılması, kazanın x eksenindeki deformasyon genliği
gösterilmiştir.
Şekil 9’da ise kazanınn x eksenindeki deformasyon genliği incelendi. Kazanın x ekseninde oluşturduğu
tepe noktası 10 Hz’de dir. 8 N/mm için 2,4099 mm ve 10 N/mm için 2,3174 mm dir.
Amortisör sönüm katsayısını 100 N.s/mm alırken bu analizde sönüm kaysatısı 2 katına çıkarıldı. Çizelge
5’de gösterilmiştir. Diğer analiz verileri dengesiz kütle 0,3 kg olan analiz ile aynı bırakıldı. Analiz
sonuçları incelendi ve karşılaştırmaları yapıldı.
Çizelge 5. Amortisör Sönüm 200 N.s/mm Harmonik analiz girdileri.
Amortisör Sönüm 200 N.s/mm HARMONİK ANALİZ GİRDİLERİ
No

GİRDİLER

HARMONİK 0,3 kg

KOORDİNAT

EKSEN

1

Yay sertliği

8 N/mm

2

Amortisör sönüm katsayısı

200 N.s/mm

3

Yerçekimi ivmesi

-9810 mm/s2

Genel

-y ekseni

4

Kuvvet 1

-98,1 N

Koordinant üst

-y ekseni

5

Kuvvet 2

-98,1 N

Koordinant ön

-y ekseni

6

Kuvvet 3

-196,2 N

Koordinant kazan

-y ekseni

7

kuvvet 4

-196,2 N

Koordinant şase

-y ekseni

8

Tambur devri

1000 d/dk

Koordinant kazan

+z ekseni

9

Dengesiz kütle kuvveti

-2,94 N

Koordinant dengesiz kütle

-y ekseni

Amortisör sönüm kat sayısı 100 N.s/mm olan ve 200 N.s/mm olan analizlerin karşılaştırılması yapıldı.
Kazanın y ekseninde yaptığı deformasyon genliği şekil 10’da gösterilmiştir.
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Amortisör sönüm katsayısı 100-200 N.s/mm
karşılaştırılması
GEnlik (mm)
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Frekans (Hz)
Amortisör sönüm katsayısı 100N.s/mm, kazanın y eksenindeki
deformasyon genliği (mm)
Amortisör sönüm katsayısı 100N.s/mm, kazanın y eksenindeki
deformasyon genliği (mm)

Şekil 10. Amortisör sönüm kat sayısı 100-200 N.s/mm karşılaştırılması, kazanın y eksenindeki
deformasyon genliği gösterilmiştir.
Amortisör sönüm katsayısını 100-200 N.s/mm olan analizlerin karşılaştırılmaları incelendi. Fakat
değişkenlik, diğer karşılaştırma analizlerinde olduğundan daha küçük miktarlarda olmuştur. Şekil 10’da
ise kazanın y eksenindeki deformasyon genliği incelendi ve tepe notkasındaki değerler verildi. 10 Hz’de
100 N.s/mm için 0,85108 mm ve 200 N.s/mm için 0,85363 mm’dir.
Diger bir karşılaştırma analizi ise tambur dönüş deviri ile ilgilidir. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz
analizlerde tambur dönüş hızı 1000 d/dk olarak kabul edilmişdi. Bu analizde bu dönüş hızını 600 d/dk
ya düşürerek ve diğer analiz girdileri sabit tutularak analiz gerçekleştirildi. Analize ait veriler çizelge
6’da gösterilmiştir. Şekil 11’de kazanın y eksenindeki ivmelenme sonuçları incelendi.
Çizelge 6. Tambur dönüş hızı 600 d/dk harmonik analiz girdileri.
TAMBUR DÖNÜŞ HIZI 600 d/dk HARMONİK ANALİZ GİRDİLERİ
No

GİRDİLER

HARMONİK 0,3 kg

KOORDİNAT

EKSEN

1

Yay sertliği

8 N/mm

2

Amortisör sertliği

100 N.s/mm

3

Yerçekimi ivmesi

-9810 mm/s2

Genel

-y ekseni

4

Kuvvet 1

-98,1 N

Koordinant üst

-y ekseni

5

Kuvvet 2

-98,1 N

Koordinant ön

-y ekseni

6

Kuvvet 3

-196,2 N

Koordinant kazan

-y ekseni

7

kuvvet 4

-196,2 N

Koordinant şase

-y ekseni

8

Tambur devri

600 d/dk

Koordinant kazan

+z ekseni

9

Dengesiz kütle kuvveti

-2,94 N

Koordinant
kütle

-y ekseni
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İvmelenme (mm/s²)

Tambur dönüş hızı 1000-600 d/dk,
karşılaştırılması
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Frekans (Hz)
Tambur dönüş hızı 1000 d/dk, kazanın y eksenindeki ivmelenmesi (mm/s²)
Tambur dönüş hızı 600 d/dk, kazanın y eksenindeki ivmelenmesi (mm/s²)

Şekil 11. Tambur dönüş hızı 1000-600 d/dk karşılaştırılması, kazanın y eksenindeki ivmelenmesi
gösterilmiştir.
Fakat kazanın y eksenindeki ivmelenmesi şekil 11’de incelendiğide. Şekillerde dalgalanma
görülmektedir. Genel olarak analiz sonuçları birbirlerine yakın olsada 600 d/dk tambur dönüş hızında
ivmelenme daha fazla olmaktadır. Tambur dönüş hızı 600 d/dk olduğunda 1000 d/dk olana göre iki tepe
noktası fazladan oluşmaktadır. Bu fazladan oluşan tepe noktaları 10 ve 100 Hz’dedir. Fakat bu
frekanslarda oluşan tepe noktaları, 50 Hz de oluşan ortak tepe noktasındaki ivmelenmeye göre çok
düşüktür. Tambur dönüş hızı 600 d/dk için 10, 50 ve 100 Hz değerleri sırasıyla; 12404 mm/s2, 57291
mm/s2 ve 10450 mm/s2’dir. Tambur dönüş hızı 1000 d/dk için 50 Hz değeri 58561 mm/s2’dir.
SONUÇLAR
Bu çalışmada, çamaşır makinasına ait titreşim analizleri incelendi. Çamaşır makinasında oluşan ve
oluşabilecek titreşimler pasif (yay ve amortisör) kontrollü ile azaltılmaya çalışıldı. Bu analizlerde farklı
etkenlerin değiştirilmesi, diğer sabit etkenler üzerindeki etkisinede bakıldı. Başlangıç değeri olarak
alınan ve dengesiz kütlenin 0 kg olduğu çamaşır makinasındaki analiz girdileri başlangıç modeli kabul
edilerek ilerlendi.
Daha sonra dengesiz kütlenin 0 kg olan çamaşır makinası modeline 0,3 kg dengesiz kütle, tambur ile
45° açıyla eklendi ve karşılaştırıldı. Bu karşılaştırma sonuçlarından elde ettiğimiz tepe noktası oluşan
frekans değerleri dengesiz kütle 0 kg olan ile dengesiz kütle 0,3 kg olan analizler arasında farklılık
göstermektedir. Sonuçlar incelendiğinde dengesiz kütle 0 kg olan modelin daha düzenli değerler alması
beklenebilir. Fakat analiz sonuçları bu şekilde değildir ve tepe noktası oluşan frekanslar gibi dengesiz
kütle 0 kg olan modelin tepe noktası değerleri 0,3 kg dengesiz kütleye sahip modelden daha yüksek
olduğuda gözlenmektedir. Bunun sebebi doğal deformasyon modlarından ve çamaşır makinasının şase
ve mekanik aksamlarından kaynaklanmaktadır.
Dengesiz kütle 0,3 kg olan model karşılaştırma modeli kabul edilerek sırasıyla; dengesiz kütle 0,5 kg,
yay sertliği 10 N/mm, amortisör sertliği 200 N.s/mm ve tambur dönüş hızı 600 d/dk olarak değiştirilerek
analizlerin sonuçları karşılaştırıldı. Bu sonuçlar üzerinde durursak genel olarak tek tek değiştirdiğimiz
bu girdiler sonuçunda oluşan analiz sonuçları birbirlerine çok yakın olmakla beraber bazı frekanslarda
farklılık göstermektedir. Bu analiz sonuçlarında genellikle 20, 50 ve zaman zamanda 100 Hz’de tepe
noktaları oluşturmaktadır. Bu tepe noktalarının oluştuğu frekansların anlattığı, üzerinde çalıştığımız
çamaşır makinası için kritik olan frekansları işaret etmektedir. Çamaşır makinası modeli bu frekans
değerelerinde daha çok titreme eğilimi olurken, ayak yapısı ve zemin faktörleriyle yürüme eğilimide
gösterebilir. Fakat bu frekans değerlerini atladığı taktirde düzenli çalışmasına devam edebilecektir. Bu
frekans değerlerinde hiçbir etki göstermeden sadece o tepe noktalarında çamaşır makisından çıkan
seslerin artması sonuçuna ulaşılabilir ve kısa vadede bir sorun oluşturmayabilir. Bu çalışmanın giriş
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kısmında belirtildiği üzerede mekanik sistemlerin arıza vermesinin en büyük etkeni titreşimdir. Bu
sebepten dolayı uzun vadede tepe noktasında oluşan titreşimler mekanik arızalara sebebiyet verebilir.
Çamaşır makinasına ait girdileri tek tek değiştirdiğimiz de çok fazla bir değişilik oluşmamakla beraber
optimum seviyede değerler seçilmiş olduğu gözükmektedir. Bu sonuca ulaşmamızın sebebi
değişkenlerle oynamamıza rağmen şekillerin genel durumları göz önüne alındığında sonuçların
birbirlerine çok yakın çıkmalarıdır.
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİR BAŞKA YÜZÜ: İKLİM GÖÇÜ
ANOTHER SIDE OF GLOBAL CLIMATE CHANGE: CLIMATE MIGRATION
Dr. Selçuk GÜRÇAM
Iğdır İl Özel İdaresi, ORCID:0000-0003-0426-329X

Özet
İklim değişikliği, küresel bir sorun olarak 1990’lı yıllardan bu yana müzakere edilen uluslararası bir
sorundur. Ancak gelinen noktada bu mücadele istenilen başarı düzeyine ulaşamamıştır. İklim
değişikliğinin ortaya çıkardığı sonuçlardan en çok etkilenen ve etkilenecekler yine insanlardır.
İnsanlar kuraklık, aşırı iklim olayları, su temininde zorluklar, gıda sıkıntısı gibi nedenlerle
bulundukları terk etmek zorunda kalmaktadır. İklim değişikliği dolayısıyla ülkelerinden ya da
yerleşim yerlerinden ayrılan insanları, “ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya
siyasi düşünceleri nedeniyle zulme uğramaktan haklı sebeplerle korktuğu için” uluslararası bir sınırı
geçen kişiler olarak tanıyan Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme gibi tanımlayan küresel bir
hukuki metin bulunmamaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iklim
mültecisi tanımını “afetler ve iklim değişikliği bağlamında yerinden edilmiş kişilere” atıf yaparak
kabul etmemekte ve bu sebeple uluslararası hukukta iklim mültecileri yasal bir zemine
oturtılamamaktadır.
Bu çalışma, iklim değişikliği dolayısıyla küresel bir tanımlamadan yoksun bulunan göç durumunu ele
almaktadır. İklim değişikliğinin neden olduğu bu duruma neden olan unsurlar, neden çözüm
bulunamaması, neden insanların yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kaldıkları ve bu soruna nasıl
çözüm bulunacağı gibi sorular cevaplandırılmaktadır. Sonuç olarak, iklim mültecilerine, ulusal yasal
sistemlerde sağlanan korumanın geçici nitelikte olması, iklim mültecileri açısından süreklilik gösteren
bir uygulamanın henüz devreye sokulmaması; iklim değişikliğinin yol açtığı felaketler sebebiyle
yerlerini değiştirmek zorunda kalan insanların sayısındaki hızlı artış, bu soruna insan hakları odaklı bir
çözümün bulunmasını gerekli kılmaktadır. Hiç şüphesiz çevreye en fazla zarar veren sanayileşmiş
ülkeler, iklim mültecilerine koruma sağlayarak ve verdikleri zararları tazmin ederek katkıda bulunmak
zorundadır. Ancak bu zorunluluğun da ötesinde, doğanın ve çevrenin korunması için acil önlemlerin
alınması ve bu önlemlere bütün devletlerin uymasının sağlanması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: İklim değişikliği, göç, Birleşmiş Milletler, uluslararası güvenlik, mülteci.
Abstract
Climate change is an international issue that has been negotiated since the 1990s as a global issue.
However, at this point, this struggle has not reached the desired level of success. It is people who are
and will be most affected by the consequences of climate change. People are forced to leave their
places due to drought, extreme climatic events, difficulties in water supply, and food shortages. It is a
global convention, like the Convention on the Status of Refugees, that recognizes people who have
left their country or settlement due to climate change as those who have crossed an international
border “out of a well-founded fear of persecution on the basis of their race.” religion, nationality,
membership of a particular social group or political opinion”. There is no legal text. In addition, the
United Nations High Commissioner for Refugees does not accept the definition of climate refugee by
referring to “displaced persons in the context of disasters and climate change”, and therefore climate
refugees cannot be legalized in international law.
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This study deals with the migration situation, which lacks a global definition due to climate change.
Questions such as the factors that cause this situation caused by climate change, why no solution can
be found, why people have to leave their settlements, and how to find a solution to this problem are
answered. As a result, the protection provided to climate refugees in national legal systems is of a
temporary nature, and continuous practice for climate refugees has not yet been introduced; The rapid
increase in the number of people who have to relocate due to the disasters caused by climate change
necessitates a human rights-oriented solution to this problem. Undoubtedly, the industrialized
countries that do the most damage to the environment must contribute by providing protection to
climate refugees and compensating them. However, beyond this obligation, it is necessary to take
urgent measures for the protection of nature and the environment and to ensure that all states comply
with these measures.
Keywords: Climate change, migration, United Nations, international security, refugee..
Giriş
İnsan tarihinin başlangıcından beri; insanlar çevresel veya iklimsel olarak uygun olmayan veya
kötüleşen koşullara sahip alanları terk etmişlerdir. Ayrıca küresel bir güvenlik sorunu olarak,
günümüzde dünyayı çözüm arayışına iten iklim değişikliği gibi çevresel sorunlar, insanların küresel
olarak yer değiştirmesinin tanımında her zaman kullanılmıştır (Maretti, Tontodimamma ve Biermann,
2019, s. 142; UNHCR, 2021).
1951 tarihli Mülteci sözleşmesi uyarınca; “Mülteci” “ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba
mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulme uğramaktan haklı sebeplerle korktuğu için”
uluslararası sınır değiştiren veya geçen kişi olarak tanımlanmaktadır. Ancak insanlar, iklim değişikliği
dolayısıyla ilk etapta ülkeleri içerisinde yer değiştirirler. Bu sebeple iklim değişikliği dolayısıyla
yerlerini terk eden insanlar “iklim mültecisi” terimi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (BMMYK) tarafından desteklenmemektedir ve “afetler ve iklim değişikliği bağlamında
yerinden edilmiş kişiler” olarak bahsetmeyi doğru bulmaktadır (UNHCR, 2021).
İklim değişikliği çok boyutlu bir yapıya sahiptir. İklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan veya
çıkabilecek anormal derecede şiddetli yağışlar, uzun süreli kuraklıklar, çölleşme, çevresel bozulma
veya deniz seviyesinin yükselmesi ve siklonlar gibi aşırı hava olaylarının artan yoğunluğu ve
sıklığından kaynaklanan tehlikeler insanların yaşam koşullarının kötüleşmesine neden olarak, onları
yerinden etmeye uygun zemini hazırlarken, daha önce yerinden edilmiş insanlarında tekrar için geri
dönüşü engelleyebilir. İklim değişikliği sonucunda daha iyi yaşam koşulları için bulundukları yerleri
terk eden insanlar, gittikleri yerlerde içme suyu gibi sınırlı bir yaşamsal ürünleri ve diğer kaynakların
daha fazla tüketilmesine sebep olarak, çeşitli çatışmalara neden olabilir (Short ve Neckles, 1999;
UNHCR, 2021).
BMMYK tarafından desteklenmeyen ancak sonuç olarak yerinden edilen bu insanların yaşadığı
sorunun insan hakları çerçevesinde bir hukuki zemini oturulması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin vurguladığı gibi (Birleşmiş Milletler, 1992), iklim
değişikliği adalet ve eşitlik sorularını gündeme getirmektedir. Bu sebeple bu çalışma, iklim değişikliği
dolayısıyla küresel bir tanımlamadan yoksun bulunan iklim mültecilerinin durumunu ele almaktadır.
İklim değişikliğinin ortaya çıkardığı ve çıkaracağı durumlara bağlı olarak iklim mülteciliğine neden
olan unsurlar, neden çözüm bulunamaması ve bu soruna nasıl çözüm bulunacağı gibi sorular
cevaplandırılmaktadır.
İklim Değişikliği
Hava durumu ve iklim sıklıkla karıştırılmaktadır ancak hava durumu, belirli bir yerde saat veya gün
ölçeğinde gözlemlenir ve yüksek derecede değişkenlik gösterirken, iklim, yıllık ortalama sıcaklık veya
yağış gibi kısa vadeli hava modellerinin uzun vadeli ortalamasıdır. Başka bir ifadeyle belirli bir
yerdeki ya da tüm dünyadaki çok uzun süreler boyunca yaşanan ortalama hava durumunu ifade
etmektedir (Browne, 2021; University of Michigan, 2021).
İklim sisteminin dünya tarihini şekillendirme gücüne sahiptir. Biyolojik, kültürel ve coğrafi olarak
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gezegenin temellerini değiştirebilir. Ancak geçen yüzyılda, insan faaliyetlerinin iklimi büyük ölçüde
değiştirebileceği anlaşılmıştır. Yani insan kaynaklı iklim değişikliği söz konusu olduğunda, en keskin
değişim, sera gazı emisyonlarının neden olduğu küresel ortalama sıcaklıklardaki endişe verici
derecede hızlı artıştır (Browne, 2021).
Sanayi Devrimi’nin başlangıcından bu yana, fosil yakıtların kullanımı, arazilerin yanlış kullanılması,
orman alanlarının yok edilmesi, yoğun üretim ve tüketim, nüfus artışı ve enerji ihtiyacı gibi nedenler
iklim sistemi üzerindeki bu insan etkileri önemli ölçüde artmıştır. Fosil yakıtların kullanımı
sonucunda, özelliklede baskın olan karbondioksit etkisiyle atmosferin yapısında değişikliğe neden
olan gazlar, yaratmış oldukları sera etkisiyle de güneşten gelen ışınların çıkışını engelleyerek dünya
sıcaklığını artırmaktadır (Canada, 2019).
İklim değişikliğinin küresel olarak ele alınmasından bu tarafa geçen yaklaşık 30 yılda, iklim
değişikliğinin önlenmesine yönelik atılan adımlar istenilen seviyede olmamıştır. Gerek sera gazları
gerekse küresel sıcaklıklar artmaya devam etmiştir. İnsan kaynaklı olarak endişe verici boyutlarda
artan sera gazlarının neden olduğu sıcaklıklarında ilerleyen dönemlerde daha fazla artması
beklenmektedir. Bu sebeple, iklim değişikliğinin geniş kapsamlı çevresel, sosyal ve ekonomik
sonuçlara neden olması beklenmektedir. İklim değişikliğinin etkilerden bazılarını sıralayacak olursak:

•

Son birkaç yılda yağışlarda düzensizlik, seller, aşırı iklim olayları, kuraklık ve yangınlar artmıştır.
Bazı yerlerde yağışlar nedeniyle seller olurken, bazı yerlerde ise kuraklıklar yaşanmaktadır.

•

Deniz seviyesinde yaşanan yükselme dolayısıyla kıyı şeritlerinde yaşayan çoğu insan ile küçük
ada ülkelerinde yaşayan insanlar büyük tehdit altındadır. Küresel ısınmanın neden olduğu
sıcaklık, buzulları erimesi ve dolayısıyla denizlerin yükselmesindeki temel sebeptir. Yalnızca
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortalama 3 milyon insan deniz seviyesinden yaklaşık 1 metre
yükseklikte yaşamaktadır. Özelliklede Maldivler gibi küçük ada ülkelerinde yaşayan insanlar
şimdiden alternatif yaşam alanları aramaktadır (Conserve Energy Future, 2021).

•

Küresel ısınmanın dolayısıyla sıcaklıklar artarken, sıcaklıkların neden olduğu kuraklığın artması
da gıda üretimini zora sokmaktadır. Bu durum kuraklığın şiddetli hissedildiği bölgelerde kıtlığa
yol açabilir. Sıcaklıların hızla artması durumunda yüzyıl sonuna doğru küresel gıda üretiminin
üçte birinin risk altında olduğu tahmin ediliyor (Browne, 2021).

•

Sıcaklığın artması ve bitki örtüsünde yaşanan değişimler, bazı kuş türlerinin neslinin tükenmesine
sebep olurken, bazılarının ise farklı bölgelere göç etmesine sebep olmuştur. Bilim insanlarına göre
2050 yılına kadar dünyada yaşayan türlerin yaklaşık dörtte birinin nesli tükenmeyle karşı
karşıyadır. Örnek olarak, 2008 yılında yaşanan buzulların erimesi nedeniyle yükselen deniz
seviyeleri, nesli tükenmeyle karşı karşıya kalacak hayvanlar listesine kutup ayılarının da
eklenmesine neden olmuştur (Conserve Energy Future, 2021).

•

Paris Anlaşması’na taraf devletler tarafından verilen katkı beyanları güncellenmez ve fosil
yakıtların kullanımı sonucu sera gazları artmaya devam ederse, yüzyılın ortasına kadar küresel
sıcaklıkların 1,9°C ile 3°C arasında artış göstermesi beklenmektedir (Climate Action Tracker,
2021). Sıcaklığın artmasından dolayı yaşanan kuru ve sıcak hava iklim koşullarına bağlı ölümleri
artırmıştır.

•

Küresel ısınmaya bağlı olarak gelecekte kasırga ve fırtınaların gerçekleşme sıklığında artışların
meydan gelmesi öngörülmektedir.

•

İklim değişikliği dolayısıyla yayılma açısından sıtma ve dang humması gibi hastalıkların artması
ve
sivrisinekler
bu
koşullarda
yayılmasının
kolaylaşması
beklenmektedir.
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•
•

Değişen iklim koşulları bitki ve hayvan ekosistemini kutuplara veya daha yüksek rakımlara
doğru çıkmaya zorlamaktadır. Ancak çoğu türde yaşanan değişime ayak uydurmakta güçlük
çektiği için yok olmaya başlamıştır (Conserve Energy Future, 2021).

İklim değişikliği, geniş bir kapsama sahip olması dolayısıyla ekonomi, tarım, sanayi, sosyal hayat,
insan hakları vb. alanlara etki ederek insan ve canlı ekosisteminin hemen hemen her alanına
ulaşmaktadır. Bu sebeple, iklim değişikliği kitlesel göçü zorlayacak ve iklim mültecilerinin sayısının
artmasına neden olacaktır. Bu durum, 2050 yılına kadar bir milyardan fazla insan yerinden edilebilir,
hatta büyük siyasi ve sosyal kargaşaya neden olabilir (Conserve Energy Future, 2021). Bundan dolayı,
iklim değişikliğiyle mücadele ve onun neden olduğu sorunlara çözüm hayati önem taşımaktadır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
İklim değişikliği söyleminin bir parçası olmaya başlayan iklim mültecileri kavramı, yaşanan travmatik
olaylar ve kayıplar dolayısıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Yalnızca 2015 yılından bu tarafa hava
kirliliği dolayısıyla ölenlerin sayısı yaklaşık 33 milyon civarındadır. Bu kayıplar içerisinde 2019
yılında ortalama yarım milyon bebek ise bir aylık bile olmadan hayatlarını kaybettiler (Guiti News,
2021).
İklim değişikliği dolayısıyla yalnızca 2050 yılına kadar Bangladeş’te her yedi kişiden biri bulunduğu
yeri değiştirmek zorunda kalabilir. Çünkü Bangladeş’te yaşayan insanların üçte ikisi deniz seviyesinin
5 metre yüksekliğinden daha aşağıda yaşamaktadır. 2050 yılına kadar deniz seviyesinde öngörülen 50
cm’lik yükselme, Bangladeş topraklarının yüzde 11’nin sular altında kalmasına ve dolayısıyla bu
bölgelerde yaşayan yaklaşık 15 milyon insanın yerlerini terk etmesine neden olabilir. Bunun yanında
ekonomisinin önemli kısmını oluşturan tarımsal üretimde tehdit altındadır. Hem deniz seviyesinde
yaşanan yükselme ile toprak alanları daralırken hem de artan tuzlanma dolayısıyla topraklar
çoraklaşmaktadır. Bunun sonucu olarak, yalnızca kıyıya yakın bu ülkede yaşayan milyonlarca insan
iklim değişikliğinin neden olduğu sonuçlar sebebiyle göçe zorlanmaktadır (EJF, 2021).
Hava kaynaklı olaylardan (fırtınalar, sel, sıcak hava dalgaları vb.) etkilenen ülke ve bölgelerin ne
ölçüde etkilendiğini analiz eden Küresel İklim Risk Endeksi 2021 raporuna göre, 2019 yılında aşırı
iklim olaylarından en çok etkilenen ülke ve bölgeler Mozambik, Zimbabve ve Bahamalar olurken,
2000 yılından 2019 yılına kadar ise Porto Riko, Myanmar ve Haiti olmuştur (Eckstein, Künzel ve
Schäfer, 2021).
İnsanlar çoğunlukla birbirine bağlı nedenler dolayısıyla bulundukları yerleri terk etmektedir. Örnek
olarak, Fas’ta yaşayan bir genç, yaşanan kuraklık ve azalan su dolayısıyla zeytin ve meyve yetiştirdiği
dağ çiftliğini daha makul bir ücret karşılığında inşaatta çalışmak için terk edip etmeyeceğini
düşünüyor, başka bir örnekte ise Kırgız Cumhuriyeti’nin kırsal bölgelerinde yaşarken, su
kaynaklarının azalması dolayısıyla gayri resmi ve yetersiz hizmet verilen Bişkek’in kenar mahallerine
taşınan bir aile iklim dolayısıyla yerlerini terk eden insanlardan yalnızca bir kaçıdır (Dünya Bankası,
2021a).
Dünya Bankası Groundswell raporlarına göre, 216 milyondan fazla insan 2050 yılına kadar Doğu
Asya ve Pasifik, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Latin
Amerika bölgelerinde kendi ülkelerinde hareket edebilir. Yani 2050 yılına kadar Sahra Altı Afrika’da
86 milyon, Doğu Asya ve Pasifik’te 49 milyon, Güney Asya’da 40 milyon, Kuzey Afrika’da 19
milyon, Latin Amerika’da 17 milyon ve Doğu Avrupa ve Orta Asya’da ise 5 milyon insan yerleşim
yerlerini terk edebilir. Rapora göre iklim değişikliği dolayısıyla yaşanabilecek olaylardan bir kaçına
örnek vermek gerekirse:
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•

Deniz seviyesinde yükselme, gelgitler ve fırtınalar Vietnam’ın Mekong Deltası’nda pirinç
üretimi, su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılıkla geçinen halka tehdit oluşturmakta ve bu halkın
yerlerini terk etmek zorunda kalmasına neden olabilecektedir.

• Orta Asya bölgesinde kuraklık ve su kaynaklarının yetersizliği Fergana Vadisi gibi yoğun nüfusa
sahip bölgelere ve potansiyel geçim kaynaklarına sahip Kazakistan gibi ülkelere iklim göçünü
artırabilecektir. Bununla birlikte su kaynakları yetersizliğinden dolayı Kırgızistan’da kırsal
alanlardan kentlere doğru göç yoğunluğu yaşanabilir.

Bu sebeple, Vietnam kıyı kent bölgelerini iklime uyumlu hale getirmesi ve tarımsal üretim yapılan
bölgeleri iklim değişikliğinin etkilerine hazırlamak için erken uyum planları hazırlamalıdır. Ülkede
mevcut iklim değişikliğine karşı risk planları, proaktif ve çok sektörlü planlamalar yapılmakla
birlikte, bu çalışmaları hızlandırmak, daha geniş bir yelpazeye yaymak ülkenin geleceğine katkı
sağlayacaktır. Kırgızistan bakımından ise kentsel planlamaya önem verilmesi, konut ihtiyacının
yeterli düzeye çıkarılması, hizmet sektörünün geliştirilmesi ve kapsayıcı hale getirilmesi oluşabilecek
iklim kaynaklı göç risklerine karşı ülke açısından önemli olacaktır (Dünya Bankası, 2018, 2021a,
2021b).
Yukarıda belirtilen veriler, aslında iklim değişikliği nedeniyle yaşanan göç örneklerinden bir kaçıdır.
İklim değişikliği küresel eşitsizlik kalıplarıyla derinden iç içe geçmiş durumdadır. En savunmasız
insanlar iklim değişikliğinin etkilerini en fazla maruz kalanlardır. Çünkü iklim değişikliği adil ve eşit
dağılım göstermemektedir. İklim değişikliğinin etkileri arttıkça, milyonlarca savunmasız insan aşırı
olaylar, sağlık etkileri, gıda güvenliği, geçim güvenliği, su güvenliği ve kültürel kimlik açısından daha
büyük zorluklarla karşı karşıya kalacaklardır. Bu sebeple, mevcut yürürlükte olan Paris Anlaşması
nezdinde taraf ülkeler fosil yakıt kullanımını azaltmaz ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı direnç
sistemleri oluşturmazsalar, ne yazık ki ülkeler içerisinde iklim değişikliği kaynaklı göçler artmaya
devam edecektir. Çünkü ülkeler ne iklim krizine önlem almak için çaba gösteriyor (parmakla
gösterilecek birkaç ülke veya birlik hariç), ne de iklim değişikliği sonucu ortaya çıka iklim
mültecilerinin hak ve kayıplarını ödemek için girişimde bulunuyor. Aslında bu konunun
nedenlerinden biri, Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi mülteci tanımını içeren bir iklim
mültecisi tanımlamasından yoksun olunması, diğerleri ise iklim mültecilerini ele alacak ve
durumlarını netleştirecek bir uluslararası kurum ve kuruluşun olmamasıdır. Bu sebeple iklim
mültecilerinin gelecekte daha da yoğunlaşacağı düşünülürse, durumlarını netleştirecek, onları
koruyacak uluslararası bir mekanizmaya acilen ihtiyaç vardır.

SONUÇ
İklim krizi dünyamızı yeniden şekillendiriyor, çünkü Dünya’nın iklimi modern uygarlık tarihinin
herhangi bir noktasından daha hızlı değişmektedir. Ortalama hava koşullarında onlarca yıl veya daha
uzun süre devam eden değişikliklerle tanımlanan iklim değişikliği, sıcaklık, yağış düzenleri, belirli
hava olaylarının sıklığı ve şiddeti ve iklim sisteminin diğer özelliklerindeki değişiklikleri
içermektedir. İklim değişikliği kaynaklı fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel kırılganlıklar, gıda, su
ve ekonomik güvenliği zayıflatabilir. İklim değişikliğinin ikincil etkileri, yerinden edilme, geçim
kaynaklarının kaybı, hükümetlerin zayıflaması ve bazı durumlarda siyasi istikrarsızlık ve çatışmayı
neden olabilir. Bunun sonucu olarak büyük çaplı yer değiştirmeler ortaya çıkabilir.
Sonuç olarak, iklim mültecilerine, ulusal yasal sistemlerde sağlanan korumanın geçici nitelikte
olması, iklim mültecileri açısından süreklilik gösteren bir uygulamanın henüz devreye sokulmaması;
iklim değişikliğinin yol açtığı felaketler sebebiyle yerlerini değiştirmek zorunda kalan insanların
sayısındaki hızlı artış, bu soruna insan hakları odaklı bir çözümün bulunmasını gerekli kılmaktadır.
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Hiç şüphesiz çevreye en fazla zarar veren sanayileşmiş ülkeler, iklim mültecilerine koruma
sağlayarak ve verdikleri zararları tazmin ederek katkıda bulunmak zorundadır. Ancak bu
zorunluluğun da ötesinde, doğanın ve çevrenin korunması için acil önlemlerin alınması ve bu
önlemlere bütün devletlerin uymasının sağlanması gerekmektedir.
Son olarak, bilinçli ve sorumlu seçimler yaparak doğamızın hayatta kalmasına ve iklimimizin
durağanlaşmasına yardımcı olabiliriz. Sera gazı emisyonlarını hem yerel hem de ticari amaçlarla
sınırlamamız gerekmektedir. Aynı zamanda meydana gelen değişikliklere hazırlıklı olmalı ve iklim
dengesini normale döndürmeye çalışmalıyız. İklimimiz hem bizim hem de yarınlarımızın hayatta
kalması için gereklidir.
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ÖZET
Muhasebe bilimi, işletmede gerçekleşen finansal olayları kendine özgü sistem, ilke ve
yöntemlerle işleyip hem işletme içi hem de işletme dışı bilgi kullanıcılarına anlaşılır, güvenilir,
karşılaştırılabilir bilgiler üretmektedir. Bu bilgilerin kalitesi üzerinde muhasebenin temel kavramlarının
önemli rolü bulunmaktadır. Uygulayıcılara bir rehber niteliği taşıyan bu kavramlara uygun hareket etme
düzeyi ile üretilen bilgilerin kalitesi arasında doğrudan ve aynı yönde ilişki olduğunu söylemek
mümkündür.
Serbest muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğiyle ilgili ilk düzenleme olan 3568 Sayılı
Kanun, 13.06.1989 tarih ve 20184 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece
mesleğe hukuki nitelik kazandırılmış ve 26.12.1992 tarihli Resmi gazetede ise 1 Seri No.lu Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır.
Bu çalışmada amaç, 3568 Sayılı Kanun sonrasında muhasebenin temel kavramları üzerine,
1993–2020 yılları arasında yapılan akademik çalışmaların bibliyografik analizi gerçekleştirmektir. Bu
amaç doğrultusunda 10.10.2021 ile 20.11.2021 tarihleri arasında Google, Google Akademik, Dergipark,
üniversite dergilerinin resmi internet siteleri ve YÖK Ulusal Tez Merkezi üzerinde tarama yapılmıştır.
Bu tarama sonucunda temel kavramlar konusunda yayınlanmış 28 makale, 5 yüksek lisans ve 1 doktora
tezi olmak üzere toplam 34 yayına ulaşılmıştır.
Çalışmanın sonucunda, çok yazarlı çalışmaların 2005 yılı itibariyle arttığı, doktor öğretim
üyelerinin diğer ünvanlara kıyasla daha çok çalışma yaptığı, erkek yazarların literatüre daha fazla katkı
sağladıkları görülmüştür. Yine incelenen çalışmaların teorik ağırlıklı olduğu, 2009 yılından itibaren
lisansüstü çalışmalar yerine makale yazımının daha çok tercih edildiği, bütün kavramları konu edinen
çalışmaların daha fazla olduğu ancak tekil olarak çoğunlukla ‘ihtiyatlılık’, ‘sosyal sorumluluk’ ve
‘önemlilik’ kavramlarının ele alındığı ve çalışmaların daha çok ‘Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi’,
‘Muhasebe ve Finansman Dergisi’ ve ‘Mali Çözüm Dergisi’nde yayımlandığı bulgularına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Muhasebenin Temel Kavramları, Bibliyografik Analiz, 3568 Sayılı Kanun
ABSTRACT
Accounting science processes financial events in the business with its unique systems, principles
and methods and produces understandable, reliable and comparable information for both internal and
external information users. The basic concepts of accounting have an important role on the quality of
this information. It is possible to say that there is a direct and same direction relationship between the
level of acting in accordance with these concepts, which are a guide for practitioners, and the quality of
the information produced.
The Law No. 3568, which is the first regulation regarding the profession of independent
accountancy and financial advisor, entered into force after being published in the Official Gazette dated
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13.06.1989 and numbered 20184. Thus, the profession gained a legal qualification and the General
Communiqué on Accounting System Application Serial No. 1 was published in the Official Gazette
dated 26.12.1992.
The aim of this study is to perform a bibliographic analysis of academic studies conducted
between 1993 and 2020 on the basic concepts of accounting after the Law No. 3568. For this purpose,
between 10.10.2021 and 20.11.2021, Google, Google Academic, Dergipark, official websites of
university journals and YÖK National Thesis Center were searched. As a result of this search, a total of
34 publications including 28 articles 5 post graduate and 1 doctoral theses published on basic concepts
were reached.
As a result of the study, it was seen that studies with multiple authors increased as of 2005,
doctoral faculty members did more work compared to other titles, and male authors contributed more to
the literature. Again, the studies examined are mostly theoretical, since 2009, article writing has been
preferred rather than graduate studies, there are more studies dealing with all concepts, but mostly the
concepts of 'prudence', 'social responsibility' and 'Materiality' are dealt with singularly, and the studies
are more focused. It has been found that many of them were published in 'The Journal of the World of
Accounting Science', 'The Journal of Accounting and Finance' and 'The Journal of Financial Solution'.
Keywords: Basic Concepts of Accounting, Bibliographic Analysis, Law No. 3568
1. GİRİŞ
Türkiye’de 1990’lı yıllar öncesinde muhasebe kültürü vergiye dayalı olarak yapılmaktaydı.
İşletme faaliyetleri verilerinin gerek işletme içi gerekse dış kaynaklı kişiler tarafından daha doğru ve net
sonuçlar gösterebilmesi ortak bir muhasebe dili ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Gelişen sanayi, toplum ve
teknoloji ile muhasebe uygulamalarının homojen olarak tek bir çatı altında toplanması günümüz
muhasebesinin temelini oluşturmuştur.
26.12.1992 tarihinde Muhasebe Genel tebliği ile tekdüzen muhasebe sistemine geçilmiş ve bu
tebliğ kapsamındaki düzenlemelere uyulması 1994 yılından itibaren zorunlu hale getirilmiştir Böylelikle
muhasebe uygulamaları sonucunda elde edilen faaliyet ve finansal raporların güvenilirliği,
karşılaştırılabilirliği ve kıyaslanabilirliği sağlanmıştır.
Günümüzde muhasebe bilgilerinin kullanıldığı çok fazla alan bulunmaktadır. Dolayısıyla ticari
faaliyetlerin sonuçlarını çeşitli yönlerden gösteren finansal tablolar kullanıcılar açısından oldukça
önemlidir. Mali tablolar muhasebenin temel kavramlarının ruhuna uygun olarak hazırlandıklarında
işletme içi ve dışı bilgi kullanıcılarına doğru, güvenilir, karşılaştırılabilir, anlaşılır bilgiler sunulacaktır.
Bu araştırmanın amacı, muhasebe uygulamalarına yön veren ve muhasebe bilim dalının kaliteli
bilgi üretiminde en önemli unsurlarından biri olan temel kavramlarla ilgili olarak 3568 sayılı kanun
sonrasında 1993-2020 yılları arasında yapılmış akademik çalışmaları bibliyografik analiz yöntemiyle
inceleyerek literatüre katkı sağlamaktır.
2. MUHASEBE BİLGİSİ VE MUHASEBE BİLGİSİNDE KALİTE SORUNU
Temel amacı, bilgi üretmek olan muhasebe biliminin bu bilgi üretiminde karşı karşıya kaldığı
birçok sorun söz konusudur. Bir sacayağı olarak tesis edilmek istendiğinde bu sacayağının bir tarafında
meslek elemanı, bir tarafında mükellef ve diğer tarafta ise toplum yer almaktadır. Bu üç paydaş, bilginin
kalitesi üzerinde nispi ağırlıkları değişmekle birlikte söz sahibidirler. Bilginin kalitesi üzerinde etkili
olan faktörler arasında yasal mevzuat, muhasebe ilke ve kavramları, muhasebe standartları, mesleki etik,
davranışsal muhasebe, mükellef vb. sayılabilir.
Mesleğini bağımsız ve tarafsız bir biçimde yürütmek isteyen meslek elemanı, zaman zaman bu
isteğine aykırı davranış sergilemek zorunda kalabilmektedir. Bu aykırı davranışa yol açan faktörleri
araştıran birçok çalışma vardır. Mesleki bağımsızlığın ve/veya tarafsızlığın sapmasında ise muhasebe
temel kavramlarının özüne uymamak önemli bir faktör olarak göze çarpmaktadır.
Ürettiği bilgi sadece bir kişi veya kurumu ilgilendirseydi meslek elemanının yükü hem maddi
(iş yükü anlamında) hem de manevi (çeşitli kesimlerden gelen baskı anlamında) bugünkünden çok ama
çok az olacaktı. Sürekli değişen mevzuatı takip etmek ve istemese de bu değişikliğe ayak uydurmak
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zorunda olan meslek elemanının zamanla yarışı her geçen gün artmaktadır. Meslek etiği ve hatta kendi
düşünce yapısı ile uyuşmayan bir takım istekleri yerine getirme zorunluluğu içinde mesleği icra eden
meslek mensubunun yaşadığı manevi baskı da paralel olarak artmaktadır. Bir de bunlara ilave olarak
yaptıkları işin değerinin takdir edilmediği yönünde söz ve eylemlerle karşılaştıklarında mesleki
tatminsizlik, stres ve belki de depresyon hali kendini göstermektedir. Bu ortamda ise üretilen muhasebe
bilgisinin kalitesinin hangi düzeyde olacağını tahmin etmek çok zor olmayacaktır.
3. MUHASEBE BİLGİ KALİTESİNDE TEMEL KAVRAMLARIN ÖNEMİ
26.12.1992 Tarih 21447 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliği Sıra No 1’e göre muhasebe temel kavramları 12 tanedir.
Ülkemizde Türk Muhasebe Sistemi uzun bir süre çok büyük değişikliklere uğramadan 27 yıldır
yürürlükte kalmıştır. 1 Sıra Nolu tebliğde muhasebe politikaları için önemli olan Muhasebenin Temel
Kavramları yer almaktadır. Muhasebe skandalları, ekonomik krizler, AB uyum süreçleri, uluslararası
protokoller ve hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerle birlikte finans raporlarındaki farklı durumlar 12
temel kavramın muhasebe politikalarında uygunluk derecesini sorgulatmıştır (Can vd., 2014: 41). Tek
düzen muhasebe sistemi ile farklı kurum ve kuruluşlarda yapılan muhasebe raporlarının net, anlaşılır,
güvenilir ve karşılaştırılabilir olması sistemin temel kavramlar çerçevesinde hazırlanmış olduğu
gerçeğini göstermektedir.
Muhasebe Temel kavramlarının, mesleki faaliyetler uygulamasında kişilere yol gösterdikleri,
finansal konularda oluşabilecek kararsızlıklara rehber ettikleri görülmektedir. Bu kavramlar
doğrultusunda muhasebe işlemlerini yürüten ve mali tablolarını bu kavramlara uygun raporlayan
işletmelerde (Demir ve Onocak, 2021: 218) muhasebe bilgi üretiminde;
1. Belli kişi veya grupların değil bütün toplumun çıkarlarının gözetilerek gerçeğe uygun, tarafsız
ve dürüst davranıldığı;
2. İşletmenin sahip/sahiplerinden, yöneticilerinden, personelinden ve diğer kişi/kurumlardan
ayrı bir kişiliğe sahip olduğu düşüncesiyle hareket edildiği;
3. Kuruluşların ticari faaliyet ömrünün, sahiplerin yaşam süreleri ile sınırlı olmadan devam ettiği
gerçeğine uygun davranıldığı;
4. İşletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belirli dönemlere ayrıldığı ve her bir dönemin
faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak değerlendirilmek suretiyle
işlemlerin yürütüldüğü;
5. Muhasebe kayıtları ülkenin para birimi cinsinden kayda ve değerlemeye alındığı;
6. Bir varlığı elde etmek için yüklenilen giderlerin tamamının ilgili varlığa yansıtıldığı;
7. Muhasebe kayıtlarının gerçek durumunu yansıtan, usulüne ve amacına uygun olarak
düzenlenmiş objektif belgelere dayandırıldığı ve muhasebe kayıtlarına esas alınan
yöntemlerin seçilmesinde tarafsız ve önyargısız olunduğu;
8. Uygulanan muhasebe politikalarının dönemler boyunca değiştirilmeden kullanıldığı, eğer
değişiklik yapılmışsa bunlara ait açıklayıcı bilgilerin finansal tablo dipnotlarında açıkça
belirtildiği;
9. Mali tablo bilgilerinin kullanıcılarına doğru karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde yeterli,
açık ve anlaşılır olmasına gayret edildiği;
10. Belirsizlik durumlarında olası zararlara yönelik ilgili kanun çerçevesinde hareket edildiği ve
temkinli davranılarak gerekli karşılıkların ayırıldığı;
11. Finansal tablolarda yer alan hesap kalemlerinin karar vericilerin kararlarına ışık tutacak
düzeyde önemli oldukları ve son olarak
12. Tablolardaki bilgilerin özleriyle biçimlerinin çatışmadığı ve bundan sapmalar olunduğunda
ise işlemin özüne göre hareket edildiği ifade edilmektedir.
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Dolayısıyla temel kavramlara uygunluk muhasebe bilgisinin kalitesi üzerinde doğrudan ve
önemli olarak etkili olmaktadır.
4. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
4.1. Araştırmanın Amacı
Maliye Bakanlığı tarafından 26.12.1992 tarihinde yayımlanan ‘Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği’nde muhasebe ile ilgili önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasa Muhasebenin Temel
Kavramları, Muhasebe Politikalarının Açıklanması, Mali Tablolar İlkeleri, Mali Tabloların
Düzenlenmesi ve Sunulması, Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve İşleyişi konularını
kapsamaktadır. 01.01.1994 tarihinden itibaren tüm ülke düzeyinde bu düzenlemenin uygulanması
zorunlu hale getirilmiştir (www.muhasebetr.com).
Bu araştırma, 3568 sayılı kanun sonrasında muhasebe temel kavramları ile ilgili olarak 1993–
2020 yılları arasında yapılmış akademik çalışmaların bibliyografik analiz yöntemi ile
değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Literatür incelendiğinde muhasebe temel kavramlarına yönelik daha önce yapılan herhangi bir
bibliyografik (içerik) analizine rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın ilk olması onun önemine
işaret etmektedir.
4.2. Verilerin Elde Edilmesi
Çalışmanın amacına ulaşmak için 1993-2020 yılları arasında gerçekleştirilmiş akademik
çalışmalar Google, Google Akademik, Dergipark, akademik dergilerin resmi internet siteleri ve YÖK
‘Ulusal Tez Merkezi’den elde edilmiştir. Bu tarama sonrasında 28 makale, 5 yüksek lisans ve 1 doktora
tezi olmak üzere toplam 34 akademik çalışmaya ulaşılmıştır.
4.3. Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada bibliyografik analiz yöntemi kullanılarak veriler değerlendirilmiştir.
‘Bibliyografya veya bibliyografi; bir konu hakkındaki yayınların tamamıdır. Belli bir konuda veya
muhtelif konulardaki yayınların kitap, broşür, makale vb. listesidir’ (wikipedia.org). Başka bir ifade ile
‘Belirli bir alanda belirli bir dönemde ve belirli bir bölgede kişiler ya da kurumlar tarafından üretilmiş
yayınların ve bu yayınlar arasındaki ilişkilerin sayısal olarak analizidir’ (ulakbim.gov.tr). Bibliyografik
yöntem; bilim alanında yazılmış olan akademik çalışmaların belirli aralıklarda ele alınan konuların
gelişim düzeyinin belirlenmesi ve ağırlıklı olarak hangi kavramlar üzerinde yoğunluk olduğunun
belirlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır (Polat vd., 2019: 46).
İçerik analizi olarak da bilinen bu yöntemde; çok sayıda içeriği analiz etmek için kullanılan,
sosyal bilimler araştırmalarının vazgeçilmez yöntemlerinden biri olan; çoğunlukla söz konusu
içeriklerdeki temalar, örüntüler, kalıplar, sık geçen kelimeler gibi içeriğin önemli olduğu düşünülen
parçalarını belirlemek ve analiz etmek için kullanılır (www.icerik.com).
4.4. Bulgular
Çalışmanın bu aşamasında, muhasebenin temel kavramları ile ilgili yayımlanmış olan 28 makale
ve 6 lisansüstü çalışmanın çeşitli açılardan analizi yapılmıştır. Bu kapsamda yazar sayılarına, akademik
ünvanlarına, yazarların cinsiyetlerine, çalışmaların teorik veya ampirik olma durumlarına, yayın
türlerine, yayımlandıkları dergilere ve temel kavramların yıllar itibari ile dağılımına ilişkin analizler
yapılmıştır. Bulgular; grafikler şeklinde frekans değerleri ile birlikte gösterilmiştir.
Akademik çalışmaların yıllar ve sayılar itibariyle dağılımı Grafik 1’de yer almaktadır.
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Grafik 1: Yayınların Yılları ve Sayıları
Grafik 1’de 2007 yılına kadar temel kavramları ele alan çalışmalar (Lisansüstü tez veya makale)
her yıl bir adet olduğu görülmektedir. 2009 yılından itibaren temel kavramlara yönelik çalışmaların
sayıları görece olarak artış katetmiştir. Bu artışta 2000’li yıllarda patlak veren muhasebe skandallarının
etkisi olduğu söylenebilir. Zira, bu skandallarla birlikte muhasebe bilgilerinin kalitesi sorgulanmış; bu
bilgilerin güvenilirliklerini artırma için nelerin yapılması gerektiği tartışılmaya başlanmıştır. Bu
kapsamda finansal tablolardaki bilgi kalitesine temel kavramlara uygunluk düzeyini ele alan çalışmalara
ağırlık verildiği söylenebilir.

Adet

Yayınların tür olarak dağılımı Grafik 2’de gösterilmiştir.
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Grafik 2: Yayın Türü ve Adetleri
Grafik 2’de, araştırma yapılan yıllarda (1993-2020) yayımlanan akademik çalışmalarda makale
sayılarının (28) lisansüstü yayınlara (6) göre yüksekliği göze çarpmaktadır.
Yaklaşık 28 yıllık bir zaman diliminde (1993-2020) temel kavramların ele alındığı akademik
çalışmaların sayısının çok az olduğu söylenebilir. Zira bilinmektedir ki bu kavramların muhasebe bilgi
kalitesi üzerindeki etkisi fazladır. Dolayısıyla akademik camianın bu konuda daha çok yayın yaparak
temel kavramların öneminin vurgulanması beklenir.
Akademik çalışmaların tek yazar ve çok yazarlılık durumu ile bunların yıllara göre dağılımı
Grafik 3’te gösterilmiştir.
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Grafik 3: Akademik Çalışmalarda Yazar Sayıları ve Yıllara Göre Dağılımı 1
Grafik 3’te görüldüğü gibi 2005 yılından itibaren birden fazla yazarlı çalışmalar artış
kaydetmiştir.
Akademik personel arasında bilgi paylaşımı ve ekip çalışmalarına yönelimin artmasında,
teknolojik gelişmelerin mekân farklılığından kaynaklı sorunları çok aza indirmesinin önemli bir rolü
olduğu söylenebilir. Ayrıca daha önce de ifade edildiği üzere yaşanan muhasebe skandallarının bu konuya
olan eğilimin artmasında etkili olduğu düşünülebilir.

Sayı

Akademisyenlerin ünvanlara göre dağılımı Grafik 4’te incelenmiştir.
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Grafik 4: Yazarların Ünvan Dağılımı

1

Lisansüstü tezler bir (1) kişi tarafından yazıldığından bu grafikte yer almamaktadır.
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Grafik 4 incelendiğinde; Dr. Öğr. Üyelerinin (15) diğerlerine göre daha çok yayın yaptıkları
gözlenmiştir. Bunu sırasıyla Prof. Dr. (12), Lisansüstü öğrenciler (8), Doç. Dr. (7), Araştırma Görevlisi
(6) ve Öğretim Görevlisi (5) takip etmiştir.
Bir üst ünvana erişme çabası içinde olan özellikle Dr. Öğretim üyelerinin hemen her konuda
olduğu gibi bu konuda da daha fazla yayın yapmaya yöneltmiş olduğu söylenebilir.
Çalışmaların cinsiyet açısından dağılımı Grafik 5’te yer almaktadır.
Kadınlar (14)
28%

Erkekler (36)
72%

Grafik 5: Yazarların Cinsiyet Dağılımı 2
Grafik 5’te görüldüğü gibi erkek akademisyenler bu konuda daha fazla yayın yapmışlardır.
Akademik çalışmaların %72’sine erkek yazarlar, %28’ine kadın yazarlar katkıda bulunmuştur.
Ülkemiz üniversite ögretim elemanı sayılarında erkekler 98.640 kadınlar ise 82.754 kişiden
oluşmaktadır. Bu sayıların oran dağılımı sırasıyla %54 ve %46’dır (www.yok.gov.tr). Oranların hemen
hemen yarı yarıya olduğu görülmektedir. Üniversitelerdeki akademik personelin cinsiyet dağılımındaki
bu istatistiki sonuçlar dikkate alındığında, erkeklerin kadınlara oranla bu konuda daha üretken olduğu
söylenebilir.
Yayınlarda konunun ele alış yöntemlerinin dağılımı Grafik 6’da yer almaktadır.
Ampirik
8%

Teorik
92%

Ampirik

Teorik

Grafik 6: Konunun Ele Alınış Yöntemi
Grafik 6’da görüldüğü üzere araştırma sonucunda bilimsel çalışmaların %92’sini teorik, %8’ini
ise ampirik çalışmalar oluşturmaktadır. İncelenen yıllar aralığında (1993-2020) makalelerin teorik
çalışma oranının yüksek olduğu görülmüştür.

2

Bu dağılıma akademik personel olmayan 6 yazar (lisansüstü öğrenci) dâhil edilmemiştir.
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Çalışmalarda konunun teorik olarak ele alınmasının yüksek oranda çıkması, temel kavramların
önemine teorik kapsamda vurgu yapılması ve akademik bilgi düzeyinin yaygınlaştırılması isteğinin daha
baskın olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Sayı

Çalışmalarda ele alınan temel kavramların dağılımı Grafik 7’dedir.
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Grafik 7: Ele Alınan Temel Kavramlar
Grafik 7’de görüldüğü gibi ele alınan temel kavramlar içinde İhtiyatlılık kavramı (7), Sosyal
Sorumluluk kavramı (6), Önemlilik kavramı (4), İşletmenin Sürekliliği kavramı (2), Kişilik kavramı (2),
Dönemsellik kavramı (1), Maliyet Esası kavramı (1), Tam Açıklama kavramı (1) yer almaktadır. Ayrıca
araştırmada, temel kavramların hepsine yer veren çalışmaların ise 8 adet olduğu görülmüştür.
Temel kavramların her birinin önemli olduğu bilinmektedir. Zaten bütün kavramları aynı
çalışma kapsamında ele alan çalışmaların sayısı diğerlerine göre fazladır. Ancak temel kavramların
bazılarının mali tabloları etkileme düzeyleri farklılık göstermektedir. Bu önem de ele alınan temel
kavramı belirlemede etkili olabilmektedir.

Yayın Sayıları

Makalelerin yayınlandıkları dergilere göre dağılımı Grafik 9’da görülmektedir.
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Grafik 8: Dergi Adları ve Makale Sayıları Dağılımı 3
3

Grafik 8’de yer alan üniversite dergileri; Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Manisa Celal Bayar
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Grafik 8’de muhasebenin temel kavramları konusunda 1999–2020 yılları arasında 28 adet
makalenin 3 tanesi Muhasebe Bilim Dünyası, 2 tanesi Mali Çözüm Dergisi ile Muhasebe ve Finansman
Dergisi’nde, 10 tanesi de üniversite dergilerinde yayınlandığı görülmektedir. Geriye kalan dergilerde
ise birer tane akademik çalışma yayımlanmıştır.
5. SONUÇ
Muhasebe bilgi kalitesinin artırılması yönünde birçok hukuki düzenlemelere gidilmiş; mesleki
etik ilke ve kurallar belirlenmiş; bunların uygulamaya yansıtılması yönünde çalışmalar yapılmış ve
meslek mensuplarının sürekli eğitimi programları geliştirilmiştir. Bilgi kalitesini doğrudan ve önemli
düzeyde etkileyen kurallardan biri ve en önemlisi de kuşkusuz muhasebe temel kavramlarıdır. Bu
kavramlara uyum düzeyi ile muhasebe bilgisinin kalitesi arasında yüzde yüz ve aynı yönde bir ilişki
olduğunu söylemek güç değildir.
Bu çalışma kapsamında çeşitli akademik internet siteleri taranarak muhasebe temel kavramları
ile ilgili 1993-2020 yılları arasında yayınlanan 28 makale ve 6 lisansüstü tez olmak üzere toplam 34
çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar bibliyografik (içerik) analiz tekniğiyle nitelik, yıl, yazarların
cinsiyeti, ele alınan temel kavramlar vb. açılardan incelenmiş aşağıda birer cümle ile özetlenen sonuçlar
elde edilmiştir;
 Araştırma yapılan ilgili yıllarda (1993-2020) makale türünde oldukça fazla çalışmaya
rastlanmıştır.
 Çalışmaların büyük çoğunluğu teorik (%92) ve az bir kısmı ise ampirik (%8) nitelik
taşımaktadır.
 Temel kavramlara yönelik çalışmaların 2009 yılından itibaren artış gösterdiği ortaya
çıkarılmıştır.
 Cinsiyet dağılımında erkek akademisyenlerin daha fazla çalışma yaptığı görülmüştür.
 2005 yılından itibaren birden fazla yazarlı çalışma sayısının arttığı gözlenmiştir.


Unvan açısından Dr. Öğretim üyelerinin bu konuda daha çok yayın yaptıkları görülmüştür.



İhtiyatlılık, sosyal sorumluluk ve önemlilik kavramları üzerine daha fazla yayın yapıldığı
belirlenmiştir.

 Muhasebe Bilim Dünyası, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Mali Çözüm Dergisi temel
kavramlar ile ilgili çalışmaların en çok yayınlandığı dergiler olmuştur.
Bu araştırmada, 3568 sayılı kanun sonrası 1993-2020 yıllarında muhasebe temel kavramları
üzerine yapılmış çalışmalar içerik analizi ile çeşitli yönlerden incelenmiş ve bu bibliyografik inceleme
ile temel kavramlar üzerine çalışma yapacaklara literatür özeti sunulmuş ve bu yönüyle araştırmanın
diğer akademik çalışmalar için bir fayda sağlayacağı düşünülmüştür.
Muhasebe bilgi kalitesi üzerinde çok önemli olan temel kavramların ya bütün ya da farklı olarak
ele alındığı çalışmaların sayısının artması önerilir. Ayrıca meslek odalarının bu konuda meslek
mensuplarını bilgilendirici eğitim faaliyetleri düzenlemeleri, bu kavramın öneminin uygulayıcılar
tarafından da pekiştirilmesini sağlayacaktır.

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Afyon Kocatepe İ.İ.B.F Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi,
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
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POSITIVE CONTRIBUTIONS OF SYRIAN REFUGEES TO THE TURKISH ECONOMY
Firangiz Gulizada
College of Humanities and Social Sciences, Hamad Bin Khalifa University, Doha, Qatar

Abstract
Currently, there are over eighty million forcibly displaced people around the globe, and more than a
quarter of these people are refugees. Looking at these overwhelming statistics, we often forget the story of
dispossession, displacement and suffering each of these figures represents and focus on their assumed
representations of socio-economic and political disequilibrium. Turkey, as a bridge between East and West,
has become the leading country in the world to host the largest number of refugees and has been coping with
a non-stop influx of refugees, particularly, since the outbreak of the instability and conflicts of the grandest
scale in the Middle East and North Africa region. Negative perceptions of refugees oftentimes conceal
positive contributions they can bring to host communities and societies. Hence, by placing emphasis on the
Syrian refugees in Turkey, this article highlights the overlooked economic benefits of the presence of
refugees in the host nation.
Keywords: economy, positive contribution, Syrian refugees, Turkey
1. INTRODUCTION
As of 2020, there are 82.4 million forcibly displaced people around the globe, and 26.4 millions of
these people have become refugees.1 The world has known refugees for millennia, but the modern definition
of a refugee was drafted in the UN’s 1951 Convention relating to the status of refugees which defines a
refugee as someone who is outside their country of nationality, and is unable to return to their home country
because of well-founded fears of being persecuted.2 Currently, more than a quarter (25.1%) of all refugees
under the mandate of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNCHR) come from the Syrian
Arab Republic. Following the outbreak of the unrest within Syria in mid-March 2011, which ever since
turned into a perpetual multi-sided civil war, Turkey has become a prime transit and destination country in
due course with its retained ‘open-door’ policy towards Syrians who have been seeking refuge. As of
February 2021, with almost four million refugees, Turkey still holds the status of a host country to the
world’s largest refugee population, and 97.2 per cent of these people are Syrian refugees. According to data
derived from the Directorate of General Migration Management (DGMM) under the Ministry of Interior of
the Republic of Turkey, there are currently 3.66 million registered Syrian refugees under temporary
protection in Turkey (by the date of February 24th, 2021), and only 1.6 per cent of them are in the scope of
shelter centres, and the remaining percentage of these refugee population are ‘urban refugees’ who have
dispersed geographically in 81 provinces of Turkey. Indubitably, a vast share of refugees has considerable
impacts on the socio-economic well-being of the host country, and in most instances, this effect is perceived
negatively. And Turkey as well has been undergoing major economic and social consequences of hosting
refugees, and nonetheless, after a decade of the Syrian conflict, one might contemplate that Syrian refugees
are conceivably to stay in Turkey more than anticipated. Hence it is indispensable to grant prominence to
also potential and already existing benefits of refugees and underpin integration efforts so as to stimulate
shared prosperity and social harmony with the local community of the host country.
This paper aims to present a concise assessment on how the Turkish economy can and has been
gaining a positive impact with the presence of Syrian refugees and the prospective benefits in the medium
and long-term. In order to meet the objective, the paper will aggregate descriptive and inferential analyses by
utilising recently updated macro-level data derived from governmental institutions of the Republic of Turkey
1

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Refugee Population Statistics Database & Internal Displacement
Monitoring Centre (IDMC) Displacement Database
2 1951 Convention Relating to the Status of Refugees of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Article 1
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and the relevant international organisations and agencies. Furthermore, I will be using several supplementary
materials such as reports and working papers from global and national institutions and think tanks.
2. BACKGROUND
In the wake of experiencing the challenges and financial difficulties in coping with the huge influx of
Syrian refugees all on its own, by putting aside its national pride and expectations of a short conflict, since
April of 2012, Turkey has welcomed international assistance for the rising humanitarian crisis3 and joined
the United Nations Regional Response Plan to the Syrian Refugees, and the Regional Refugee and
Resilience Plan (3RP) in 2014, however, Turkey received only a negligible amount of the requested
monetary assistance. On April 4th, 2013, Turkey adopted ‘Law on Foreigners and International Protection’
(LFIP) - its first asylum law4, yet according to this legislation, access of refugees to the labour market was
restricted (Article 89.4c). Following up on the European Union-Turkey Joint Action Plan in October 2015,
the agreement between the two parties did not entirely succeed to meet the expectations but only prioritizing
to reduce the crossing of refugees from Turkey into Europe and disregarding a sustainable solution by
leaving behind an ambiguous fate for refugees. Having no legal access to the labour market, thousands of
refugees living outside the camps became low-wage employees in the informal sectors. And in the classical
economic theory, if the supply for the informal sector increases, it inherently decreases the demand for it and
gives rises to lower wages and also, in this case, confines the employability of underprivileged Turkish
citizens in the informal sector. Subsequently, on January 15th, 2016, the government of Turkey made a shift
in its policy towards refugees by issuing a decree to allow work permits with some constraints for foreigners
under temporary protection (i.e., refugees are not authorised to directly apply for work permits, but their
prospective employers (3.2a); an employment quota stating that the number of employees under temporary
protection should not exceed ten per cent of the Turkish citizens working in the same workplace (3.3b)).5
And now stepping into its tenth year, deterritorialized Syrian refugees appear to be ‘permanent guests’ in
Turkey despite growing hostile attitudes of the host community and challenges they face. This being the case,
Turkey is in need to see the bright side of hosting refugees and develop a more inclusive refugee policy,
which can eventually lead to economic and, accordingly, social benefits for both parties. As a matter of fact,
Syrian refugees have already turned into economic actors via various courses, yet their contributions have
been overshadowed by some groundless and some substantiated stereotypes. The following section will look
at how the stream of Syrian refugees can produce beneficial impacts either directly or indirectly on the
Turkish economy.
3. POSITIVE IMPACTS OF THE SYRIAN REFUGEES ON THE TURKISH ECONOMY
As noted in the preceding section, the majority of refugees without work permits are inclined to do any
job in the informal sectors with a low payment, especially in agriculture (employment in agriculture in
Turkey declined from 24.2% (2011) to 18.1% (2019)6), which might engender an extensive displacement of
poorly educated Turkish citizens in employment. On this premise, refugees also beget demand in the formal
sector, subsequently higher wages, and occupational upgrading of Turkish citizens. So, the supply shock in
the informal labour leads to a demand shock in formal employment. And this offsetting factor has prompted
an increase in average Turkish wages.7 Moreover, according to the Turkish Statistical Institute (TurkStat), in
the southern cities of Turkey like Adiyaman, Kilis and Gaziantep, where the Syrian refugees are massively
populated, there has been alleviation in unemployment. And with the 2016 decree to allow work permits to
refugees, terms, and conditions of labour for refugees within the Turkish economy has been moderately
improved, which conduce to growing numbers of refugees employed legally, and so they also become
subject to paying taxes to the government.
We should also place emphasis on a positive demand shock in the Turkish economy pertaining to
increased consumption of goods and services since the outset of refugee flow into Turkey. Either via public
3

‘The Rising Costs of Turkey’s Syrian Quagmire’, International Crisis Group, Europe Report № 230, Brussels, 2014, p.15
‘Law on Foreigners and International Protection’ (LFIP), Directorate General of Migration Management (DGMM) under the
Ministry of Interior of the Republic of Turkey, 2013
5 ‘Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Uygulama Rehberi’, Ministry of Family, Labour and Social Services of
the Republic of Turkey, 2016
6 World Development Indicators (WDI), World Bank
7 Wagner M. C., Del Carpio X. V., ‘The Impact of Syrians Refugees on the Turkish Labor Market’, The World Bank Group, 2015, p.19
4
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funds or illegal informal labour, refugees ultimately underpin growth through consumer expenditure. Since
2011, private consumption in Turkey has consistently been growing and almost doubled between 2011 and
2019 (Chart 1.).8 And the supply shock in the informal labour-intensive sectors owing to refugees plays the
role of an offsetting factor as it induces lower manufacturing and production that maintains a balance
between supply and demand, and even a decline in prices of goods and services, which also benefits the local
community.
Chart 1. Purchasing Power Parity (PPP) Conversion Factor, Private Consumption (Local Currency
(LCU) per International Dollar) - Turkey

Source: World Development Indicators (WDI) Database, World Bank
Furthermore, accommodating millions of refugees may also be perceived as a significant determinant
of the demographic window of opportunity. According to the United Nations Population Department, the
demographic window of opportunity is the period when the working-age population within a country
(commonly between 15-64) is considerably higher (55-60% of total population). And based on the data
derived from the Turkish Statistical Institute (TurkStat), the percentage of total Syrian refugees in Turkey
aged between 15-64 is 57,7 as of February 2021 (Table 1.)9. Turkey is currently within the period of
demographic window of opportunity (population aged 15-64 is 67,7% of the total population), and in
accordance with TurkStat’s calculations, it will last until 2030, and it is necessary to recognize refugees as a
part of the productive population in the long run, which can lengthen this positive stage of demographic
condition since the refugee children aged between 0-14 are 40.5% of the total Syrian refugee population in
Turkey. In this regard, it is undoubtedly essential giving precedence to quality over quantity in order to take
full advantage of this opportunity like improving the productivity rate of refugees by providing them with
relevant education level or vocational training, and unquestionably, adopting all-inclusive economic and
social planning and policy production that also encompass refugees.

8
9

WDI Database, World Bank
DGMM Database
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Table 1. Distribution of Registered Syrian Refugees (by Age and Gender as of February 2021)
(Recorded by Taking Biometric Data)
Age

Male

Female

Total

Total

1.966.815

1.689.710

3.656.525

0-14

763.458

715.613

1.479.071

15-64

1.171.093

937.448

2.108.541

65-90+

32.264

36.649

68.913

Source: Directorate General of Migration Management (DGMM) under the Ministry of Interior of the
Republic of Turkey
In addition to all the above, we need to remark that the capital inflow by the refugees has also
indirectly affected the labour market, according to the report published by TurkStat in 2019. The aggregate
deposits by Syrians in Turkish banks amounted to 1.5 billion Turkish liras in 2015 (~515.5 million USD at
the time).10 Syrians in Turkey ought also to be attributed as entrepreneurs in view of the fact that they have
established around ten thousand companies with total capital of over two billion Turkish liras since their
arrivals to Turkey as refugees (Table 2.) 11 , and certainly, these firms have generated plenty of job
opportunities for not just Syrians, but also Turkish citizens. And indeed, the government of Turkey ought to
give more green light, and open doors for Syrian business people and entrepreneurs as some Turkish
regulations (like LFIP) complicate the conditions for refugees to set up either a small or big business
enterprise (i.e. to be able to take a loan out from banks, refugees need to find a Turkish partner, or even the
restrainment to apply for work permit individually and the quota on the number of refugees within the same
workplace).
Table 2. Number of Companies with Syrian Partners
Year

Total Capital
(Inc. - TL)

Incorporated
Company

Total Capital
(LCC. - TL)

Limited
Liability
Company

2020

7

3,110,000

370

147,615,000

2019

4

600,000

743

217,135,000

2018

10

8,300,000

1585

423,029,000

2017

26

9,454,200

1176

227,045,000

2016

53

16,530,000

1711

256,411,000

2015

27

12,002,000

1572

242,003,500

2014

35

21,347,500

1222

203,745,175

2013

20

6,525,000

469

80,559,000

Source: Union of Chambers and Commodity Exchange of Turkey

10
11

‘Geleceğin Turkiye’sinde Ekonomi’, Turkish Statistical Institute (TurkStat), Ilke, Istanbul, 2019, p.69
Company Establishment and Liquidation Statistics, Union of Chambers and Commodity Exchange of Turkey
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4. CONCLUSION
Since the start of the humanitarian crisis in Syria, Turkey has seen an overwhelming influx of refugees,
making it a host country to the world’s largest refugee population. In general opinion, refugees are regarded
as a ‘cost’ or ‘burden’ to the host state, and in Turkey as well with the passing of time, there has been
growing concerns and adverse attitudes towards refugees within the local community. Perceptions of existing
and fabricated negative impacts of Syrian refugees, which have chiefly been economically driven
convictions, have phased out refugees’ possible and present benefits to the host community. However,
having a look at some above-enumerated positive contributions of refugees, we can discern that refugee can
become important players of economic growth in due time.
After a decade of the Syrian conflict, it is highly conceivable that Syrian refugees are going to stay in
Turkey longer than one might predict. Considering this and with the intention to prevent unpleasant surprises
of unorganised society and unpredictability, it is substantial to develop all-inclusive economic and social
planning that proposes durable solutions for a future with the visions of sustainability, social justice, and
long-term growth. Certainly, at this stage of time, challenges have become much grander because of the
coronavirus pandemic, especially due to the huge layoffs within the informal sectors. This also shows that
the formalization of employment, enabling decent work terms and conditions for refugees, should be
facilitated as very soon as possible.
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ÖZET
Sağlık alanında hizmetlerin etkin ve verimli kullanılabilmesi sağlık ekonomisi açısından önemlidir. Son
dönemde dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu
ekonomik konjonktür ve gelişmeler, direkt sağlık alanında insan unsurunu etkilemektedir. Bu nedenle
sağlığın ekonomik boyutu hem ülkeler hem de toplumlar açısından sürdürülebilir refah sağlamada önem
arz etmektedir. Bu kapsamda literatürde özellikle son yıllarda sağlık ekonomisi alanına yönelik artan bir
ilginin olduğu da gözlenmektedir. Ancak sağlık ekonomisi alanında yapılan çalışmaların bibliyometrik
bir şekilde analiz edildiği ve gelecek çalışmalara bir altyapı oluşturması kapsamındaki çalışmaların
sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Çalışmalar genelde farklı değişken ve yöntemler ile literatüre katkı
sağlamakla birlikte, yapılan analizlerin toplu olarak değerlendirmesi bütünü görme ve alanın gidişatına
yönelik yorum yapma adına önem arz etmektedir. Bu kapsamda mevcut çalışma ile özellikle sağlık
ekonomisi alanında yapılan son otuz yıl içindeki çalışmaları çeşitli şekillerde ele alarak literatüre katkı
sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, sağlık ekonomisi disiplininde uluslararası alanyazında
yayımlanan makalelerin çeşitli parametrelerle bibliyometrik bir analizini yapmaktır. Bu amaç
doğrultusunda 1991-2021 yılları arasında Web of Science veri tabanında Social Sciences Citation Index
(SSCI), Science Cıtatıon Index Expanded (SCI-Expanded), Emerging Sources Citation Index (ESCI)
atıf indekslerinde yayımlanmış 280 makale incelenmiştir. Değerlendirme safhasında öncelikle sağlık
ekonomisi alanında yapılan çalışmalar yıl, yazar adı, başlık, dergi adı, atıf sayısı vb. bilgiler kapsamında
tasniflenmiştir. Çalışmada öncelikle sağlık ekonomisi alanında yapılan makalelerin yıllara göre dağılımı
incelenmiştir. Sonuçlar, en fazla çalışmanın 2019 yılında 44 makale olarak gerçekleştiğini ortaya
koymaktadır. Ardından atıf analizi değerlendirmesinde sağlık ekonomisi alanında en fazla atıf alan ilk
5 makale incelenmiştir. Sonuçlarda, en fazla atıf alan makale Huserrau ve ark. tarafından 2013 yılında
“Value in Health” dergisinde yayınlanan “Consolidated Health Economic Evaluation Reporting
Standards (CHEERS)-Explanation and Elaboration: A Report of the ISPOR Health Economic
Evaluation Publication Guidelines Good Reporting Practices Task Force” başlıklı makalesi 817 atıf
sayısı ile ilk sırada yer aldığı gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Ekonomisi, Bibliyometrik Analiz, Web of Science.
ABSTRACT
In terms of health economy, effective and efficient use of health services is important. The COVID-19
pandemic, which has recently affected the world, and the other economic conjuncture and developments,
affected the human that is the direct output in the field of health. It has known that the economic
dimension of health is important in providing sustainable welfare for both countries and societies. In
this context, especially in recent years it is observed in the literature review that there is an increasing
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interest in health economics. However, it has been observed that the studies in the health economics,
which are collected in a bibliometric way and the studies that form a basis for future studies, are limited.
Although the studies generally contribute to the literature with different variables and methods, it is
important to evaluate the analyzes in order to interprete the effects as a whole picture. In accordance
with this purpose, we tried to contribute to the literature by considering the studies in the last thirty
years, in different ways. The aim of this study is to make a bibliometric analysis of the articles published
in the international health economics literature economics with various parameters. For this aim, 280
articles that were published in the Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Citation Index
Expanded (SCI-Expanded), Emerging Sources Citation Index (ESCI) citation indexes in the Web of
Science database between 1991-2021 were examined. For the analyses, studies in the field of health
economics were determined by year, author's name, title, journal name, number of citations, etc.
classified in the information. The results of the studies in the health economics according to years reveal
that the highest number of studies are being done in 2019 with 44 articles. Then top 5 most cited articles
in the literature were investigated. In the results, it was seen that the most cited article was Huserrau et
al. The article titled "Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS)Explanation and Elaboration: A Report of the ISPOR Health Economic Evaluation Publication
Guidelines Good Reporting Practices Task Force" published in the "Value in Health" journal in 2013
ranks first with 817 citations.
Key Words: Health Economics, Bibliometric Analysis, Web of Science.
1

GİRİŞ

Sağlık ekonomisi alanında yapılan ilk çalışma 1940’lı yıllarda yapılmıştır. Sağlık ekonomisi üzerine
yapılan çalışmalar ilk yirmi yıl içinde yavaş olmasına rağmen 1960’lı yıllarda bu alanda yapılan
çalışmaların sayısında ciddi bir artış olduğu incelenmektedir (Wagstaff ve Culyer, 2012: 406). Sağlık
ekonomisi alanında yapılmış olan yazılı çalışmaların belirli dönemler itibariyle incelenmesi bu
alanındaki gelişmelerin takip edilmesi açısından önem arz etmektedir (Hotamışlı ve Eren, 2014: 2).
Sağlık ekonomisi alanında literatürde çok sayıda çalışma olmasına rağmen bu alandaki çalışmaların
bibliyometrik yöntem ile incelendiği az sayıda çalışma mevcuttur. Literatürde bibliyometrik analiz ile
sağlık ekonomisi alanında yapılan çalışmalar incelenmiştir. Rubin ve Chang (2003) tarafından 19912000 yılları arasında sağlık ekonomisi alanında yapılan makalelerin bibliyometrik analizi yapılmıştır.
Son on yılda yapılan çalışmalar incelendiğinde makale, dergi sayısı artmıştır. Yazar sayısına göre
incelendiğinde tek yazarlı makale sayısında azalma olduğu incelenirken üç, dört veya daha fazla yazarlı
makaleler sayısında artış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Wagstaff ve Culyer (2012) tarafından sağlık
ekonomisi alanında en fazla atıf alan 300 çalışma üzerinden bibliyometrik analiz yapılmıştır. Çalışmada
ortak anahtar kelimeler, en fazla yayınlanan ülkeler ağ analizi yardımıyla bulgulara ulaşılmıştır.
Wagstaff ve Culyer (2012) tarafından yapılan çalışmasında sağlık ekonomisinde 1969-2009 yılları
arasında çalışmaların bibliyometrik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Sağlık ekonomisi alanında
1940’lı yıllardan başlayan çalışmalar günümüze kadar devam etmektedir. Sağlık ekonomisi alanında
bibliyometrik analizin yapıldığı çalışmaların az sayıda olması bu alandaki bibliyometrik çalışmaların
eksikliğini ortaya koymaktadır. Bu amaçla sağlık ekonomisi alanında 1991-2021 yılları arasındaki
çalışmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır.
2

YÖNTEM

Bibliyometrik analiz matematiksel ve istatistiksel teknikler kullanılarak “makale, kitap, kongre ve diğer
yazılı iletişim araçlarının” incelenmesini içeren bir analiz türüdür (Köse Çavuşgil, 2020: 101). Araştırma
alanına ilişkin dökümanların nicel olarak inceleyen bibliyometrik yöntem, literatürün analizi için önemli
bir araç olmasından dolayı araştırmada bibliyometrik yöntem kullanılmıştır (Baynal Doğan vd., 2021:
166). Bu çalışmada bibliyometrik analiz kullanılarak sağlık ekonomisi alanyazında yapılmış olan
çalışmalar incelenmiştir. Sağlık ekonomisi alanında yapılan çalışmalar için WoS veri tabanında “Sağlık
ekonomisi, Sağlık ve Ekonomi” başlıklarının “Makale Başlığı”, “Özet” ve “Anahtar Kelimeler”
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seçenekleri üzerinde aranmıştır. Çalışmada 1991-2021 yılları arasındaki Web of Science veri tabanı
üzerinde Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Cıtatıon Index Expanded (SCI-Expanded),
Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslerinde taranan dergilerin İngilizce yayın diline sahip
ve ekonomi dergilerinde yayınlanan çalışmaları kapsamaktadır. Bu kısıtlar dahilinde 286 makaleye
ulaşılmıştır. Çalışmalar arasında altı makale ilgisiz olduğundan dolayı çıkarılmıştır. Sağlık ekonomisi
alanında belirlenen kısıtlar altında 280 makalenin bibliyometrik analizi yapılmıştır.
3

BULGULAR

Sağlık ekonomisi alanında mevcut literatürün incelenmesi sağlık ekonomisi alanında birçok çalışmanın
olmasına rağmen bu alandaki çalışmaların bibliyometrik bir şekilde analiz edildiği ve gelecek
çalışmalara bir altyapı oluşturması kapsamında çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür (Taşkaya
ve Aksoy, 2021: 519). Sağlık ekonomisi alanında yapılan çalışmalar yıl, yazar adı, başlık, dergi adı, atıf
sayısı, vb. bilgiler Excel’e aktarılmıştır. Bibliyometrik analiz için bazı göstergeler kullanılmıştır (Doğan
ve Baynal Doğan, 2020: 566):
a) Yayınların Yıllara Göre Dağılımı
b) En Çok Atıf Alan İlk Beş Yayın
c) Yayınların Dergilere Göre Dağılımı
Bu göstergeler üzerinden çalışmanın bibliyometrik analizi yapılmıştır. İlk olarak sağlık ekonomisi
alanında yapılmış çalışmaların yıllara göre dağılımı Şekil 1’de incelenmektedir.
Şekil 1 Yayınların Yıllara Göre Dağılımı
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Sağlık ekonomisi alanyazında yapılan çalışmalar Şekil 1’de incelendiğinde 1991-2021 yılları arasındaki
dağılımı incelenmiştir. 1991-2021 yılları arasındaki sağlık ekonomisi alanında yapılmış çalışmalar
incelendiğinde en fazla çalışma 2019 yılında 42 makale ile incelenmektedir. 2019 yılından sonra sağlık
ekonomisi alanında yapılan çalışmalarda azalış yönündedir. 2020 yılında sağlık ekonomisi alanında
yapılmış olan çalışmalar bir önceki yıla göre azalmıştır. 2021 yılında sağlık ekonomisi alanında yapılmış
olan makale sayısı 11 olarak Şekil 1’de incelenmektedir.
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Tablo 1 Sağlık Ekonomisi Alanında En Çok Atıf Alan İlk Beş Yayın
Yıllar

Yazar adı

Başlık

Dergi adı

2013

Huserrau vd.

Value in Health

2008

Terza vd.

2013

Huserrau vd.

2004

Eichler vd.

2008

Brouwer vd.

Consolidated Health Economic Evaluation
Reporting Standards (CHEERS)-Explanation
and Elaboration: A Report of the ISPOR Health
Economic Evaluation Publication Guidelines
Good Reporting Practices Task Force
Two-stage residual inclusion estimation:
Addressing endogeneity in health econometric
modeling
Consolidated Health Economic Evaluation
Reporting Standards (CHEERS) Statement
Use of cost-effectiveness analysis in healthcare resource allocation decision-making: How
are cost-effectiveness thresholds expected to
emerge?
Welfarism vs. extra-welfarism

Journal of
Economics

Atıf
Sayısı
817

Health

762

Value in Health

558

Value in Health

509

Journal of
Economics

174

Health

1991-2021 yılları arasında SSCI, SCI-Expanded, ESCI indekslerinde tarafından taranan ekonomi
dergilerinde yayınlanan sağlık ekonomisi alanında en fazla atıf alan ilk beş yayın Tablo 1’de
incelenmektedir. En fazla atıf yapılan ilk beş yayın listesi incelendiğinde ilk sırada Husserau vd. (2013)
tarafından yapılan çalışmasında 817 atıf, ikinci sırada Terza vd. (2008) tarafından yapılan çalışmasına
762 atıf, üçüncü sırada Husserau vd. (2013) tarafından yapılan çalışması 558 atıf alırken dördüncü sırada
Eichler vd. (2004) tarafından yapılan çalışmasında 509 atıf sayısı alırken son olarak Brouwer vd. (2008)
tarafından yapılan çalışması 174 atıf sayısı aldığı Tablo 1’de incelenmektedir.
Şekil 2 Yayınların Dergilere Göre Dağılımı
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Ekonomi dergilerinde sağlık ekonomisi alanında yapılmış olan makalelerin dergilere göre dağılımı Şekil
2’de incelenmektedir. Sağlık ekonomisi alanında yapılan 280 çalışmadan en fazla makale yayınlanan
ilk altı dergi Şekil 2’de gösterilmektedir. En fazla makale yayınlanan dergi 102 makale ile “Value in
Health” dergisi olarak incelenirken ikinci sırada 62 makale ile “Health Economics” dergisi, üçüncü
sırada 24 makale ile “Journal of Health Economics” dergisi, dördüncü sırada 16 makale ile “European
Journal of Health Economics” dergisi, beşinci sırada 15 makale ile “Pharmacoeconomics” dergisi ve
son sırada 12 makale ile “Health Economics Review” dergisi yer almaktadır.
4

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sağlık ekonomisi alanında son otuz yıl içinde yapılmış makalelerin bibliyometrik analizi yapılmıştır.
Ekonomi dergilerinde SSCI, SCI-Expanded ve ESCI indekslerinde tarafından taranan İngilizce yayın
dilinde yazılmış sağlık ekonomisinde yapılmış 280 makale değerlendirilmiştir. Bibliyometrik analiz
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yöntemiyle sağlık ekonomisi alanında yapılmış olan çalışmaların yıllara göre dağılımı, en fazla atıf alan
yayınlar ve yayınların dergilere göre dağılımı incelenmiştir. Yıllar itibariyle sağlık ekonomisi alanında
yapılmış olan makaleler incelendiğinde en fazla makalenin 2019 yılında 42 makale olduğu
incelenmektedir. 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 20 ve 11 makale olduğu incelenmektedir. Sağlık
ekonomisi alanında bibliyometrik analiz yöntemiyle literatürde son dönemlerde sağlık ekonomisi
alanında yapılan çalışmalarda azalış olduğu görülmektedir. Sağlık ekonomisi alanında en fazla atıf alan
ilk beş makale değerlendirilmiştir. En fazla atıf alan makale Husserau vd. (2013) tarafından Value in
Health dergisinde yayınlanan “Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards
(CHEERS)-Explanation and Elaboration: A Report of the ISPOR Health Economic Evaluation
Publication Guidelines Good Reporting Practices Task Force” başlıklı makale 817 atıf sayısı ile ilk
sırada yer almaktadır. Sağlık ekonomisi alanında yapılan yayınların dergilere göre dağılımı
incelendiğinde en fazla sağlık ekonomisi alanında yapılmış çalışmalar “Value in Health” dergisinde
yayınlanmıştır.
Bu çalışmada sağlık ekonomisi alanında bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak verilerin
değerlendirilmesi yapılmış fakat verilerin ağ analizi ile değerlendirilmesi yapılmamıştır. Ağ analizi ile
“Anahtar kelime ortak ağ analizi, yayınlanan ülkelerin ortak ağ analizi ve yayınlanan dergilerin ortak ağ
analizi” yapılarak daha sonraki çalışmalarda araştırmanın kapsamı genişletilebilir.
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ÖZET
Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının sağlanmasında iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yetkili
kişiler tarafından yapılması önemlidir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak çeşitliliği artan iş ekipmanlarının
kullanımı pek çok avantaj sağlamasıyla beraber yetkili kişiler tarafından periyodik kontrollerinin
yapılmaması iş ortamı ve çalışanlar açısından riskli durumları ortaya çıkarabilir. İş sağlığı ve güvenliğinin
çalışma alanı tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır. İş
ekipmanlarının periyodik kontrollerinin zamanında yapılmaması patlama ve yangın gibi iş kazası riski
oluşturabilecek durumların ortaya çıkmasına yol açabilir. Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan
sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak işverenin görevidir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
yapılan yıllık istatistiklerde iş kazalarında makine ve metal sektörü birinci sırada yer almaktadır. 6331 sayılı
iş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak hazırlanarak yürürlüğe giren iş ekipmanlarının güvenli
kullanımında yasal mevzuat “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğidir’’.
Periyodik kontrollerde yetkili kişiler ise yönetmelikte belirtilen mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve
yüksek teknikerlerdir. Yetkilendirilen kişiler tarafından iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin
yapılmasıyla uygunsuzlukları düzeltici ve iyileştirici tedbirler alınarak risklerin kabul edilebilir seviyeye
indirilmesiyle iş kazaları önlenebilir. Yönetmelikte iş ekipmanlarının kullanımında periyodik kontrol
“öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve
test faaliyetleri’’ olarak tanımlanmıştır. 17 Haziran 2021 tarihinden itibaren İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen unvanlara sahip kişilerin periyodik
kontrol raporu hazırlayabilmesi için “EKİPNET(İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili
Kişilerin Kayıt Programı)’’ sistemine kalıcı kayıt yaptırma zorunluluğu başlamıştır. İlgili branşlardan kişiler
EKİPNET sistemine kayıt yaptırıp, eğitim verecek kurum ve kuruluşlardan temel eğitimini tamamlayarak,
sınavda başarılı olması koşuluyla kalıcı kayıt numarası alarak periyodik kontrol raporu hazırlamada yetkili
kılınmıştır. Periyodik kontrol yapacakların kayıt altına alınması ve temel eğitimi tamamlayarak, sınavda
başarılı olmak koşuluyla kalıcı kayıt numarası verilerek yetkili kılınması önemli bir gelişmedir. Çünkü iş
ekipmanların çeşitliliğini göz önüne alırsak muayene, deney ve test faaliyetlerini uygulamak ve raporlamak
uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu çalışmada, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yetkili kişiler
tarafından yapılmasının iş sağlığı ve güvenliği açısından önemini belirlemek amacıyla kanuni ve yasal
veriler incelenmiş ve irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Çalışma Ortamı, İş Ekipmanı, Periyodik Kontrol, Periyodik
Testler
ABSTRACT
It is essential that authorized persons carry out periodic controls of work equipment to ensure a safe
and healthy working environment. Although the usage of work equipment, which has increased due
to technological developments, provides many advantages, authorized persons' lack of periodic
controls may reveal risky situations for the work environment and employees. The occupational
health and safety work area should be done to eliminate dangerous situations and dangerous
behaviors. Not making the periodic controls of work equipment on time may lead to situations that
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may cause a risk of work accidents such as explosion and fire. It is the employer's responsibility to
protect employees against health and safety risks due to the working environment. According to the
annual statistics made by the Social Security Institution, the machinery and metal sector ranks first
in occupational accidents. The legal legislation for the safe use of work equipment, prepared
according to the Occupational Health and Safety Law No. 6331, is the "Regulation on Health and
Safety Conditions in the Use of Work Equipment".
The authorized persons in the
periodic controls specified in the regulation are the engineers, technical teachers, technicians and
high technicians. Occupational accidents can be prevented by reducing risks to an acceptable level
by taking corrective, and improvement actions with the periodical controls of the work equipment
that authorized persons should do. Periodic control in the use of work equipment is defined in the
regulation as "inspection, test and test activities carried out by authorized persons at the described
intervals and in accordance with the specified methods". As of June 17, 2021, the obligation of
permanent registration to the EKIPNET (Registration Program of Authorized Persons to Make
Periodic Controls of Work Equipment) system has started in order for people with the titles
specified in the Regulation on Health and Safety Conditions in the Use of Work Equipment to be
able to prepare a periodic control report. Persons from related branches are authorized to register
with the EKIPNET system and prepare a periodical control report in it
who complete their
primary education from the institutions and organizations that will provide training and obtain a
permanent registration number by being successful in the exam. It is a significant development to
give authorization to the persons and register who will carry out periodic controls by giving them a
permanent registration number to be successful on the exam. Because considering the diversity of
work equipment, applying and reporting inspection, experiment and test activities is a job that
requires expertise. In this study, legal and statutory data were examined to determine the
importance of periodic controls of work equipment by authorized persons in terms of occupational
health and safety.
Keywords: Occupational Safety, Working Environment, Work Equipment, Periodic Control,
Periodic Tests
GİRİŞ ve AMAÇ
30 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı; çalışanların güvenliği,
işletmenin güvenliği ve üretimin güvenliğini sağlamaktır. 6331 sayılı kanuna dayanılarak 25 Nisan
2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği iş ekipmanlarının periyodik kontrol zorunluluğu bulunmakta ve
yetkilendirilen kişiler tarafından yapılması iş sağlığı ve güvenliği amaçlarının sağlanması ve
sürdürülebilmesi açısından önemlidir. Böylece iş kazaları önlenerek çalışanlar ve işverenler açısından
uygun çalışma ortamı sağlanacaktır.
Ülkemizde 2017’de Bursa’nın Gürsu ilçesinde iplik -boyama fabrikasındaki buhar kazanının patlaması
nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmesine, 16 kişi yaralanmasına sebep olan iş kazasının nedeni 10 yıldır
kullanılan yorgun kazanın yüksek basınca dayanamaması sonucu olduğu belirtilmiştir [1].
2017’de Gaziantep ilinde küçük sanayi sitesinde lastik kaplama fabrikasında buhar kazanının
patlaması sonucu iş kazası yaşanmıştır [ 2].
2019’da İzmir Torbalı ilçesinde bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazan patlaması sonucu hayatını
kaybeden ve yaralananların olduğu iş kazası yaşanmıştır [3].
Oysa bu kazaların çalışma ortamında yaşanmaması, iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin
yapılmasıyla önlenebilirdi. Periyodik kontrollerde amaç; çalışanın, işletmenin ve üretimin güvenliğini
sağlayacak çalışma ortamının sağlanması, tehlikeli durumların önlenmesi, düzeltilmesi, iş ekipmanının
zarar görmesini ve bu durumdan kaynaklanacak işgünü kayıplarını engellemektir [4].
Periyodik kontrolde iş ekipmanlarının güvenli olup olmadığı ve kullanılmaya devam edilip
edilmeyeceğine karar verilip raporlanmaktadır. Dolayısıyla periyodik kontrol iş ekipmanının
güvenlik şartlarını ve ekipmanın periyodik kontrol yöntemlerini bilmeyi gerektirmektedir[5]. Bu
çalışmada, literatür araştırmaları yapılarak çalışma ortamında iş ekipmanlarının periyodik
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kontrollerinin yetkili kişiler tarafından yapılmasının iş sağlığı ve güvenliği açısından önemini
belirlemek amacıyla kanuni ve yasal veriler incelenmiş ve irdelenmiştir.
1. PERİYODİK KONTROL
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4’ncü maddesinin (c)
bendinde “İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisatı’’ifade
eder. Söz konusu maddenin (d) bendinde “Periyodik kontrol: iş ekipmanının Yönetmelikte öngörülen
aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test
faaliyetleri’’ olarak belirtilmektedir.
Yönetmeliğin 7’nci maddesinde iş ekipmanının periyodik kontrol gerektiren durumlar belirtilmiş
olup aşağıda bu durumlara yer verilmiştir.
1.1. “ İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda,
ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde
ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru
kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
1.2. Arızaya sebep olabilecek etkilere maruz tehlike yaratabilecek iş ekipmanlarında,
1.3. Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş
ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra ’’ periyodik
kontrollerin yaptırılması gerektiği belirtilmektedir.
2. PERİYODİK KONTROLÜ YAPILAN İŞ EKİPMANLARI
Çalışma ortamında kullanılan iş ekipmanının hangisinin periyodik kontrole tabi olduğunu bilmek
işveren ve iş güvenliği uzmanının görev ve sorumluluklarındandır.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 5’nci maddesinin birinci
fıkrasında “İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın
çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alması gerektiği
belirtilmektedir. İş ekipmanının çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden ek bir tehlike
oluşturmamasına dikkat etmeli, tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk
seviyesine indirecek uygun önlemlerin alınmasını sağlamalıdır’’ ibaresi yer almaktadır.
29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş
Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte “İş
güvenliği uzmanlarının görevleri’’ başlıklı 9’uncu maddesinde “Çalışma ortamının gözetiminin
yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım,
kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek’’ denilmesi nedeniyle iş güvenliği
uzmanlarının işyerindeki iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılmamasından sorumlu
tutulabileceği sonucuna varabiliriz[6].
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde periyodik kontrolleri
gereken iş ekipmanları ve kontrolleri yapmaya yetkili kişiler dört başlıkta ele alınmıştır[ 7, 8 ].
1)” Basınçlı kap ve basınçlı tesisatlar
2) Kaldırma ve iletme ekipmanları
3) Tesisatlar
4) Tezgahlar
2.1. Basınçlı kap ve basınçlı tesisatlar:
Buhar kazanları periyodik kontrolü
Kalorifer kazanları periyodik kontrolü
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Taşınabilir gaz tüpleri(dikişli-dikişsiz) periyodik kontrolü
Taşınabilir asetilen tüplerin periyodik kontrolü
Manifoldlu asetilen tüp demetleri
Manifoldlu tüp demetleri
Sıvılaştırılmış gaz tankları(LPG ve benzeri yer altı ve yerüstü) periyodik kontrolü
Kullanımdaki LPG tüpleri
Basınçlı hava tankları periyodik kontrolü
Kriyojenik tankların periyodik kontrolü
Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların periyodik kontrolü
2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanları
Vinç periyodik kontrolü
Caraskal periyodik kontrolü
Kule vinç periyodik kontrolü
Mobil vinç periyodik kontrolü
Çektirme cihazları periyodik kontrolü
Halat/sapan periyodik kontrolü
İstif makinesi(Forklift, Transpalet, Lift) periyodik kontrolü
Yürüyen merdiven ve yürüyen bant periyodik kontrolü
İnşaat kaldırma ve iletme makineleri periyodik kontrolü
Yapı iskeleleri periyodik kontrolü
2.3. Tesisatlar
Elektrik Tesisatı, Topraklama tesisatı, Paratoner
Akümülatör, Transformatör
Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
Yangın Söndürme Cihazı
Havalandırma ve Klima Tesisatı
2.4. Tezgahlar
İlgili Yönetmelikte tezgahların yılda bir bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması gerektiği
belirtilmiştir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standardına göre yapılacağı’’
açıklanmıştır.
3. İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜNÜ YAPACAK YETKİLİLER
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine dayanarak 1 Ekim
2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ İş Ekipmanlarının
Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt Ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ’’ çıkarılmıştır.
Tebliğin 4’ncü maddesi (d) bendinde “ Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Yönetmelikte
belirtilen iş ekipmanının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve aynı Yönetmeliğin EK-III’ ünde yer alan
istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek
teknikerleri ifade eder’’ olarak açıklanmıştır. Yönetmelikte dört gruba ayrılan iş ekipmanlarının
periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
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3.1. “Basınçlı kap ve basınçlı tesisatların periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişiler; makine
mühendisleri, metalurji ve malzeme mühendisleri, makine teknik öğretmenleri, metal teknik
öğretmenleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleridir.
3.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişiler; makine
mühendisleri, makine teknik öğretmenleri, metal teknik öğretmenleri, makine tekniker veya yüksek
teknikerleridir.
Yukarıda bahsedilen Yönetmeliğin ilgili kısmında “Periyodik kontrollerin tahribatsız muayene
yöntemleri ile yapılması durumunda, TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler,
teknik öğretmenler, tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir’’ hükmü yer almaktadır.
3.3. Tesisatların periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişiler; elektrik mühendisleri, elektrik eğitimi
bölümü mezunu teknik öğretmenleri tarafından yapılır. Elektrik dışında kalan tesisatın ise makine
mühendisleri, makine ve metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler, makine tekniker veya
yüksek teknikerleri tarafından periyodik kontrolü yapılır’’ olarak açıklanmıştır.
3.4. Tebliğde İş ekipmanlarından tezgahların ve insan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrolleri
yapmaya yetkili kişilerin bildirimine ilişkin zorunluluk bulunmadığı belirtilmiştir.
Tezgahların makine eğitimi almış makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerleri
tarafından yapılmasının uygun olacağı belirtilmektedir[5 ].
Söz konusu Tebliğde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkartılan, 6 Nisan 2019 tarih ve
30737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği
ve Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre periyodik kontrolün yapılacağı belirtilmektedir[9].
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğin 4’ncü madde (n) bendinde “Periyodik kontrol: Asansörün
güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair yaptırılacak olan muayeneyi ifade eder’’
denilmiştir. Yönetmeliğin (m) bendinde “Muayene kuruluşu: Türkiye’de yerleşik özel veya kamu
kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumunca 4 Mayıs
2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
kapsamında A tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilen kuruluşu ifade eder’’ olarak açıklanmıştır.
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin “Periyodik kontrol dönemi ve yaptırma sorumluluğu’’
başlıklı 8’nci maddesinde belirtilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.
“ - Binada/yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa
Bakanlıkça yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.
- Piyasaya arz edilen asansörün ilk periyodik kontrolü tescil aşamasından önce, asansör yaptırıcısının
müracaatı üzerine an geç 15 gün içerisinde A tipi muayene kuruluşu tarafından yapılır.
- Periyodik kontrolün yaptırılmasına dair yükümlülük ilgili idare ve bina sorumlusuna aittir’’ olarak
açıklanmıştır.
Yönetmeliğin “Muayene personeli’’ başlıklı 15’nci maddesi aşağıdaki gibidir.
- “A tipi muayene kuruluşu yetki süresi içerisinde en az bir teknik yöneticiyi ve an az beş muayene
elemanından oluşan personeli tam zamanlı olarak istihdam eder.
- Teknik yöneticinin, makine veya elektrik veya elektronik veya elektrik-elektronik veya elektronik ve
haberleşme veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinde
yükseköğrenimini tamamlamış olması, konu ile ilgili olarak en az üç yıllık muayene ve/veya sektör
tecrübesinin bulunması ve tam zamanlı olarak istihdam edilmesi gerekir.
- Muayene elemanının makine veya elektrik veya elektronik veya elektrik-elektronik veya elektronik
ve haberleşme veya mekatronik alanlarında mühendislik/teknoloji fakültelerinin birinde
yükseköğrenimini tamamlamış olması gerekir. İlk kez muayene elemanı olarak görevlendirilecek olan
adayın en az 100 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım şartını sağlaması zorunludur.
- Muayene elemanının ilgili meslek odaları veya bu kapsamda TS EN ISO/IEN 17024 standardına
göre akredite olan personel belgelendirme kuruluşlarınca belgelendirilmesi zorunludur. Söz konusu
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belge beş yılda bir yenilenir. Belgesi bulunmayan veya belgesi geçerli olmayan muayene elemanı, A
tipi muayene kuruluşu tarafından periyodik kontrolde görevlendirilemez.
- Mevcut işgücünün iş yükünü karşılamadığı durumlarda sözleşme ile görevlendirilecek olan dış
kaynaklı muayene elemanı tam gün sigortalı olarak çalıştırılır. Dış kaynaklı muayene elemanı
sözleşme süresi boyunca sadece bir A tipi muayene kuruluşuna hizmet verir. Aksi bir durumda
sorumluluk, A tipi muayene kuruluşundadır’’ olarak açıklanmıştır.
Söz konusu Yönetmeliğin “Kontrol sayısı’’ başlıklı 18’nci maddesi aşağıdaki gibidir.
-“ Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla beş adet asansörün periyodik kontrolünü yapar.
- Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla on adet asansörün takip kontrolünü yapar.
- Muayene elemanı, bir tam gün içerisinde en fazla iki adet asansörün tescil öncesi ilk periyodik
kontrolünü yapar. Söz konusu muayene elemanına ilave periyodik kontrol ve/veya takip kontrolü
yaptırılamaz. Ancak bir iş günü içerisinde en fazla üç adet asansörün tescil öncesi ilk periyodik
kontrolü, söz konusu asansörlerin aynı mahallede bulunması halinde yapılır’’ olarak açıklanmıştır.
Söz konusu Yönetmeliğin “Kontrol raporu’’ başlıklı 20’nci maddesi aşağıdaki gibidir.
-“ Rapor, periyodik kontrolün tamamlandığı tarihte muayene elemanı tarafından tanzim edilir ve aynı
tarihte teknik yönetici onayına sunulur.
- Rapor, elektronik ortamda online olarak oluşturulur.
- Rapor, periyodik kontrol tarihini takip eden en geç üç işgünü içerisinde sorumlu teknik yönetici
tarafından onaylanır’’ olarak açıklanmıştır.
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin
Tebliğde insan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin EKİPNET
sistemine bildirimin gerekmemesinin nedeni olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
çıkartılan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen yetkili kişilerin unvan ve akredite
olma konusundaki farlılıklardan kaynaklanmaktadır [5].
İş ekipmanlarının çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda her birinin periyodik kontrolü ayrı bir
uzmanlık konusu olduğu görülür. Bir konuda uzmanlaşmak için mesleki eğitim yanında iş tecrübesi,
teorik ve pratik temel eğitimler önemlidir. İş ekipmanlarının periyodik kontrolünün belirtilen
unvanlara sahip diploması olan her kişi tarafından yapılabilecek bir faaliyet olarak düşünülmemesi
gerektiği belirtilmektedir[10]. Dolayısıyla Bakanlık tarafından periyodik kontrolleri yapmaya yetkili
kişilerin kayıt altına alınması ve temel eğitim zorunluluğu bulunmasının önemi anlaşılmaktadır. Ancak
İş ekipmanlarının periyodik kontrolünde, asansörlerin periyodik kontrolü yapanlarda olduğu gibi iş
tecrübesinin de istenmesi ve muayene ve raporlayanın farklı uzman kişilerden oluşması ve işin kendi
içinde otokontrolünün sağlanması iş sağlığı ve güvenliği açısından katkı sağlayacaktır. Nitekim AB
bağlı ülkelerde iş ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapan kişiler incelendiğinde uzman olarak
nitelendirilmesi nedeniyle işyeri tecrübesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde buhar
kazanlarında periyodik kontrollerin “En az bir yıl imalat, işletme ve bakım onarım tecrübesi olan ve
temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini tamamlamış makine mühendisleri veya üç yıl imalat, işletme ve
bakım onarım tecrübesi olan ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimini tamamlamış teknikerlerce yapılması’’
gerektiği belirtilmektedir[11].
4. İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ
İş Ekipmanlarının periyodik kontrolünde hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene
yöntemleri ve benzeri muayene, deney ve test sonuçları belirtilir [5].
4.1. Basınçlı kap ve basınçlı tesisatların periyodik kontrollerinde aşağıda belirtilen yönetmelikler
esas alınır.
- 25 Nisan 2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’’ ,
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- 31 Aralık 2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’’,
- 22 Ocak 2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Ekipmanlar Yönetmeliği’’,

“Basınçlı

- 30 Aralık 2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Basit
Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve yönetmelikteki hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili
standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır’’.
Basınçlı kap; iç basıncı 0,5 bardan büyük olan kap ve iş ekipmanlarına denir. Basınçlı ekipman;
basınçlı kap ve bunlarla bağlantılı boru donanımı, emniyet donanımları ve basınç aksesuarları olarak
tanımlanır.
Basınçlı kaplarda periyodik kontrol olarak aşağıda belirtilen test ve deneyler yapılır.
Hidrostatik basınç deneyi; basınçlı kabın tamamı veya bir kısmının uygun şartlarda bir sıvı ile
doldurulup basınçlandırılması, izlenmesi ve boşaltılarak sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu testler
standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile bir yılı aşmayan sürelerle
yapılması gerekir.
Pnömatik basınç deneyinde sıvı yerine gaz doldurularak yapılır.
Muayene yöntemleri; Basınçlı kabın güvenli çalışması için koruyucu tertibat, yakma mekanizması ve
donanımları, besleme devresi, emniyet cihazları, kumanda, alarm sistemleri ve bulunması halinde
genleşme ve yakıt deposu gibi bileşenlerin gözle veya cihaz kullanılarak özel yöntemlerle ve
gerektiğinde parça sökülerek güvenli çalışmaya uygunluğu belirlenir.
Tahribatsız muayene yöntemi; iş ekipmanlarının parçalarına zarar vermeden sızdırmazlık ve
dayanımları hakkında bilgi edinilmesini sağlar. Malzemelerin belli bir süre kullanılması sonucunda
korozyon veya aşınma gibi nedenlerden dolayı yüzeyde ve içerisinde meydana gelen çatlak, boşluk,
kesit azalması gibi hataların tespiti yapılır.
Hidrostatik test yapılamayan basınçlı kaplarda standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri
uygulanır. Bu durum periyodik kontrol raporlarında nedenleriyle birlikte açıklanmalıdır. Avrupa’da
EN standartları kullanılmaktadır. Ülkemizde bunlar TS EN olarak yürürlüğe girmekte ve eskisi iptal
edilmektedir[11].
Sanayi gaz tüplerinin TS EN 1803 ve TS EN 1968 standartlarına göre periyodik deneylerinin
yapılması gerekir. İçinde bulunana gaz cinsine göre tüpler 5 veya 10 yılda bir periyodik testleri
yapılarak, tüp üzerine tarihin yazılması gerekir.
4.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrol kriterlerinde, belirtilen yükün en az
1,25 katını etkili ve güvenli biçimde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olmalı ve bunların bu yüke
dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunmalıdır. Vinçlerin statik deneyde deney yükü en az 1,25 katı,
dinamik deneyde en az 1,1 katı olması gerekir. Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük
testlerinin “ASME B30.17’’ standardına uygun olarak yapılırsa gerçekleştirilen periyodik kontrole ek
olarak vinçler yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal
yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır[12, 13].
4.3. Tesisatların periyodik kontrolleri standartlarda aksi belirtilmediği sürece yılda bir yapılması
gerekir.
4.4. Tezgahların periyodik kontrollerinin yılda bir kez yapılması gerekir. Preslerin TS EN
692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına göre periyodik kontrollerinin yapılması gerekir[12].
5. İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK
KİŞİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

KONTROLÜNÜ

YAPMAYA

YETKİLİ

1 Ekim 2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş
Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin
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Tebliğ’’in 4‘üncü maddesinin (b) bendinde ”EKİPNET: İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri
yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla
kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programını, (d)
bendinde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde belirtilen teknik özelliklerinin gerektirdiği ve aynı Yönetmeliğin
Ek-III’ ünde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, teknik öğretmen,
tekniker ve yüksek teknikerleri’’ ifade eder denilmektedir.
Tebliğ’in 5’nci maddesinde “İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yaptırmakla yükümlü
işverenler; periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin, Yönetmeliğin Ek-III’ ünde yer alan ilgili
branşlardan olduğunu ve EKİPNET sisteminde geçerli kayıt numarasının bulunduğunu kontrol etmek
zorundadır’’ ibaresi yer almaktadır.
Tebliğ’in 6’ncı maddesinde “ Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bu Tebliğ ve Yönetmeliğin
Ek-III’ ünde yer alan gerekli niteliklere sahip olmaları şartıyla;
a) Özel işyeri bünyesinde hizmet akdi ile çalışması halinde,
1) Çalıştığı işyerinde,
2) Aynı işverene ait olan holding veya şirketler grubu bünyesindeki diğer işyerlerinde,
b) Kamu kurumlarında kamu görevlisi olması halinde,
1) Çalışmakta olduğu kurumda,
2) ilgili personelinin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurumlarında
c) Fatura karşılığında periyodik kontrol hizmeti veren; kamu kurum ve kuruluşları kamu kurum
niteliğindeki meslek kuruluşları, üretici firma, yetkili servisler, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketlerde çalışmaları halinde tüm işyerlerinde,
gerçekleştirebilirler.
Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin belirtilen durumlara aykırı olarak periyodik kontrolleri
gerçekleştirdiğinin tespiti halinde kayıtları silinir ve eğitimleri geçersiz sayılır. Kaydı silinenlerin
silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya
alınmaktadır’’ olarak açıklanmaktadır.
Söz konusu Tebliğde çalışanın işyerinde EKİPNET sistemine kalıcı kayıt yaptırma şartıyla iş
ekipmanlarının periyodik kontrolünü yapabileceği açıklanmıştır. Ancak çalışanın kendi işyerinde
eksiklikleri bildirmesi, bunların yapılması için rapor düzenlemesi işverene ek maliyetlere sebep
olacağından çalışanın zorlayıcı durumlarla karşılaşmasına sebep olabileceği ve mesleki bağımsızlık
ilkesine uygun olmadığı ifade edilmektedir. Çalışan açısından bakıldığında, çalışanın kendi işyerinde
periyodik kontrol yapması artı bir gelir sağlamadığından özendirici ve motive edici olmadığı
düşünülebilir. Ayrıca kendi namına çalışan ve belli bir kuruma bağlı olmayan kişilerce yapılması da
tavsiye edilmemektedir. Periyodik kontrol yaptıran işyerleri bir sorunla karşılaştıklarında veya ek
kontrol talep ettiklerinde, kendi namına çalışan kişiye zamanında ulaşamama durumlarının söz konusu
olabileceği belirtilmektedir[5, 11]. Ayrıca kendi namına çalışan, işyeri ortamında periyodik kontrol
sırasında çıkan maddi zararı karşılamama durumu söz konusu olabilir. Kendi namına çalışanlar daha
düşük maliyetle çalıştıklarından işverenler ve akredite kuruluşları tarafından tercih edilebilmektedir.
Nitekim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkartılan Asansör Periyodik Kontrol
Yönetmeliğinin 8’nci maddesinde “Mevcut işgücünün iş yükünü karşılamadığı durumlarda sözleşme
ile görevlendirilecek olan dış kaynaklı muayene elemanı tam gün sigortalı olarak çalıştırılır’’ olarak
açıklanmıştır. Ancak sadece ucuz olmaları nedeniyle tercih edilmeleri iş sağlığı ve güvenliği açısından
katkı sağlamayacaktır.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 13’ncü maddesine
göre “Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler bilgilerini AÇSHB(Aile Çalışma Sosyal Hizmetler
Bakanlığına) elektronik ortamda kayıt yaptırmakla yükümlü olduğu belirtilmektedir. Bildirimde beyan
esas alınmakta ve kayıt numarası verilmektedir. Bakanlıkça yapılan araştırma sonucunda beyan edilen
bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinmekte ve bakanlığın internet sitesinde ilan
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edilmektedir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılmaktadır. Kaydı silinenlerin silinme
tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
Periyodik kontrol raporları beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası
almayanlar tarafından düzenlenmesi halinde geçersiz sayılmaktadır’’ olarak belirtilmiştir[13].
Dolayısıyla AÇSHB tarafından idari yaptırım uygulanacağı anlaşılmaktadır.
6. İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜNÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN
EĞİTİMİ
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin
Tebliğin Ek-I bölümünde aşağıdaki konuları içeren “Yetkili kişi eğitim programı açıklanmıştır.
1. Mevzuat eğitimi
2. İş ekipmanları muayene tekniklerine sistematik yaklaşım
3. Periyodik kontrol esnasında alınması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği önlem, yöntem ve
kuralları
4. Ölçme ve deney cihazlarının tanıtılması, kalibrasyon ve doğrulamaların değerlendirilmesi
5. Raporlama
6. Çalışma etiği ve sorumluluklar
7. Sınav ’’ olarak açıklanmıştır.
Yine Tebliğin “Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin eğitimi’’ başlıklı 11’nci maddesinde:
1. “Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, belirtilen konuları içeren temel eğitimi almakla
yükümlüdür. Eğitim almayanlara ya da eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı
olamayanlara kayıt numarası verilmez.
2. Eğitimler; örgün olarak, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve/veya uygulamalı
olarak düzenlenir.
3. Eğitim ile ilgili bilgilendirmeler ve duyurular, Bakanlık internet sitesinden ve EKİPNET
sisteminden yapılır
4. Salgın hastalık ve doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle eğitimlerin tamamının veya bir
kısmının uzaktan eğitim ile verilmesine karar vermeye Bakanlık yetkilidir’’ olarak
açıklanmıştır.
Eğitimler “teorik ve/veya uygulamalı olarak düzenlenir’’ denilmesiyle uygulamalı eğitimin
zorunlu olmadığı anlaşılmaktadır. Oysa daha önce tecrübesi olmayan periyodik kontrol
yapacakların deneyimli kişilerle uygulama eğitimi periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler
için önem arz ettiği, teorik ve uygulamalı eğitimin birlikte verilmesi bilgilerin pratik uygulanması
destek sağlayacaktır. Çünkü periyodik kontroller “iş ekipmanlarına yapılan muayene, test ve
deney’’ işlemleridir. Temel Eğitim Programı çok olumlu bir gelişmeyken ilerleyen zaman
içerisinde Bakanlığın eğitim içeriklerini artırması, eğitim konusunu değerlendirmesi periyodik
kontrol yapacaklara daha da çok katkı sağlayacaktır. Tecrübesiz periyodik kontrol yapacaklara her
bir iş ekipmanı ayrı değerlendirilerek, başarılı oldukları konularda çalışmaları önerilmektedir[5].
Söz konusu Tebliğin “Eğitim verecek kurum ve kuruluşlar’’ başlıklı 12’nci maddesinde:
1) “Eğitimler; İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı tarafından
veya Bakanlık ile protokol yapmak suretiyle;
Makine, inşaat ve elektrik (elektrik-elektronik) mühendisliği bölümlerini bünyesinde bulunduran
üniversiteler,
Örgün olarak eğitim vermede yetkin, personel belgelendirme konusunda en az beş yıl akredite
olan kamu kurum ve kuruluşları,
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Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilir.
2) Eğitime başvuran periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler hakkında aşağıda belirtilen
hususların kontrolü, protokol kapsamında eğitim veren kurum ve kuruluşların yetki ve
sorumluluğundadır:
a) İlgili Yönetmeliğin Ek-III’ ünde belirtilen unvanlara sahip olup olmadığı,
b) EKİPNET sisteminde kaydının bulunup bulunmadığı,
c) EKİPNET sistemindeki nüfus ve mezuniyet bilgilerinin doğruluğu.
3) Protokol kapsamında eğitim veren kurum ve kuruluşlar, eğitim verdikleri periyodik kontrolleri
yapmaya yetkili kişilerin eğitimi başarı ile tamamladığına dair bildirimi, eğitimi tamamladıkları
tarihten itibaren en geç iki hafta içerisinde EKİPNET sistemine kaydetmek zorundadır’’ olarak
açıklanmaktadır.
Tebliğin “Eğitim programı ve süresi’’ başlıklı 13’üncü maddesinde
“Ders içerikleri; uluslar arası standartlara uygun, yazılı, işitsel ve görsel materyallerle desteklenmiş bir
şekilde hazırlanır.
Eğitim, eğitim konularındaki içeriği okuyup, anlayıp, özümsemeye yetecek makul bir süreye göre
tasarlanır. Bu süre, sınav süresi dahil iki günden az olamaz ’’ denilmektedir.
“Eğitimin belgelendirilmesi ve ücreti’’ başlıklı 15’inci maddesinde “Bakanlıkla protokol yapan kurum
ve kuruluşlarca; eğitim sonunda yapılacak sınavdan başarılı olanlara, katıldıkları eğitim programına
yönelik protokolle belirlenen başarı belgesi düzenlenir’’denilmektedir
Söz konusu Tebliğin “Pilot uygulama, Geçici Madde 1’’ başlıklı maddesi kapsamında Eskişehir ve
Kırıkkale illeri pilot bölge seçilerek uygulamaya başlanmış ve bu süre 17 Haziran 2019 tarihinde
tamamlanmıştır. Böylece bu illerde periyodik kontrolleri yapacak kişilerin eğitimlerini tamamlamış
olma zorunluluğu başlamıştır. Yukarda bahsedilen Tebliğin “Geçici 2 Madde ’’ başlıklı maddesi
kapsamında pilot uygulama süresinin sona ermesinden sonra, ülkemizde pilot bölge seçilen iller
dışındaki periyodik kontrolleri yapacak kişilerin iki yıl içerisinde periyodik kontrol temel eğitimlerini
tamamlamaları gerektiği belirtilmiştir. Bu süre 17 Haziran 2021 tarihinde dolmuştur. Bu tarihten
itibaren EKİPNET(İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt
Programı) kalıcı kayıt yaptırma zorunluluğu başlamıştır.
7. YETKİLENDİRME EĞİTİM ve DENETİM
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin “Yetkilendirme eğitim ve
denetim’’ başlıklı 14’ncü maddesi kapsamında;
“Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu
getirmeye Bakanlık yetkilidir.
(Ek: RG-24/4/ 2017-30047) Yönetmeliğe 2017’de ek bir fıkra konularak kişi ve kişilere getirilecek
zorunluluklar iş ekipmanları esas alınarak Bakanlıkça çıkartılacak Tebliğ ile belirlenir. Tebliğde
belirtilen süre içerisinde periyodik kontrol yapacak kişilerin eğitim alması, periyodik kontrol yapacak
kuruluşların ise hizmet yeterliliği belgesi alması veya akredite olması zorunludur’’ açıklaması yer
almaktadır.
Oysa Tebliğin “Akreditasyon ve hizmet yeterliliği Geçici Madde 4’’ başlıklı maddesi kapsamında;
“AÇSHB ekipmanlar belirlenene kadar Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında
periyodik kontrolleri yapacak kuruluşlardan hizmet yeterlilik belgesi veya akreditasyon şartı
aranmaz’’ olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla akreditasyon şartının ertelendiği anlaşılmaktadır.
Söz konusu Yönetmelikte ve Tebliğ’de periyodik kontrolleri yapacak kuruluşlardan hizmet yeterlilik
belgesi veya akreditasyon şartı olmamasına rağmen işletmelerin TÜRKAK tarafından akredite edilen
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A tipi muayene kuruluşlarını güven verici olması ve/veya bulmaları sebebiyle tercih ettikleri
belirtilmektedir[14].
TMMOB(Makine Mühendisleri Odası) tarafından verilen, periyodik kontrol yapacak kişilerin
eğitimine katılanlardan alınan geri bildirimler bu eğitimlerin içerik olarak iş ekipmanlarının periyodik
kontrolünü yapabilmek için yetersiz kaldığı belirtilmektedir. Periyodik kontrolü yapabilecek yetkinliğe
ulaşmaları temel eğitimden sonra, ekipman bazlı pratik uygulamalı eğitimlerin verilmesi ile çözüme
ulaşılabileceği belirtilmektedir[5].
AKPOLAT, M.S. tarafından kazanların periyodik kontrollerini yapan 29 akredite kuruluşuna
geçmişteki deneyimlerine dayanarak iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, yapmaya yetkili kişiler
ve kuruluşlar hakkında anket uygulanarak, değerlendirmelerde bulunulmuştur. Kuruluşlara, iş
ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kuruluşlardan tercih ettikleri sorulmuş ve
aşağıda şekil 1’de yer alan sonuçlar belirlenmiştir.

Şekil 1- Periyodik Kontrol Yapan Kuruluşlardan Tercih Edilenlerin Oranları[11]
Periyodik kontrolleri yapan akredite kuruluşların ilk sırada yer aldığı, ikinci olarak meslek
odalarının tercih edildiği belirlenmiştir. Akredite kuruluşlarında kontrol listeleri ve periyodik kontrolü
yapan kişinin yeterliliği TÜRKAK(Türk Akreditasyon Kurumu) denetimindedir. Akredite
kuruluşlarında yapılan periyodik kontrollerin kalite ve güvenlik açısından tercih edilmesinde denetime
tabi olmalarının da etkisinin olduğu söylenebilir. Bu nedenle periyodik kontrolleri yapan kuruluşlara
akredite olma şartının getirilmesi önerilmektedir[11].
İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin
Tebliğinde “Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler’’ başlıklı 8’nci maddesi bendinde
“Periyodik kontrol yapacak kuruluşlarda çalışanlar için kuruluşun SGK işyeri sigorta sicil numarası ile
varsa hizmet yeterlilik belge numarası veya akreditasyon numarası’’bilgisi verilmesi gerektiği
belirtilmektedir. Dolayısıyla ilerleyen zaman içerisinde periyodik kontrolleri yapan kuruluşlara
akredite olma şartının getirileceği düşünülebilir. Söz konusu Tebliğin aynı maddenin f bendinde
“Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı türü’’ bildirimi gerekmektedir. Ancak ilgili Yönetmelikte
“Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolarda, tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır’’ olarak
belirtilmiştir. Tebliğde de Tablo-2’de “Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin
“ASME B30.17’’ standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen
periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile
kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır’’
olarak açıklanmaktadır. Dolayısıyla tahribatsız muayene yöntemini standartlarda belirtilen kriterlere
uygun olanlar yapabildiğinden EKİPNET sistemine tahribatsız muayene yapabilenlerinde ayrıca kayıt
altına alınması işverenlerin kontrolü için uygun olacağı belirtilmektedir.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde iş ekipmanları için
ilgili standartlar verilmiştir. Ancak bu standartlarda periyodik kontroller, uygulama aralık süresi ve
yetkili kişiler hakkında bilgiler çoğunda yer almamaktadır. Söz konusu Yönetmelikte standartlarda
süre belirtilmemişse iş ekipmanlarının periyodik kontrol aralığının bir yıl olması gerektiği
belirtilmiştir. İş ekipmanlarının çeşitliliği göz önüne alındığında her bir iş ekipmanının Yönetmelikte
belirtilen ilgili standartlarda belirtilen konulara da yer verilmesi veya yurt dışında Almanya’da olduğu
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gibi periyodik test ve deneylerin ayrı düşünülerek farklı zamanlarda yapılmasının daha faydalı olacağı
öngörülmektedir[11].

Şekil 2- Periyodik Kontrol Yapan Kişilerden Tercih Edilenlerin Unvanları[11]
Kuruluşlara iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerden tercih ettikleri
branşlar sorulduğunda % 88,9 oranıyla makine mühendislerinin tercih edildiği sonucu Şekil 2’de yer
almaktadır. Anket sonucunda periyodik kontrolleri yapan yetkili kişilerden % 11,1 oranıyla bağımsız
kişiler tarafından yapılmaması gerektiği belirlenmiş olup Şekil 2’de gösterilmektedir[11].
8. PERİYODİK KONTROL RAPORU
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III kısmında
“Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve
numarasına ilişkin bilgiler, Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği
belirtilerek imza altına alınır. Yukarıdaki bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar
geçersizdir’’ ibaresi yer almaktadır. Dolayısıyla iş ekipmanının periyodik kontrolünü yapan kişilerce
tutulan periyodik kontrol raporlarında kayıt numarası belirtme zorunluluğunun olduğu anlaşılmaktadır.
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin Ek-III “Bakım, Onarım
ve Periyodik Kontroller İle İlgili Hususlar’’ kısmında:
“- İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslar arası standartlarda belirlenen
aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.
- Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacak kontroller sonucunda periyodik
kontrol raporu düzenlenir. Düzenlenen belgeler, iş ekipmanının kullanıldığı sürece saklanır.
- İş ekipmanının periyodik kontrolü sonucunda düzenlenecek raporda aşağıdaki bölümler bulunur.
- Genel bilgiler: Bu bölümde işyerinin adı adresi, iletişim bilgileri, periyodik kontrol tarihi, normal
şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer
verilir.
- İş ekipmanına ait teknik özellikler: Periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının adı, markası,
modeli, imal yılı, ekipman seri numarası, konumu, kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler
ve diğer bilgilere yer verilir.
- Periyodik kontrol metodu: İlgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan
ekipmanların özellikleri ve diğer bilgiler belirtilir.
- Tespit ve değerlendirme: Raporun bu bölümünde Ek-III de periyodik kontrol metoduna ilişkin
belirlenen kurallar ve yapılan periyodik kontrollerden elde edilen değerlerin, iş ekipmanına ait teknik
özellikler ilişkin düzenlemesine karşılayıp karşılamadığı hususu ilgili standart ve teknik literatürde yer
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alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanan
test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere yer alır.
Test, deney ve muayene: İş ekipmanının periyodik kontrolü esnasında yapılan test deney ve
muayene sonuçları belirtilir.
- İkaz ve öneriler: Yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun
bulunmayan hususların belirlenmesi halinde, bunların nasıl uygun hale getirileceğine ilişkin öneriler
ile bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanımının güvenli olmayacağı belirtilir.
- Sonuç ve kanaat: Raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulan iş ekipmanının varsa
tespit edilen ve giderilen noksanlıklar açıklanarak, bir sonraki periyodik kontrole kadar geçecek süre
içerisinde görevini güvenli bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir.
-Onay: Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişinin/kişilerin kimlik bilgileri, mesleği, diploma
tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler, AÇSHB(Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) kayıt
numarası ile raporun kaç nüsha olarak düzenlendiği belirtilerek, imza altına alınır. Yukarıdaki
bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir’’ olarak açıklanmıştır.
İş güvenliği uzmanının görevi; işverene rehberlik ederek hangi iş ekipmanının periyodik
kontrolünün yapılacağı konusunda bilgi vermeli, risk değerlendirmesinde ve yıllık çalışma
programında iş ekipmanlarının periyodik kontrolünü belirtip takibinin yapılmasını sağlamalı ve
periyodik kontrol raporlarını incelemeli ve kayıt altına alınmasını sağlamalıdır[15]. İş sağlığı ve
güvenliği yönünden uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş
ekipmanının kullanılmasının uygun olmadığının belirtilmesi halinde; bu hususlar giderilinceye kadar
iş ekipmanı kullanılmaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol
sonucunda; eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol
tarihine kadar güvenle kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir olarak
açıklanmıştır[16].
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler ve/veya kuruluşlar tarafından hazırlanan periyodik
kontrol raporlarının farklılık göstermesinin önlenmesi amacıyla ortak bir periyodik kontrol raporu
hazırlanması ve kriterlerin belirlenmiş olması çalışmalara bir düzen ve standart getirilmesini
sağlayacağı belirtilmektedir [11].
9. PERİYODİK KONTROL RAPORUNUN GEÇERSİZ SAYILDIĞI HALLER
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde periyodik kontrol
raporunun geçersiz sayıldığı haller aşağıda belirtilmiştir.
-“ Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi
- Kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenmesi
- Gerçeğe aykırı düzenlenmesi Bakanlık tarafından tespit edilmesi
- Bu Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan kişilerce yapılmasının Bakanlık tarafından tespit
edilmesi
- Uygun olmayan deney ve test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi uygunsuzlukların Bakanlık
tarafından tespit edilmesi’’ olarak belirtilmiştir.
Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğde
periyodik kontrol raporunun geçersiz sayıldığı haller aşağıda belirtilmiştir.
- “Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin belirtilen durumlara aykırı olarak periyodik kontrolleri
gerçekleştirdiğinin tespiti halinde kayıtları silinir ve eğitimleri geçersiz sayılır.
- Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın
tamamlanmasına kadar askıya alınmaktadır’’.
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Söz konusu Tebliğin “Gerçeğe aykırı beyan’’ başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca “Beyan esaslı
alınan bilgilerden veya istenen belgelerden AÇSHB tarafından yapılan araştırma sonucu doğru
olmadığı tespit edilen bilgi veya belgeye sahip olan kişilerin kayıtları silinir ve eğitimleri geçersiz
sayılır. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir. Bu kişiler hakkında idari veya adli
işlem tesis edilir’’ olarak açıklanmıştır.
10) İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
AÇISINDAN ÖNEMİ
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10’uncu maddesinde “İşveren, iş sağlığı ve
güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin
belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar’’ olarak
açıklanmıştır[17]. İşveren iş ekipmanlarının bakım –onarımını imalatçı veya teknik servis
sorumlusuna, periyodik kontrolleri ise Bakanlığın mevzuatlarda belirttiği EKİPNET sistemine kalıcı
kayıt yaptırarak yetkilendirilen kişi ve/veya kurum ve kuruluşlara yaptırmalıdır. İşyerinde kalıcı kayıt
yaptıran çalışan varsa ekipmanların periyodik kontrolünü yapabileceği ilgili Tebliğde belirtilmiştir. İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak hazırlanan 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Risk Değerlendirme Yönetmeliğinde; tehlikelerden
kaynaklanan önlemler alınırken kaynağa, ortama ve kişiye yönelik tedbirler olarak ele alınır. Periyodik
kontroller, ortama yönelik tedbirler kapsamındadır.
“ İş kazalarının sebepleri arasında iş ekipmanlarının periyodik bakım ve onarımının yapılmamasının
sonuçlarını ortaya koymak amacıyla kaza sebeplendirme yaklaşımları ve kazaya etken faktörler
kapsamında K faktörleri analiz yöntemine göre incelenen 150 kazanın içerisinde iş ekipmanları ve
makinelerden kaynaklı kazaların oranının %11-14 arasında olduğu değerlendirilmiştir’’[18].
İnsan
İş makineleri ve iş ekipmanları
İş ortamı
İdari yönetim
İhtisaslaşma ve eğitim çalışmaları
İzleme, takip, kontrol
İntizam(düzen)
Toplam kaza sayısı

59
17
22
31
5
12
4
150

Tablo-1 Kazaya etken faktörler tablosu [18]
“Makinelerden kaynaklı kaza oranı %12,00 olarak belirlenmiş olup bu sonuç ciddi bir rakamdır.
Periyodik kontroller ve bakım onarımın yapılmasıyla önlenebilecek kaza oranı ihmaller yüzünden %
12,00 gibi büyük bir rakama ulaşmıştır’’ şeklinde ifade edilmiştir [18]
Metal sektörü iş kazaları açısından değerlendirildiğinde en çok yaralanmaların olduğu işkolu olduğu
belirtilmektedir. Bu sektörde iş kazaları yaşanmasının nedenleri yoğun üretim, vardiyalı çalışma, iş
ekipmanlarının kullanımında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması olarak açıklanmıştır [19].
Asansörlerin periyodik kontrollerinin mevzuatlara göre yapılmasıyla iş kazalarının önlenebileceği
yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur[20].
SONUÇ VE ÖNERİLER
- İş ekipmanlarının sağlık, güvenlik ve çevre açısından uygun olarak kullanımını sağlamak imalat
aşamasından başlar. Bu bağlamda CE işaretli ekipmanların piyasaya arzı ve kullanımı önemlidir.
Ülkemizde imalat aşamasında ilgili Yönetmelik ve standartlarda istenen koşulların sağlanmasını
takiben işyeri ortamında sağlıklı ve güvenli çalışma için iş ekipmanlarının bakım-onarım ve periyodik
kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bakım-onarım
tecrübesi olan ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış kişilerce yapılması önerilmektedir. İş
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ekipmanlarının periyodik kontrol ve bakım-onarım yapanlar muayene tarihi ve neler yapıldığı
konusunda birbirinden haberdar olmalıdır. Nitekim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
çıkartılan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde “ Periyodik kontrol, asansörün bakımını
üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir’’ denilmektedir.
Oysa iş ekipmanlarının bakım-onarım faaliyetlerinin mevzuatlarda belirtilen sürelerde değil ekipman
bozulduğu zaman yaptırıldığı ve işverenin inisiyatifine kaldığı tespit edilmiştir. Bu durumun
önlenmesi için bakım-onarım raporlarının, periyodik kontrol dosyasına işlenmesinin zorunlu olması
gerektiği belirtilmektedir[20].
- Periyodik kontrolü; muayene ve test/deney olarak ayrı düşünüp farklı değerlendirerek, ekipmanların
periyodik kontrol sürelerini ve yapacak yetkili kişilerin niteliklerine göre değerlendirilerek yapılması
önerilmektedir. Keza Almanya’da muayene ve test/deney ayrı düşünülerek ve süreler de bu ayrıma
uygun olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda periyodik muayenelerin teknikerlerce yılda bir kez,
periyodik test/deneylerin iş ekipmanlarına göre belirlenecek daha uzun sürelerde yapılmasının uygun
olacağı belirtilmektedir[11]. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkartılan Asansör Periyodik
Kontrol Yönetmeliğinde “Teknik yöneticinin, mühendislik/teknoloji fakültelerinden mezun ve konu
ile ilgili olarak en az üç yıllık muayene ve/veya sektör tecrübesinin bulunması ve tam zamanlı olarak
istihdam edilmesi gerekir. Muayene elemanının mühendislik/teknoloji fakültelerinden mezun ve ilk
kez muayene elemanı olarak görevlendirilecek olan adayın en az 100 adet asansörün periyodik
kontrolüne katılım şartını sağlaması zorunludur’’ denilmektedir [21].
- AÇSHB tarafından yapılacak yeni bir Tebliğ ile periyodik kontrol raporlarının farklılığının ortadan
kaldırılması amacıyla belirlenecek kriterlerle belli bir standart form oluşturulması ve kullanımını
sağlayabilir.
- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde “ Yetkilendirme, eğitim
ve denetim başlıklı 14’ncü maddesinde “Periyodik kontrol yapacak kişilerin eğitim alması,
kuruluşların ise hizmet yeterlilik belgesi alması veya akredite olması zorunludur’’ denilmektedir.
Ancak daha sonra çıkarılan Tebliğde 4’ncü “Geçici madde’’ kısmında “Periyodik kontrol yapacak
kuruluşlardan hizmet yeterlilik belgesi alması veya akreditasyon şartı aranmaz’’ olarak açıklanmıştır.
Böylece kuruluşlardan akredite olma zorunluluğunun kaldırılarak ileri bir tarihe ertelendiğini
düşünebiliriz. Oysa akredite olma zorunluluğu periyodik kontrol yapanların yeterliliğinin denetimi
açısından önemlidir. Çünkü akredite kuruluşları periyodik kontrol kriterleri, yapan kişilerin yeterlilik
ve raporları TÜRKAK denetimindedir[20]. Sistemde kendi içinde otokontrol sağlanarak olası riskler iş
sağlığı ve güvenliği açısından önlenmektedir.
- AÇSHB tarafından belirlenen kurum ve kuruluşlarca periyodik kontrol eğitimlerinin teorik ve
uygulamalı olarak verilmesi sağlanmalıdır. Teorik eğitimlerin temel iş sağlığı ve güvenliği
kapsamında, uygulamalı eğitimlerin ise periyodik kontrol yapanların yeterliliği göz önünde
bulundurularak iş ekipmanları çeşitliliğine göre değerlendirilip, her bir ekipman için ayrı uygulamalı
eğitimler verilmesi sağlanmalıdır.
- “Tahribatsız muayene yöntemleri TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler,
teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler’’ tarafından yapılmaktadır[7, 22]. Bu yöntemi
yapanlar tecrübe, eğitim ve sınavdaki başarı sonucunda belgelendirildiğinden EKİPNET sisteminde
ayrıca kaydının bulunması işverenlere bilgi sağlayacaktır.
- Çalıştığı işyerinde periyodik kontrol yapacak kişilerin, işyerine maliyet oluşturacak eksiklikleri
içeren raporları düzenlemesi işveren tarafından psikolojik risk faktörlerine maruz kalmalarına sebep
olabilir. Ayrıca çalışana işyerinde periyodik kontrol işlemlerini yapması artı bir gelir sağlamadığından
işlerin üstünkörü yapılabilme ihtimali de vardır. Çalıştığı işyerinde periyodik kontrol yapacak kişilerin
iş güvenliği uzmanları veya işyeri hekimleri gibi ücretlendirilerek çalıştırıp sorumlu tutulmaları
sağlanabilir. Bu bağlamda düşünüldüğünde iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve periyodik
kontrol yapacak kişilerin yaptıkları çalışmaların ücret olarak karşılığını AÇSHB tarafından
oluşturulacak sistem üzerinden almalarının sağlanması iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin kalitesini
artıracağı gibi iş kazalarının önlenmesinde de etkili olacaktır. Aynı zamanda mesleki bağımsızlık
ilkesi sağlanmış olacaktır.
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- Periyodik kontrolün kendi namına çalışanlar tarafından yapılması da önerilmemektedir. İşverenler
sorunla karşılaştıklarında veya periyodik kontrol raporlarında tespit edilen eksiklikler giderildiğinde
tekrar kontrol talebi yapılması gerektiğinden iletişim sağlayacağı kişilere zamanında ulaşamama gibi
riskler içermekle birlikte periyodik kontrol listeleri, yeterlilik gibi kıstaslar iç denetime ve otokontrol
sistemine tabi değildir[11, 17]. Bakanlık tarafından tespit edildiğinde idari yaptırım uygulanmaktadır.
Periyodik kontrol sırasında ve sonrasında işletmeye güvence vermek için şahısların değil kuruluşlar
tarafından yapılmış olması gerekir. Keza Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkartılan Asansör
Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde “Periyodik kontrol aşamasında asansörde oluşabilecek hasarların
tazmini, A tipi muayene kuruluşunun mesleki ve mali sorumluluk sigortasından karşılanır’’ olarak
açıklanmıştır[21]. AÇSHB da bu şekilde düzenlemede bulunması işverenin çalışma ortamı gözetimine
katkı sağlayacaktır.
- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde iş ekipmanlarının
periyodik kontrol kriterlerinde belirtilen ilgili standartlarda periyodik kontrol süreleri ve yetkili
kişilerin nitelikleri konusunda bilgiler çoğunda bulunmamaktadır. Ayrıca iş güvenliği uzmanlarının
periyodik kontrol sürelerini takibi için ilgili standartlardan, güncellenenlerden haberdar olması ve satın
alması gerekmektedir. Yönetmelikte genel olarak standartlarda süre belirtilmemişse bir yıl içinde
yaptırılması gerektiği belirtilmekle birlikte Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla
ilgili standartların da dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır. AÇSHB ve TSE birlikte çalışarak
periyodik kontrollerle ilgili olarak Yönetmelikte güncellemeler yapılması mevzuatın takibi açısından
faydalı olacaktır[15].
Sonuç olarak; AÇSHB tarafından periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin ve periyodik
kontrol yapacağı iş ekipmanlarının kayıt altına alınması ve temel eğitim zorunluluğu bulunması iş
sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir gelişmedir. Ancak periyodik kontrolün, Yönetmelikte
belirtilen sınavlarda teorik ve pratik olarak başarı sağlayanlarca tecrübe edinilmek şartıyla yapılması
önerilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulması, hazırlanan çalışma programının
izlenmesi iş ekipmanlarının periyodik kontrolünün yapılmasıyla işveren, çalışanlar ve çevre açısından
güvenlik şartlarının yerine getirilmesi iş ekipmanlarının kullanım süresini uzatıp, işletmenin
devamlılığını sağlayarak iş kazalarının önlenmesini mümkün kılacaktır. Çalışma ortamlarında “Önce
güvenlik sonra hizmet’’ anlayışıyla yönetim sistemi kurulmalı ve güvenlik kültürü geliştirilmelidir.
“Önlemek; Ödemekten Ucuz, Kolay ve insancıldır ’’.
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REFAH YÖNELİMLİ SAĞLIK SİSTEMİ UYGULAYAN ÜST-ORTA GELİR DÜZEYDEKİ
ÜLKELERİN SAĞLIK EKONOMİSİ PERFORMANSININ TOPSIS YÖNTEMİYLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF HEALTH ECONOMY PERFORMANCE OF UPPER-MIDDLE INCOME
COUNTRIES: WELLNESS-ORIENTED HEALTH SYSTEM BY TOPSIS METHOD
Nadide Sevil TÜLÜCE
Doç. Dr. Kayseri Üniversitesi

Onur ÇETİN
Kayseri Üniversitesi

ÖZET
Sağlık göstergeleri bir toplumun sağlık durumunu gösteren ölçütlerdir. Sağlık göstergeleri; toplumun
bir bütün olarak genel sağlık durumunu tanımlama ve sağlık sorunlarının zaman içinde gösterdiği
değişimi değerlendirme, ülkeler arasında karşılaştırmalar yapma ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini
değerlendirmede kullanılmaktadır. Sağlık göstergeleri temelde ölüm göstergeleri, hastalık göstergeleri,
sağlık statüsü göstergeleri, engellilik göstergeleri, beslenme göstergeleri, sosyal ve mental göstergeler
ve sağlık sistemi göstergeleri gibi farklı kalemler altında incelenir ve farklı kategoriler altındaki
değerlendirmeler ile toplumları kıyaslama fırsatı sunar. Ülkelerin sağlık sektörüne ayırdığı
kaynaklardaki artış, sağlık hizmetlerinin ekonomik olarak değerlendirilmesini kapsayan sağlık
ekonomisi alanına olan ilginin artmasına neden olmuştur. Buna göre, ekonominin her alanında olduğu
gibi sağlık kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması önem arz etmektedir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin
finansmanı, optimal seviyede arz-talep dengesinin sağlanması ve toplumsal faydanın adil paylaşımı
konuları da sağlık ekonomisinin çalışma alanları arasında yer almaktadır.
Sağlık göstergeleri ile ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiden hareketle ülkelerin sağlık
ekonomisi düzeyine yönelik değerlendirme yapılabilmektedir. Bu değerlendirmelerde genellikle sağlık
harcamaları göstergeleri, toplam sağlık harcamalarının gayrisafi milli hâsıla içindeki payı (%), satın
alma gücü paritesine göre kişi başına toplam sağlık harcaması, sağlık harcamalarında kamu-özel
sektörün payı ve sağlık işgücü ile ilgili göstergeler kullanılmaktadır. Buna ek olarak birçok ülke
açısından ekonomik faaliyet olarak değerlendirilen sağlık sektörü, ekonomik büyüme ve kalkınmanın
en önemli kaynakları arasında görülmektedir. Buna göre sağlık göstergelerinden hareketle ülkelerin
sağlık ekonomilerine ilişkin performansının değerlendirilmesi sağlık politikaları açısından önem arz
etmektedir.
Bu çalışmanın amacı sağlık ekonomisine ilişkin göstergeler yardımıyla refah yönelimli sağlık
sistemi uygulayan üst-orta gelir düzeyindeki beş ülkenin (Bosna-Hersek, Meksika, Malezya, Türkiye ve
Arjantin) performansını iki dönem için değerlendirmektedir. Performans değerlendirilmesinde
kullanılan ölçütler sağlık ekonomisi literatüründeki çalışmalar göz önüne alınarak satın alma gücü
paritesine göre kişi başı toplam sağlık harcaması ($), beş yaş altı ölüm oranı (1000 kişi başına), doğumda
yaşam beklentisi (yıl), toplam sağlık harcaması/GSYIH, toplam devlet sağlık harcaması/toplam sağlık
harcaması olarak belirlenmiştir. Bu ölçütlere göre çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS
yöntemi ile beş ülkenin sağlık ekonomisinin performansı 2000 ve 2018 yılları için ayrı ayrı
değerlendirilerek sıralanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 2000 yılında belirlenen ölçütlere
göre sağlık ekonomisi performansının en iyi olduğu ülkeler sırasıyla Arjantin, Bosna-Hersek, Malezya,
Meksika ve Türkiye olarak sıralanırken; 2018 yılında sağlık ekonomisi performansının en iyi olduğu
ülkeler sırasıyla Arjantin, Bosna-Hersek, Malezya, Türkiye ve Meksika olarak sıralanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık ekonomisi, Sağlık göstergeleri, TOPSIS
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ABSTRACT
Health performance indicators are the criterions for society’ health status. Health performance indicators
are very crucial to determine whether an effective, efficient, and quality health service is provided.
Health indicators are used to describe the general health status of the society, evaluate the change in
health problems over time to make comparisons between countries and determine the effectiveness of
health services. Health indicators are basically examined under different categories such as death,
disease, health status, disability, nutrition, social and mental indicators and health system indicators,
provide an opportunity to compare societies under different categories. The increase in the resources to
the health sector has led to an increase in the interest to the field of health economics, which includes
the economic arguments of health services. As in all areas of the economy, it is important to use health
resources effectively and efficiently. Additionally, the financing of health services, ensuring the optimal
level of supply-demand balance and fair share of the social benefits are among the study fields of health
economics.
Starting from the relationship between health indicators and economic indicators, it is possible
to point the level of health economy of countries. In these evaluations, indicators of health expenditures,
the share of total health expenditures in the gross national product (%), the total health expenditure per
capita according to purchasing power parity, the share of the public-private sector in health expenditures
and the health workforce are used. In addition to this, the health sector, which is considered as an
economic activity for many countries, is seen among the most important sources of economic growth
and development. Health indicators is an important in terms of giving an idea about the performance of
countries’ health policies.
The aim of our study is to analyze the performance of five countries (Bismarckian Welfare
Systems- Bosnia and Herzegoniva, Mexico. Malesia, Turkey and Argentina) based on health
expenditure and health indicators by using TOPSIS method which is one of the multi criteria decision
making techniques. These variables are as follows; expenditure on health per capita (US$), life
expectancy total population at birth (years), infant mortality deaths per 1000 live births, total health
expenditure (public). Another aim of the study is to determine the level of Turkey among these countries
in terms of health performance indicators for 2000 and 2018. According to findings, Argentina was
found to have the highest performance scores both for the year 2000 and 2018, while the Turkey was
determined to have the lowest performance scores for the year 2000 and Mexico for the year 2018.
Keywords: Health Economics, Health Indicators, TOPSIS
1. TEORİK ÇERÇEVE
Sağlık, tüm canlıların yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve
korunmasında özel bir öneme sahiptir. Sağlıklı olmak insan yaşamının sürdürülmesinin ana koşuludur.
Sağlık yaşam kalitesinin belirleyicisi olarak kaybedildikten sonra da kolay kolay geri kazanılamayan bir
olgu olarak karşımıza çıkar. Osmanlı İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman Han “Halk içinde muteber
bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” beyiti ile sağlığın bütün servet ve
kaynaklardan kıymetli olduğunu dile getirmiştir.
Sağlık; ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanırken; hayatımıza değer katan
en önemli unsurdur. Dünya sağlık örgütü sağlığı temel bir hak olarak görür.
Ülke yöneticilerinin ve karar alıcılarının toplum sağlığını geliştirmek ve korumak gibi temel
görevleri vardır. Sağlık bildirgeleri toplumların sağlık alanındaki önceliklerinin belirlenmesi hususuna
dikkat çeker. Bu anlayış, 1978 yılında yayımlanan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne üye ülkeler
tarafından onaylanmış bir uluslararası sağlık sözleşmesi olan 1978’de Kazakistan’ın Alma-Ata kentinde
Temel Sağlık Hizmetleri Uluslararası Konferansı sonucunda yayımlanan Alma-Ata Bildirgesi’nde,
temel sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamaktadır. Bildirge’de 2000 yılı sağlık düzeyi, bir hedef
olarak belirlenmiş ve kalkınmanın bir parçası olarak bu hedefe ulaşmanın anahtarının da temel sağlık
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hizmeti olduğu vurgulanmıştır. Bu bildirgeden sonra ülkelerin sağlık düzeylerinde kayda değer
gelişmeler elde edilmiştir (Kıvanç, 2015, s. 163).
Dünya Sağlık Örgütü sağlık tanımını yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil bedenen,
ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli olarak yapar. (DSÖ Anayasası – DSÖ, 1947). Sağlık, insan
yaşantısına sağlamlık, mutluluk, canlılık ve uzunluk katma çabasıdır. Bireyin sağlığını etkileyen
faktörler; yaşadığı coğrafya, kalıtım, bireyin davranışı/yaşam biçimi, küresel çevre, gelir, kültür, sosyal
ilişkiler, aile ilişkileri, sağlık hizmetlerinden yararlanma, yaş, cinsiyet, iş/meslek, inanç, eğitim iken;
ülkelerin sağlık sistemleri de ülke insanlarının bu özellikleri yanında, yine sosyal ve fiziksel unsurlar
ile, örgütsel ve mesleki unsurların etkisiyle şekillenmektedir. Bu alanda ülkelere ve araştırmacılara göre
farklılıklar görülmekle birlikte, genel ve kapsamlı bir gruplandırma şöyle yapılabilir (Sargutan, 1993, s.
13-14;Sargutan, 1996, s. 48).
Şekil 1: Sağlık Sistemleri Sınıflandırma Kriterleri
Sağlık Hizmeti Alanlarla İlgili Unsurlar

Sosyal ve Fiziki Unsurlar

Kişinin
-genetik ve biyolojik özellikleri
-fizyolojik yapısı
-cinsiyeti
-yaşı
-yaşam biçimi
-mesleği
-içinde bulunduğu fiziki çevre
-sosyal ve kültürel seviyesi
-ekonomik durumu
-bağışıklık durumu
-geçirdiği önceki hastalıklar ve
sakatlıklar
-genel ve sağlık eğitim seviyeleri
-sağlık konularına verdiği değer ve
beklentiler
-sağlık sağlık sistemine duyduğu güven
-örnek aldığı ve etkilendiği davranış ve
insan kalıpları
-kendi sağlığına verdiği önem
- sağlık güvenliği kapsamında olup
olmadığı

Ülkenin
- coğrafi ve jeolojik özellikleri
-iklim özellikleri
-doğal kaynakları
- tarih süreci
-sosyal ortamı ve yapısı
-hukuk ortamı ve yapısı
-politik ortamı ve yapısı
-resmi idolojisi
-uygulanan genel politikalar
-ekonomik durumu ve gelir
dağılımı
-bilim ve teknoloji seviyesi
-uluslararası ilişkileri
- toplumun nüfus yapısı
-yerleşim biçimi ve kentleşme
seviyesi
-eğitim seviyesi
-din, gelenek-görenek ve çeşitli
konulardaki inanç ve
davranışları
-sosyal ilişkileri
-yaşam şekli ve alışkanlıkları
-beslenme yapısı ve
alışkanlıkları
-sağlık alışkanlıkları ve
davranışları
-sağlık ve hastalık yapıları
-sağlık bilgi seviyesi
-temel koruyucu sağlık
hizmetleri seviyesi

Sağlık Hizmeti Verenlerle İlgili
Unsurlar
-devletin sağlık politikaları
-ülke sağlık sektörünün yapısı
-sağlık sisteminden toplumun
beklentileri
-sağlık sisteminin ilkeleri
-sağlık sisteminin örgütsel yapısı
-sağlık sisteminin ve sektörünün
sahip olduğu maddi unsurlar
-sağlık sisteminin devletten aldığı
destek ve kaynaklar
-sağlık sisteminin yaygınlığı
-sağlık sisteminin işleyişi
-sağlık sisteminin etkililiği
- sağlık sisteminin bütüncüllüğü
- sağlık hizmetlerinin eşit ve adil
oluşu
- sağlık hizmetlerinin sürekliliği

Kaynak: Sarguntan 1993 ve 2004
Sistem, birbiriyle etkileşen veya ilişkili olan, bir bütün oluşturan cisim veya varlıkların
bileşkesidir. Sağlık sistemleri ise, sağlık faaliyetlerinin finansmanı, düzenlenmesi ve sunumu ile ilgili
kaynakları, karar vericileri ve kuruluşları içermektedir. Toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı yaşaması,
sağlığını kaybedenlerin tekrar sağlığına kavuşması veya kayıpların en aza indirgenmesi yoluyla, insanın
yaşam kalitesine temel olan sağlık donanımının mümkün olan en üst seviyede tutulması için sunulan
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hizmetlere sağlık hizmetleri, bu hizmetleri sunulması için yapılan harcamalara ise sağlık harcamaları
denmektedir (Boz & Sur, 2016, s. 24).
Şekil 2: Sağlık Sistemi İşleyişi

Kaynak: (Dünya Sağlık Örgütü, 2000, s. 25)
Ülkelerinde gerçekleşen toplam sağlık harcamaları, ekonomik büyümeden daha hızlı bir artış
göstermiştir. Sağlık harcamaları ileri teknoloji ürünlerin kullanımı, artan sağlık algısı, tüm dünyada
yaşlanan nüfus, sağlık hizmetlerine olan erişimin kolaylaşması, toplum beklentilerindeki değişiklikler,
artan kronik hastalıklar nedeniyle artmaktadır. Bu nedenlerin yanı sıra nüfusun sağlık ihtiyaçları,
ekonomik gelişme düzeyi, sosyo–kültürel faktörler, sağlık hizmetini sunanların davranışı, hekim
hizmetini ödeme modelleri, sağlık güvencesinin durumu, vb., gibi yapısal nedenler de sağlık
harcamalarının artışına neden olmaktadır.
2. SAĞLIK SİSTEMLERİ
Toplumların gerek ekonomik sistemleri gibi tercih ettikleri sağlık sistemlerinde çok sayıda değişken
bulunur. Sağlık sistemleri ayrımları birbirinden keskin çizgilerle ayrılmaksızın sınıflama yapılırken
kamunun ve özel sektörün sistem içerisindeki sağlık harcamalarına ait payı ve rolü, finansman
kaynakları ve hizmet sunumları gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Birçok sistem sınıflandırması
finansmanın kaynağını temel alarak yapılır.
Dünya Sağlık Örgütüne göre ülkenin sağlık sistemi, herkese gerekli olan sağlık hizmetinin en yüksek
kalitede verilmesini sağlayacak şekilde olmalıdır. Diğer bir ifadeyle sağlık hizmeti, karşılanabilir
maliyette ve toplumca kabul gören tarzda olmalıdır. Sağlık bilimciler ve sağlık yöneticileri geçmişten
günümüze kadar çeşitli ülkelerin uyguladıkları sağlık sistemlerine yönelik farklı sınıflandırma
çalışmaları yapmışlardır. Elde edilen çalışmalar sonucunda meydana gelmiş olan sağlık sistemlerini
sınıflandırmaları gerçekleşmiştir. Literatürde sıklıkla başvurulan sistem sınıflandırmalarından
Roemer’in (1993) yaptığı sınıflandırma dörde ayrılmaktadır (Roemer, 1993).
- Refah yönelimli sağlık sistemi
- Kapsayıcı tip sağlık sistemi
- Kolektivist tip sağlık sistemleri
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- Serbest piyasa tipi sağlık sistemleri şeklinde dört de ayırabiliriz.
a. Refah Yönelimli Sağlık Sistemi
İlk olarak Almanya'da ortaya çıkan ve Avrupa ülkeleri arasında hızla yayılan “kamu
sigortacılığı”, adını dönemin Şansölyesi Bismarck'tan alan model Bismarck modeli temelde sosyal
sigorta primlerim gelirlerine dayanmaktadır. Hem işverenlerin hem de çalışanların pirim ödedikleri
ağırlıklı hastalık sigortası modelidir. Hizmetlerin sunumu kamu özel teşebbüs sektörleri tarafından
sağlanır. Bütün vatandaşların yarı direkt bireysel denilebilecek ödeme niteliğindeki prim ödemeleriyle
zorunlu hastalık sigortası adı altında değerlendirilmesi temelini oluşturmaktadır. Burada bireyler
primlerle beraber yarı katkı şeklinde gösterilebilen ödemelerde de bulunabilirler. Bu sağlık sistemini
genel hatlarıyla vurgulayan ülkeler Almanya, Arjantin, Endonezya, Fransa, Güney Kore, Portekiz,
Meksika, Türkiye ve Yunanistan olarak sıralanabilir.
Bismarck’ın sosyal güvenlik politikası kurmasındaki amaç, gelişen sosyalist akımlara karşı, bir
yandan geleneksel yöntemlerle mücadele etmek ve öbür taraftan, sosyal politika alanında reform
hareketlerine girişerek, sosyalistlerin etkisini kırmak olmuştur. (Özmen, 2017, s. 602)
Bismarck modeli, dört temel unsura dayanmıştır (Koçer, 2014, s. 4):
• Belli bir maaş sınırına kadar bütün sanayi işçileri için zorunlu sigorta
• Düşük ücret alan sınıfın zorluk çekmeden primlerini ödeyebilmesi için maaşa dayalı prim ödemeleri
• İşverenlerin idareyi ellerinde bulundurması ve fon kullanımını kontrol edebilmesi için prim ödeme
zorunluluğunun işçi ve işveren arasında paylaştırılması
• İşveren ve işçilerin kendi kendilerini yönettikleri geleneksel işçi fonlarının sisteme entegre edilmesi
Sağlık sistemi performansı hakkında anlamlı ve karşılaştırılabilir bilgiler, ulusal ve uluslararası
seviyede güçlü sağlık politikaları oluşturulmasını sağlamaktadır. Sağlık performansının kıyaslanabilir
bir şekilde değerlendirilmesi özellikle aynı ya da daha üst gelir grubundaki ülkelerle yapılan
kıyaslamalar ile mümkün olup, sağlık sistemindeki eksiklikleri ya da daha iyi yönlerin ortaya
çıkarılmasını sağlamaktadır (Konca & Demirci, 2019, s. 175).
Sağlık sistemi performans ölçümü en başta, benzer gelir düzeylerine sahip ülkelerin
finansmanda adaletsizlik, kullanıcıların beklentilerini karşılama ve benzer sağlık düzeylerini
gerçekleştirememe nedenlerini ve sağlık sisteminin eksikliklerini belirleme işlevi görmektedir. İkinci
olarak, sağlık sisteminin yıllara göre değerlendirilmesine izin veren göstergeleri sağlamaktadır. Bu iki
etkinlik de gelecekte belirli sağlık sistemleri politikalarının belirli sosyo-ekonomik şartlar altında uygun
olup olmadığını teyit etmenin veya reddetmenin temelini oluşturabilecek kanıtlar sağlamaktadır (Silva,
2000, s. 1)
Sağlık sistemlerinin performansı ile ilgili tartışmalar incelendiğinde, bu tartışmaların
merkezinde sağlık harcamalarının olduğu görülmektedir.
Çünkü sağlık sistemlerinin finansal
sürdürülebilirliği, ülkeler açısından önemli bir konudur (Thomson, ve diğerleri, 2009, s. 1).
Ülke sağlık sistemleri incelendiğinde benzer gelir seviyelerine ve sosyo-demografik özelliklere
sahip bazı ülkelerin birbirinde çok farklı sağlık çıktıları elde ettikleri görülmektedir. Bu çalışmanın
amacı sağlık ekonomisine ilişkin göstergeler yardımıyla refah yönelimli sağlık sistemi uygulayan üstorta gelir düzeyindeki beş ülkenin (Bosna-Hersek, Meksika, Malezya, Türkiye ve Arjantin)
performansını iki dönem için değerlendirmektedir. Performans değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler
sağlık ekonomisi literatüründeki çalışmalar göz önüne alınarak satın alma gücü paritesine göre kişi başı
toplam sağlık harcaması ($), beş yaş altı ölüm oranı (1000 kişi başına), doğumda yaşam beklentisi (yıl),
toplam sağlık harcaması/GSYIH, toplam devlet sağlık harcaması/toplam sağlık harcaması olarak
belirlenmiştir.
b. Ülkelerin Sağlık Harcamaları ile İlgili Göstergeler
Sağlığı geliştirme veya koruma amacını benimseyen tüm koruma, geliştirme, bakım, beslenme
ve acil programlar için yapılan harcamalar sağlık harcaması olarak kabul edilmektedir. Sağlık
sistemlerinin performansı ile ilgili tartışmalar incelendiğinde, bu tartışmaların merkezinde sağlık
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harcamalarının olduğu görülmektedir. Benzer gelir seviyelerine sahip ülkelerin tümünde tüm dünyada
görüldüğü üzere sağlık harcamaları büyük oranda artmıştır. Sektörün büyüklüğü ve faaliyet gösteren
aktörlerin fazlalığı dikkate alındığında olağanüstü bir endüstriye ulaşan sağlık sektörü artan sağlık
harcamaları ve sağlık harcamalarının GSYIH’ye oranları ile ifade edilmektedir.
Tablo 1: Sabit Fiyatlarla Kişi Başı GSYIH $ (2015)
2000
2001
2002
2003
2004

Bosna-Hersek
2662,76
2776,71
2920,87
3035,45
3218,88

Meksika
8861,87
8702,98
8580,89
8587,09
8801,32

Malezya
6392,58
6286,13
6488,38
6727,67
7043,78

Türkiye
6543,73
6076,00
6373,13
6644,15
7194,68

Arjantin
10730,61
10146,11
8943,31
9629,84
10389,15

2005
2006
2007
2008
2009
2010

3499,78
3689,17
3908,05
4130,08
4025,64
4093,87

8877,85
9142,80
9214,35
9181,40
8568,62
8878,56

7274,97
7531,36
7850,43
8073,93
7808,66
8247,78

7738,58
8173,54
8483,97
8451,48
7942,03
8491,59

11192,18
11970,66
12919,24
13310,62
12398,28
13551,34

2011
2012
2013
2014
2015
2016

4183,17
4213,47
4388,41
4516,16
4727,28
4938,24

9076,30
9280,26
9282,99
9426,32
9616,65
9751,57

8550,15
8888,70
9179,37
9601,18
9955,24
10258,04

9299,14
9586,77
10225,72
10549,68
11006,28
11187,05

14200,27
13895,63
14071,51
13567,95
13789,06
13360,21

2017
2018
2019
2020

5147,64
5384,52
5575,42
5366,97

9842,40
9945,78
9832,46
8927,34

10707,75
11067,85
11391,69
10616,85

11835,26
12004,38
11956,20
12035,03

13595,04
13112,40
12711,71
11342,02

Kaynak: Dünya Bankası Veri tabanı
Bir ulusun ekonomik refahının veya yaşam standardının ölçüsü olarak genelde GSYIH
kullanılır. Türkiye ve benzer gelir grubundaki ülkelerin, 2000-2020 yıllarına ait kişi başı GSYIH (sabit
2015$) düzeyleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Ülkelerin zaman içindeki ekonomik gelişimi dikkate
alındığında Bosna Hersek dışındaki diğer ülkelerin ortalama gelir düzeylerinin yakın olduğu
görülmektedir. Buna göre Türkiye yıllık kişi başı 12035 $ ile en yüksek kişi başı GSYIH düzeyine sahip
olan ülke iken, Bosna Hersek 5366 $, ile en düşük kişi başına GSYIH sahip olan ülkedir.
Tablo 2: Kamu Sağlık Harcamalarının GSYIH’ye Oranı (%)
2000
2001
2002
2003

Bosna-Hersek
4,09
4,34
4,43
5,49

Meksika
2,01
2,11
2,17
2,41

Malezya
1,17
1,35
1,37
1,52

Türkiye
2,84
3,29
3,54
3,57

Arjantin
4,63
4,73
4,17
3,89

2004
2005
2006
2007
2008
2009

5,16
4,94
5,00
5,27
5,40
6,14

2,59
2,46
2,42
2,53
2,62
2,86

1,46
1,36
1,67
1,62
1,60
1,81

3,52
3,32
3,54
3,60
3,79
4,42

3,74
3,91
4,02
4,25
4,51
5,67

Full Text Book-III

212

cappadociacongress.org

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
15-17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

2010

6,14

2,91

1,68

3,92

5,57

2011
2012
2013
2014
2015
2016

6,27
6,51
6,58
6,66
6,46
6,54

2,93
3,01
3,13
3,00
3,08
2,94

1,76
1,86
1,89
2,03
2,03
1,89

3,68
3,52
3,42
3,36
3,22
3,36

5,68
6,13
6,22
6,33
6,82
5,59

2017
2018

6,26
6,21

2,84
2,69

1,93
1,92

3,25
3,19

6,61
5,91

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanı
Ulusal toplam sağlık harcamasının GSYIH içindeki payı ülkelerin sağlık harcamalarının
kıyaslanmasında en önemli ölçütlerden biri de ulusal toplam sağlık harcamasının GSYIH’ye oranıdır.
Tablo 2’de 2018 yılı itibariyle Bosna Hersek’in yıllık gelirinin %6.21’ni sağlık harcaması olarak
kullandığı ve bu oran ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Türkiye yıllık gelirinin %3.19’unu
harcarken, Malezya ise %1,92 ile en düşük oranla sağlık sektöründe harcamaktadır. Türkiye’nin toplam
sağlık harcamalarının GSYIH’ye oranına baktığımızda ise Bosna Hersek’in bile gerisinde olduğu
görülmektedir.
Tablo 3: Sağlık Harcamalarının Kamu Harcamalarına Oranı (%)
2000
2001

Bosna-Hersek
7,26
8,63

Meksika
9,90
10,26

Malezya
4,58
4,79

Türkiye
7,19
7,46

Arjantin
17,82
17,37

2002
2003
2004
2005
2006
2007

9,32
11,59
11,32
10,81
10,96
11,33

10,43
10,69
12,07
11,14
10,73
10,71

5,04
5,41
5,63
5,55
6,55
6,27

8,64
9,29
10,19
10,32
10,41
10,77

18,46
17,13
16,26
16,02
15,10
14,40

2008
2009
2010
2011
2012
2013

10,92
12,53
12,40
13,52
13,88
14,61

9,43
10,29
10,50
10,56
10,68
11,28

5,93
5,86
6,31
6,51
6,54
6,81

11,09
11,67
10,92
11,12
10,30
10,09

14,66
16,42
16,69
16,28
16,66
16,54

2014
2015
2016
2017
2018

14,40
14,87
15,49
15,39
15,14

10,72
11,18
10,75
11,05
10,47

7,82
8,23
8,33
8,92
8,47

10,15
9,69
9,65
9,73
9,30

16,29
16,50
13,47
16,05
15,19

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanı
Türkiye’nin kamu harcamaları içinde sağlık harcamalarının payına baktığımızda; her 100 birim kamu
harcamasının 9.30’u sağlık harcamalarına ayırırken yapılırken, kamu sağlık harcamalarının kamu
harcamaları içindeki payının en yüksek olduğu ülke 15.19 ile Arjantin’dir.
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Tablo 4: Sağlık Harcamalarının Toplam Sağlık Harcamalarına Oranı (%)
2000
2001
2002

Bosna-Hersek
53,40
59,68
62,21

Meksika
45,22
43,76
42,69

Malezya
46,41
50,26
50,91

Türkiye
61,68
67,25
69,97

Arjantin
54,73
54,85
54,56

2003
2004
2005
2006
2007
2008

68,38
56,96
54,58
54,56
55,32
55,69

41,51
43,46
42,24
42,83
43,82
45,91

51,71
50,72
48,65
53,58
52,70
52,83

71,21
71,70
67,75
68,85
68,78
72,69

54,71
51,80
51,42
52,60
54,31
55,10

2009
2010
2011
2012
2013
2014

68,05
68,06
68,36
68,64
69,38
70,31

46,67
48,65
51,33
51,59
52,76
53,25

55,29
52,72
52,84
53,45
53,75
54,47

80,50
78,00
79,13
79,17
78,35
77,61

59,96
58,95
60,32
62,43
63,60
65,42

2015
2016
2017
2018

69,18
70,82
70,10
69,85

53,08
52,39
51,51
50,07

53,31
51,24
51,86
51,18

78,13
78,44
77,71
77,38

66,71
62,11
63,20
61,41

Kaynak: Dünya Bankası Veri Tabanı
Türkiye’nin toplam sağlık harcamaları içinde kamu ve özel ayrımına baktığımızda; her 100
birim sağlık harcamasının 61.68’i kamu tarafından yapılırken, 38.32’si özel sağlık harcamalarıdır.
Türkiye kamu sağlık harcamalarının payının en yüksek olduğu ülkedir.
3. TOPSIS YÖNTEMİ
Hwang ve Yoon (1981) tarafından çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olarak
geliştirilen TOPSIS yönteminin temeli, ideal çözüme en yakın pozitif mesafe ile ideal çözüme en uzak
negatif mesafedeki karar noktalarının alternatiflerinin seçilmesine dayanır (Ustasüleyman, 2009, s. 37).
TOPSIS yöntemi karmaşık algoritma ve matematiksel modeller içermediği için oldukça basit bir
yöntemdir. Kolay anlaşılması ve sonuçlarının yorumlanmasının kolay olmasından dolayı TOPSIS
yöntemi, birçok farklı alanda kullanılmaktadır. TOPSIS yöntemi alternatiflerin belirli kriterler
doğrultusunda sıralama yapılmasına imkân tanıyan bir yöntemdir (K.Shyjith, Ilangkumaran, &
S.Kumanan, 2008, s. 37) (Yarar & Baykara, 2012, s. 32)
TOPSIS yöntemin ilk aşamasında karar matrisi oluşturulur. Daha sonra karar matrisinden
normalize edilmiş karar matrisi elde edilir ve bu matris ağırlıklandırılır. İdeal çözüme en yakın pozitif
ve negatif çözüme uzaklıklar hesaplanır. Son aşama olarak her bir alternatif puanlandırılarak alternatifler
sıralanır1 (Dumanoğlu & Ergül, 2010, s. 105).
Ülkelerin sağlık ekonomisi performansının ölçülebilmesi için oluşturulan performans
fonksiyonu (Pi), belirlenen kriterlerle önem düzeyine göre kabul edilmiş ağırlık vektörü ile elde edilen
bir fonksiyon olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile sağlık ekonomisi performans fonksiyonu (Pi),
belirli önem düzeylerine göre derecelendirilen performans kriterlerinin puanlarının toplamından
oluşmaktadır (Eleren & Karagül, 2008, s. 5)

1

TOPSIS yöntemi ile ilgili aşamalar için: http://journal.mufad.org.tr/attachments/article/98/8.pdf
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4. BULGULAR
a. 2000 Yılı TOPSIS Uygulama Bulguları
Refah yönelimli sağlık sistemi uygulayan üst-orta gelir düzeyindeki beş ülkenin (Bosna-Hersek,
Meksika, Malezya, Türkiye ve Arjantin) 2000 yılındaki sağlık ekonomisinin performans fonksiyonu
aşağıdaki denklem yardımıyla ifade edilmektedir (Erdoğan,2011:224). Performans fonksiyonundaki
değişkenlerin ağırlıklı ortalamaları eşit olarak alınmıştır.
P(i)= W1Kişi Başı Toplam Sağlık Harcaması $ (PPP)+ W25 yaş altı Ölüm Oranı (1000 Canlı Doğumda)
+ W3Doğumda Yaşam Beklentisi (yıl)+ W4Toplam Sağlık Harcaması/GSYIH (%) + W5Devlet Sağlık
Harcaması/Toplam Sağlık Harcaması (%)
i= (1,2,3…)
Bu verilere ait karar matrisi, 2000 yılına ait verilerle beş ülke için oluşturulmuştur.
Tablo 5. 2000 Yılı Karar Matrisi

Ülkeler

KB Sağlık
Harcamaları
PPP ($)

5 Yaş Altı
Ölüm Oranı
(1000)

Doğumda
Yaşam
Beklentisi
(Yıl)

Toplam Sağlık
Harcaması/GS
YIH

Devlet Sağlık
Harcaması/Toplam
Sağlık Harcaması

BosnaHersek

351,083

9,9

74,403

7,653

53,397

Meksika

493,399

28,2

74,34

4,449

45,217

Malezya

357,224

10,2

72,594

2,528

46,409

Türkiye

442,950

38,6

70,005

4,599

61,675

Arjantin

1095,196

19,6

73,576

8,466

54,731

Oluşturulan karar matrisinden yola çıkarak Standart Karar matrisi oluşturulmaktadır. Standart
karar matrisinde ağırlık derecesi (w) 1 olarak kabul edilmektedir. Ayrıca seçilen göstergeler dışındaki
diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayılmaktadır. Oluşturulan Ağırlıklı Standart Karar Matrisinde
sütunlarda yer alan faktör değerlerinden en yüksek (en iyi) ve en düşük (en kötü) değerler seçilmelidir.
Bu seçim yapılırken sağlık ekonomisinin performansı açısından yüksek ve düşük değerler iyi ya da kötü
olması açısından değerlendirilmelidir. Sağlık ekonomisi performansının en iyi olması durumunda 5 yaş
altı ölüm oranı (1000 canlı doğumda) göstergesinin en düşük değerinin seçilmesi, diğer göstergelerde
ise en yüksek değerin seçilmesi gerekmektedir.
Tablo 6. 2000 Yılı Ağırlıklı Standart Karar Matrisi
5 Yaş Altı Doğumda
Ölüm
Yaşam
Oranı
Beklentisi
(1000)
(Yıl)

Ülkeler

KB Sağlık
Harcamaları
PPP ($)

BosnaHersek

0,255

0,184

0,455

0,574

0,453

Meksika

0,358

0,526

0,455

0,333

0,384
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Malezya

0,259

0,190

0,444

0,189

0,394

Türkiye

0,322

0,720

0,428

0,345

0,524

Arjantin

0,796

0,365

0,450

0,635

0,465

MAX

0,796

0,720

0,455

0,635

0,524

MİN

0,255

0,184

0,428

0,189

0,384

Ağırlıklı standart karar matrisi oluşturulduktan sonra ideal çözüme yakınlığı ifade eden matris
elde edilmekte ve 2000 yılı için sağlık ekonomisi performans değerlerine göre sıralama yapma imkânı
elde edilmiştir. Bu doğrultuda her bir yılı ifade eden değerlere göre sağlık ekonomisi performansın en
yüksek olduğu yıllar ve en düşük ekonomik performansın sergilendiği yıllar belirlenmiştir.
Tablo 7. 2000 Yılı İdeal Çözüme Uzaklığı Gösteren Matris

Ülkeler

İdeal
Çözüm(S+)

Negatif İdeal
Çözüm(S-)

Performans
Değerleri

Önem
Sırası

BosnaHersek

0,549

0,663

54,714

2

Meksika

0,647

0,264

29,002

4

Malezya

0,709

0,530

42,767

3

Türkiye

0,772

0,219

22,126

5

Arjantin

0,190

0,790

80,576

1

Tablo 7’de görüleceği üzere son sütunda ilgili dönemdeki performansa göre önem sırası
oluşturulmuştur. Buna göre 2000 yılı verilerinden hareketle refah yönelimli sağlık sistemi uygulayan
üst-orta gelir düzeyindeki beş ülkenin sıralaması en başarılıdan başlamak üzere Arjantin, Bosna-Hersek,
Malezya, Meksika ve Türkiye olarak bulunmuştur.
b. 2018 Yılı TOPSIS Uygulama Bulguları
Refah yönelimli sağlık sistemi uygulayan üst-orta gelir düzeyindeki düzeyindeki beş ülkenin
(Bosna-Hersek, Meksika, Malezya, Türkiye ve Arjantin) 2018 yılındaki sağlık ekonomisinin
performansı aşağıdaki denklem yardımıyla ifade edilmektedir.
P(i)= W1KB Sağlık Harcaması (PPP)+ W25 yaş altı Ölüm Oranı (1000 Canlı Doğumda) +
W3Doğumda Yaşam Beklentisi (yıl)+ W4Toplam Sağlık Harcaması/GSYIH+ W5Devlet Sağlık
Harcaması/Toplam Sağlık Harcaması
i= (1,2,3…)
Bu verilere ait karar matrisi, 2018 yılına ait verilerle beş ülke için oluşturulmuştur.

Full Text Book-III

216

cappadociacongress.org

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
15-17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

Tablo 8. 2018 Yılı Karar Matrisi

Ülkeler

Doğumda
KB Sağlık
Yaşam
Harcamaları 5 Yaş altı Ölüm Beklentisi
PPP ($)
Oranı (1000)
(Yıl)

Toplam Sağlık
Harcaması/GS
YIH

Devlet Sağlık
Harcaması/Toplam
Sağlık Harcaması

BosnaHersek

1300,776

6

77,262

8,895

69,847

Meksika

1065,950

14,7

74,992

5,371

50,071

Malezya

1193,853

8,4

75,997

3,756

51,181

Türkiye

1170,779

10,7

77,437

4,124

77,382

Arjantin

1989,635

9,8

76,52

9,624

61,407

Oluşturulan karar matrisinden yola çıkarak standart karar matrisi tablo 8’de görülmektedir.
Buna göre standart karar matrisinde ağırlık derecesi (w) 2000 yılı yöntemindeki gibi 1 olarak kabul
edilip; seçilen göstergeler dışındaki diğer değişkenlerin sabit olduğu varsayılmaktadır. Daha sonra
oluşturulan ağırlıklı standart karar matrisinde sütunlarda yer alan faktör değerlerinden en yüksek (en iyi)
ve en düşük (en kötü) değerler seçilmiştir. Bu seçim yapılırken sağlık ekonomisinin performansı
açısından yüksek ve düşük değerler iyi ya da kötü olması açısından değerlendirilmelidir. Sağlık
ekonomisi performansının en iyi olması durumunda 5 yaş altı ölüm oranı (1000 canlı doğumda)
göstergesinin en düşük değerinin seçilmesi, diğer göstergelerde ise en yüksek değerin seçilmesi
gerekmektedir.
Tablo 9. 2018 Yılı Ağırlıklı Standart Karar Matrisi

Ülkeler

Doğumda
KB Sağlık
5 Yaş Altı
Yaşam
Harcamaları Ölüm Oranı Beklentisi
PPP ($)
(1000)
(Yıl)

Toplam
Sağlık
Harcaması/G
SYIH

Devlet Sağlık
Harcaması/Toplam
Sağlık Harcaması

BosnaHersek

0,420

0,259

0,451

0,584

0,496

Meksika

0,344

0,636

0,438

0,352

0,356

Malezya

0,385

0,363

0,444

0,246

0,364

Türkiye

0,378

0,463

0,453

0,270

0,550

Arjantin

0,642

0,424

0,447

0,632

0,436

MAX

0,642

0,636

0,453

0,632

0,550

MİN

0,344

0,259

0,438

0,246

0,356

İdeal çözüme yakınlığı ifade eden matris oluşturulduktan sonra 2018 yılı için ekonomik
performans değerlerine göre sıralama yapma imkânı elde edilmiştir. Bu doğrultuda her bir yılı ifade
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eden değerlere göre sağlık ekonomisi performansın en yüksek olduğu yıllar ve en düşük ekonomik
performansın sergilendiği yıllar belirlenmiştir.
Tablo 10. 2018 Yılı İdeal Çözüme Uzaklığı Gösteren Matris

Ülkeler

İdeal
Çözüm(S+)

Negatif İdeal
Çözüm(S-)

Performans
Değerleri

Önem
Sırası

Bosna-Hersek

0,233854

0,530694

69,412717

2

Meksika

0,589064

0,106104

15,2631249

5

Malezya

0,510196

0,276123

35,115948

3

Türkiye

0,491898

0,263975

34,9231949

4

Arjantin

0,200059

0,537824

72,8873901

1

Tablonun son sütünün da görüleceği üzere ilgili dönemdeki performansa göre önem sırası
oluşturulmuştur. Buna göre 2018 yılı verilerinden hareketle refah yönelimli sağlık sistemi uygulayan
üst-orta gelir düzeyindeki beş ülkenin sıralaması en başarılıdan başlamak üzere Arjantin, Bosna-Hersek,
Malezya, Türkiye ve Meksika olarak bulunmuştur.
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışmada Dünya Bankası tarafından kişi başı gelir düzeyine göre (4.096$-12.695$) aynı gelir düzeyine
ait seçilmiş ülkelerin sağlık ekonomisi performansı iki dönem için değerlendirilmiştir. Ülkelerin
performans değerlendirilmesinde kişi başı toplam sağlık harcaması $ (PPP), 5 yaş altı ölüm oranı (1000
canlı doğumda), doğumda yaşam beklentisi (yıl), toplam sağlık harcaması/GSYIH (%), devlet sağlık
harcaması/toplam sağlık harcaması (%) göstergelerinden hareketle TOPSIS yönteminden
yararlanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre 2000 yılında belirlenen ölçütlere göre sağlık
ekonomisi performansının en iyi olduğu ülkeler sırasıyla Arjantin, Bosna-Hersek, Malezya, Meksika ve
Türkiye olarak sıralanmıştır. 2018 yılında ise sağlık ekonomisi performansının en iyi olduğu ülkeler
sırasıyla Arjantin, Bosna-Hersek, Malezya, Türkiye ve Meksika olarak bulunmuştur.
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BIOADSORPTION OF METHYL GREEN TOXIC DYE ON MENENGIC COFFEE WASTE
Seda KARAYÜNLÜ BOZBAŞ
Kocaeli University Chemistry Department

Muhammed KARABULUT
Kocaeli University Chemistry Department

ABSTRACT
Dyes are widely used in many industries such as textiles, cosmetics, paper, plastics, etc., and are
somehow discharged into environmental waters. The methyl green dyestuff is a heterocyclic aromatic
compound. It contains a triphenyl methylene functional group in its structure and poses a danger as a
pollutant for water resources. Many methods such as filtration, electrochemical techniques, chemical
reactions, adsorption, and ion exchange are used to remove dyes from aqueous solution. Among them,
adsorption is the most widely applied method due to its easy application, high yield rate and high
recovery. Therefore, it is considered an ideal dye removal process when used with suitable adsorbents.
Adsorption is currently attractive to use low-cost, readily available, environmentally friendly
biosorbents. Menengic coffee wastes were used as biosorbent for the removal of methyl green dye from
the aqueous solution. The coffee waste used in this study is the waste of the decaffeinated coffee
obtained from the Menengic plant (Pistacia Terebinthus). The effects of pH, temperature, time, amount
of adsorbent, dye concentration and size of adsorbent particles on the biosorption process were
investigated for the removal of methyl green dye from aqueous solutions. As a result of the optimization
study, the best %R value (%99.01) was reached when the 50 mg/L methyl green solution was at room
temperature within 10 minutes by using 0.3 g (200 µm particule size) biosorbent in an environment of
pH 8. According to the results obtained, it is thought that this biosorbent will lead to new researches in
which it will be used in many areas.
ÖZET
Boyalar tekstil, kozmetik, kağıt, plastik vb. birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır ve bir
şekilde çevre sularına deşarj edilmektedir. Metil yeşil boya maddesi heterosiklik aromatik bir bileşiktir.
Yapısında trifenil metilen fonksiyonel grubu içerir ve su kaynakları için kirletici olarak tehlike arz eder.
Boyaları sulu çözeltiden uzaklaştırmak için filtrasyon, elektrokimyasal teknikler, kimyasal reaksiyonlar,
adsorpsiyon ve iyon değişimi gibi birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlar arasında adsorpsiyon, kolay
uygulanması, yüksek verim oranı ve yüksek geri kazanımı nedeniyle en yaygın olarak uygulanan
yöntemdir. Bu nedenle uygun adsorbanlar ile kullanıldığında ideal bir boya çıkarma işlemi olarak kabul
edilir. Adsorpsiyon şu anda düşük maliyetli, kolayca bulunabilen, çevre dostu biyosorbentleri kullanmak
için caziptir. Menengiç kahve atıkları, sulu çözeltiden metil yeşil boyanın uzaklaştırılması için
biyosorbent olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada kullanılan kahve atığı Menengiç bitkisinden (Pistacia
Terebinthus) elde edilen kafeinsiz kahvenin atığıdır. Metil yeşil boyanın sulu çözeltilerden
uzaklaştırılması için pH, sıcaklık, süre, adsorban miktarı, boya konsantrasyonu ve adsorban partikül
boyutunun biyosorpsiyon işlemi üzerindeki etkileri araştırıldı. Optimizasyon çalışması sonucunda en
iyi %R değerine (%99.01) 0.3 g (200 µm partikül boyutu) biyosorbent kullanılarak 50 mg/L metil yeşil
solüsyon 10 dakika içerisinde oda sıcaklığında iken ulaşılmıştır. pH 8. Elde edilen sonuçlara göre bu
biyosorbentin birçok alanda kullanılacağı yeni araştırmalara yol açacağı düşünülmektedir.
INTRODUCTION
The use of dyestuffs is indispensable for many industries. It is frequently encountered in the wastewater
of industrial processes such as textiles, dyes and pharmaceuticals. It is of great importance to investigate
the removal of dyestuffs due to their molecular properties and environmental importance, and to reveal
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treatment options. Many dyestuffs have molecules that are not biodegradable and do not react easily
with chemicals. Because of these properties, it is necessary to pay more attention than all other organic
components in reducing their environmental impacts [1-4]. Methyl green (MG) is a dicationic dye with
triphenyl methylene functional group [5], which poses a danger as a major pollutant for water resources.
MG is widely used in biology and medicine to change solution colors.
Methods such as filtration, membrane treatments, electrochemical techniques, biological treatment,
chemical reactions, adsorption and ion exchange are used to remove dyestuffs from aqueous solutions.
Among these, adsorption is the most frequently applied method because it has many advantages, and
therefore, the use of suitable adsorbents or bioadsorbents is being investigated [6-9]. Using low cost,
easy to find, eco-friendly sorbents are currently attractive [10-12]. Coffee is one of the most consumed
beverages in the world. Most of the coffees drunk in the world have the same origin and their waste will
have a similar chemical structure. The coffee wastes used in this study are the wastes of the coffee
obtained from the menengiç plant. It has been determined as a result of the characterization that it has a
completely different chemical structure in this respect, and its use in MG dye removal from aqueous
solutions has been investigated.
The effects of pH, temperature, contact time, amount of adsorbent and dye concentration on the
adsorption process were investigated for the removal of methyl green dye from aqueous solutions of
these coffee wastes. The biosorbent particule optimization was obtained at 200 µm previously studies.
MATERIALS AND METHODS
Preparation of The Adsorbent
Waste obtained from Menengiç (Pistacia terebinthus) coffee was used as a biosorbent for methyl green
dye removal. Approximately 500 mL of collected waste grounds mixture (ground and solution) was
mixed in 1.5 L deionized water at a stirring speed of approximately 1250 rpm for three nights. The
stirred mixture was then filtered under vacuum. This process was done twice, then mixed again for 24
hours in 1.5 L of 1:1 alcohol-water mixture. This process was repeated until the oily layer and brown
color were removed from the filtrate. The mixture was then filtered again under vacuum, then dried in
an oven at 107 °C for three nights, and stored in suitable containers in a desiccator for experiments

Figure 1. Bioadsorbent;menengic coffee waste.
Instruments
UV-Vis spectrophotometer (T80+ UV/VIS Spectrometer. PG Instruments Ltd) was used to measure the
absorption of MG during the study. Bruker Optics device was used for FT-IR analysis. SEM images,
JEOL 50 A type scanning electron microscope were used. The pH values of the solutions were
determined by Hanna Instruments pH 211 Microprocessor model pH meter. The pH meter was adjusted
with NBS buffer solutions before each use. In adsorption processes, 0.1 M HCl and 0.1 M NaOH
solutions were used to adjust the pH values of the solutions. Various brands of magnetic stirrers were
used in adsorption experiments. Electromag M815P brand centrifuge device was used to centrifuge the
samples after the adsorption process.
Chemicals
In adsorption experiments; Methyl green was obtained from Sigma Aldrich and was used in the
experiments without any purification. Calibration graphic and adsorption studies were performed by
dilution from 1000 mg/L stock solution.
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Adsorption Studies
A serious batch adsorption tests were performed in 50 mL Erlenmeyer flasks. A known amount of
adsorbent ( 0.025-0.35 g) was mixed with a 25 mL dye solution of known initial concentration (50–300
mg/L), at known temperature (25–65°C) and contact time (5–90 min) at a speed of 500 rpm on a
magnetic stirrer. The pH (2–10) of the solution was adjusted by pH-metre using 0.1 M HCl and NaOH
solutions before adsorption. Calibration graphic were used to reach the concentration values from the
absorbance values obtained after the measurement at 630 nm wavelength.
Effect of parameters on adsorption; such as pH, amount of adsorbent, contact time, mixing speed, dye
concentration and the effect of temperature were investigated one by one. After finding the equilibrium
concentrations of the solutions with known initial concentrations, the % dye removal is calculated using
Equation (2.1);

% Removal =

Co − Ce
Co

x 100.................................................................................................(1)

Co: Initial dye concentration (mg/L), Ce: Dye concentration remaining in solution after equilibration
(mg/L)
RESULT AND DISCUSSION
Characterization of Biosorbent
1kX SEM images of Menengic coffee waste used as biosorbent and MG loaded biosorbent are shown
in Figure 3.1. The porous structure of the particles can be seen in the zoomed images of the Menengic
coffee waste particles.

A

B

Figure 2: SEM images of menengic coffee waste (A) and MG loaded menengic coffee waste (B).
When the SEM photograph of Menengic coffee waste is examined before adsorption, it is observed that
the particles are smaller and there is no agglomeration. It is seen that the pores of the particles are more
than the dyed adsorbent. When the SEM photo after adsorption is examined, it is seen that the particles
are closer to each other [14,15].
FT-IR spectra of Menengic coffee wastes before and after adsorption are shown in Figure 3.2. FTIR is
an important technique for identifying characteristic functional groups. A peak between 1134 cm-1 and
1200 cm-1 is observed in Menengic coffee wastes, but this peak is not observed after adsorption with
MG. In Menengic coffee waste; a split peak between 1300 cm-1 and 1340 cm-1 was observed, but
likewise, this peak was not observed after adsorption with MG.
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Figure 3: FT-IR Spectrum of menengic coffee waste and MG loaded menengic coffee waste.

OPTIMIZATION OF BIOSORPTION
Effect of Initial pH
One of the most important factors in dye adsorption is the effect of initial pH change. The effect of pH
change on dye adsorption from the aqueous solution was carried out in 30 minutes by taking 0.3 g of
waste onto 25 mL of 50 mg/L concentration methyl green dye solution in 50 mL flasks. The graph of
the pH effect on the removal of MG dye from aqueous solutions is shown in Figure 3.3.

Figure 4: Effect of initial pH
As seen in the Figure 3.3 the maximum removal percentage of dye was found at pH 8.
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Effect of Dye Concentration
The effect of dye concentration on dye bioadsorption from the aqueous solution was carried out at pH 8
in 30 minutes by taking 0.3 g of waste onto 25 mL of different concentration of methyl green dye
solution in 50 mL flasks. In the Figure 3.4 shows that the maximum removal percentage obtain at 50
mg/L MG dye concentration.

Figure 5: Effect of MG dye concentration
Effect of Amount of Biosorbent
The amount of biosorbent is an important parameter in dye removal studies. In industrial studies,
measuring how much 1 g adsorbent adsorbs the target substance is important in many aspects such as
economic use, less substance use and secondary pollution. In the Figure 3.5. shows the effect of amount
of biosorbent on the removal of MG dye from aqueous solution. The experiment condition was
performed at pH 8 in 30 minutes by 25 mL 50 mg/L MG dye solution in 50 mL flask with different
amount of biosorbent.

Figure 6: Effect amount of biosorbent
From the Figure 3.5. 0.3 g of menengic coffee waste was given the maximum removal percentages of
MG dye solution.
Effect of Contact Time
The contact time is the time required for the adsorption conditions to reach equilibrium. The ions or
molecules in the solution are in contact with the biosorbent during this time. Increasing the contact time
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also increases the amount of adsorbed substances for a certain time. After a certain time, the increase in
the adsorption capacity slows down after the adsorbed substances are saturated.

Figure 7: Effect contact time
For the adsorption of Menengic coffee waste with MG solutions with a concentration of 50 mg/L were
prepared. The volume of the prepared dyestuffs was 25 mL and the pH was adjusted to 8, the amount of
adsorbent was 0.3 g and adsorption was carried out at 25oC room temperature. Figure 3.6 shows the
effect of contact time on the removal of MG from aqueous solutions. The optimum contact time were
determined 10 minute for biosorption process.
Effect of Temperature
The temperature of the adsorption medium is important to describe and understand the nature of
adsorption. The effect of ambient temperature was studied in the presence of 0.3 g menengic coffee
wastes at pH 8, the concentration of 25 mL 50 mg/L MG dye solution in the range of 25-65 °C during
10 minutes of contact time.

Figure 8:. Effect of Temperature
As seen in Figure 3.7, the biosorption removal percentage decreased slightly with increasing temperature
from 25 to 65°C. The maximum removal of percentage obtained when the temperature was at 25 °C
Thus, dye biosorption by MCW is an exothermic process. When the temperature increase, the dye
biosorption decreases, because the adsorption forces are being weaker which the bonding between
biosorbent and biosorbate is reduced.
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CONCLUSION
Menengiç (Pistacia terebinthus) coffee wastes are one of the wastes that can be found in abundance
because of a type of beverage that has attracted attention with its increasing consumption in recent years.
. The optimization results showed the best %R value (%99.01) was reached when the 50 mg/L methyl
green solution was at room temperature within 10 minutes by using 0.3 g (200 µm particule size)
biosorbent in an environment of pH 8.
As a result of this study, it is recommended to use Menengic coffee waste as a biosorbent due to its high
recovery in the removal of methylene green from the aqueous environment.
Since MCW is a cheap and abundant material, it is possible to conclude that it can be used as a biosorbent
in many areas.
Evaluation of waste material is one of the important advantages of the study.
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MODELLING, SIMULATION AND PID CONTROL OF A PROSTHETIC HAND
S. H. ABBASI
Dept. of Electrical and Computer Engineering, SS CASE IT, Pakistan

A. MAHMOOD
Dept. of Electrical and Computer Engineering, SS CASE IT, Pakistan

Abstract: This paper presents design of a Prosthetic Hand that has five phalanges, each actuated by
individual motors, controlling each finger and allowing the hand to move and grip in a natural,
coordinated way. To provide more accurate and detailed model for the digital simulation of prosthesis, the
Bond Graph approach is used. Because of different parameters (length, width and weight), each phalange
acts as an individual module. Furthermore, state space equations are computed to analyze the model
dynamics and responses. Finally, our model is synthesized with Proportional Integral Derivative (PID)
Controller so that the position of phalanges could be controlled precisely and the Prosthetic Hand could
mimic the movements more efficiently.
Keywords: Modelling, Bond Graph, Simulation, Prosthetic Hand, PID Controller

I.

INTRODUCTION

Over the last few decades, there have been great strides in the development of novel prosthetic hands
and terminal devices. Although prosthetic hand has become an interesting topic in the field of robotics due
to the contribution of advanced technologies (microcontrollers and micro actuators), there is still shortage
devices that have the ideal combination of being highly functional, durable, cosmetic and inexpensive. For
a mechanical analogy of the human body, bones are represented as levers, ligaments around joints as
hinges and force for the movement of levers about joints is provided by muscles. In manipulative
techniques, detailed insight of the anatomy of joints, their mechanism and effect of forces is quite
significant [1].
Several prosthetic hands have been developed so far. Southampton Mechanical Hand [2] is special in its
mechanical design. Only one actuator is used to drive the hand. This is useful in some kind of grasping
posture of human hands, such as power grasping. Utah/MIT Dexterous Hand (UMDH) [3] was designed
as an advanced research tool into machine dexterity. The UMDH consists of four fingers unlike human
hand in an arrangement of three equally lengths fingers and an opposing thumb. The thumb placement is
more interior to the palm as compared to the traditional designs. Some more prosthetic hands developed
by various organizations around the world and their comparison with human hand are given in [4-6].
In order to understand the working mechanism of human body in a different prospect, modelling of
biomechanical system is critically required. Bond graphs are a domain-independent graphical description
of dynamic behaviour of physical systems. It is an integrated modelling technique for skeletal and
muscular subsystems of the human body. Complete Prosthetic Hand had not been modelled yet through
bond graph technique. Different approaches for the modelling, simulation and control of prosthetic hands
are available in [7-8].
In this study, we present a detailed Bond Graph Model (BGM) of a Prosthetic Hand that has five
phalanges, each actuated by individual motors, controlling each finger and allowing the hand to move and
grip in a natural, coordinated way. Furthermore, we compute state space equations to analyze the model
dynamics and responses using 20-SIM software. Finally, our model is synthesized with PID controller so
that the position of phalanges could be controlled precisely.
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II.

PROSTHETIC HAND

A normal human hand has four fingers and a thumb. A human hand consists of 27 bones. The bones of
four fingers and thumb are also known as phalanges. The first finger after the thumb is known as the index
finger or pointer. The second finger is called the middle finger as it is located in between four out of five.
The third finger is called the ring finger and the last finger is called the little finger or the pinky. The
fingers have three phalanges namely distal, intermediate and proximal whereas thumb has only two
namely distal and proximal [9]. The palm is basically constituted by the bones after phalanges of four
fingers known as metacarpals. The bones which connect the metacarpals and the arm are known as
carpals. Anatomy of human hand is shown in figure 1.
III.

MODELING FRAMEWORK

Bond Graph is a modelling technique used to model dynamic systems [11]. This method deals with
power flows between the ports of several elements including resistance, capacitance and inertia which are
joined to each other through bonds and junctions ensuring energy conservation [12]. Before developing
the detailed bond graph model of the Prosthetic Hand, we present working principal of each finger through
block diagram given in figure 2. Each phalange of the Prosthetic Hand is actuated by individual motors.
Motor converts electrical energy to rotational energy that drives the lead screw through gears. The
translational energy of the lead screw helps in flexion and extension of phalanges.

Figure 1 Anatomy of Human Hand [10]

Figure 2 Block Diagram of Prosthetic Hand
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Next we make a Word Bond Graph which is simply the representation of bond graphs in words. The
formation of word bond graph is very beneficial at this stage as it eases precise development of complete
Bond Graph model of the system. The Word Bond Graph of the Prosthetic Hand is presented in figure 3.

Figure 3 Word Bond Graph of Prosthetic Hand
This Word Bond Graph helps us develop the BGM of a single finger that is shown in figure 4. Further
in this study, we provide a detailed modelling design down to each component level movement. The
graphical representation of the Prosthetic Hand in the form of dynamic Bond Graph Model obtained
through 20-SIM is shown in figure 5. From the Bond graph state space of the system is obtained having
general equation as follows.
𝑥⃑̇ (𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑥⃑(𝑡) + 𝐵 ∙ 𝑢
⃑⃑(𝑡)
𝑦⃑(𝑡) = 𝐶 ∙ 𝑥⃑(𝑡)

(1)

Figure 4 Bond Graph Model of a Single Finger
There are 23 energy storing elements making the 23rd order model of the system. We note that after
minimal realization of differential causalities in the bond graph and eliminating redundancies, the system
has 12th order model. These differential causalities appeared because of algebraic loops present in the
model. There are five inputs, each as a source of effort (Se1-Se5) in figure 5, which are components of
input vector 𝑢
⃑⃑(𝑡). Five different outputs were obtained at different joint positions in every phalange
corresponding to respective input, i.e. mass of intermediate and distal phalange of little finger (I3), mass
of proximal phalange of ring finger (I5), damping of lead screw of middle finger (R12), mass of proximal
phalange of index finger (I13) and mass of motor of thumb (I16). The state vector 𝑥⃑(𝑡)constitutes due to
the generalized momentum at every inertia elements and generalized displacement at every compliance
element where there are only integral causalities. The resulting state matrix A is 12x12, the input gain
matrix B is of 12x5 order and output gain matrix C is of 5x12 order.
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Figure 5 Bond Graph Model of a Prosthetic Hand

IV.

SIMULATION SCHEME

Transfer Function (TF) is obtained by taking Se4 as input terminal and damping of proximal phalange
of index finger (R18) as output terminal. Linearization for this input-output in 20-Sim provides a 12th
order model in state space of transfer function realization. The numerators and denominators of the
transfer functions generated from 20-SIM are as follows;
Numerator = [0.4 6631 3.6e7 9e10 8.2e13 1.2e15 1.3e17 1.7e18 8.9e19 1e21 2.6e22 2.7e23]
Denominator = [1 15 1724 2.4e4 1.1e6 1.4e7 3.5e8 4e9 5e10 4.5e11 2.2e12 7e12]
Figure 6 shows the pole-zero map of the linearized model at the hand which shows that multiple
eigenvalues (poles) on origin and thus the system is unstable. Bode plot of the model is shown in figure 7.
The step response of the complete hand is shown in figure 8 that is diverging and thus unstable. Table I
shows the values and specifications of components.
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Table 1 Parameters of the system’s model
Variables

Component

Description

Values

Se (1-4)

Electrical

Motors
Voltage source (for all phalanges excluding thumb)

Se5
R, R5, R10, R15

Electrical
Electrical

Voltage source(thumb)
Armature resistance of the motors (excluding thumb)

R20
GY, GY1, GY2, GY3

Electrical
Electrical

Armature resistance of the thumb motor
Gyrator ratio of motors (for all phalanges excluding
thumb)
Gyrator ratio of thumb motor
Damping of motors (for all phalanges excluding thumb)

GY4
R1, R6, R11, R16

Electrical
Mechanical

R21
I, I4, I8, I12, I16

Mechanical
Mechanical

M1, M2, M3, M4, M5

Mechanical

N1, N2, N3, N4, N5
R2, R7, R12, R17,
R22

Mechanical
Mechanical

Damping of thumb motor
Mass of motors (for all phalanges)
Gears
Ratio of Gears
Lead Screw
Transformer ratio Lead Screw
Damping of lead screw

R3, R8, R13, R18,
R23
I1, I5, I9, I13
I17

Mechanical

Proximal Phalange
Damping of Proximal phalange

C, C1, C2, C3
I2, I6, I10, I14

Mechanical
Mechanical

R4, R9, R14, R19
I3, I7, I11, I15
I19

Mechanical
Mechanical
Mechanical

Mechanical
Mechanical

6V
9V
5.1 Ω
10.4 Ω
0.00061
0.00089
0.00068Ns/m
0.0007N-s/m
0.021Kg
0.0112
1.5
46N-s/m

0.0105 N-s/m

Mass of Proximal Phalange
Mass of Proximal, intermediate & distal Phalange
(thumb)
Spring
Stiffness of spring
Mass of spring
Intermediate And Distal Phalange
Damping of Intermediate & Distal phalange
Mass of Intermediate & Distal Phalange
Mass of wrist

0.0124Kg
0.0169Kg

3kN/m
0.001Kg
0.0081 N-s/m
0.0045 Kg
1 kg

Figure 6 Pole Zero Map of the Linearized Model
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Figure 7 Bode Plot of the Linearized Transfer Function

Figure 8 Step Response of the Open Loop Model of Complete Prosthetic Hand
V.

PID CONTROLLER

The next objective is to develop a Prosthetic Hand that could mimic the original one as closely as possible
in movements and control. In order to achieve the response having less settling time in case of individual
phalanges and stable response in case of complete Prosthetic Hand, we synthesized a Proportional Integral
Derivative (PID) based feedback control system. Figure 9 shows the step response of the complete
feedback control law design for index finger as given in Equation (2).
𝑢(𝑡) = −𝐾 ∙ 𝑥⃑(𝑡)

(2)

Figure 9 Step Response of Closed Loop Feedback System
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The controllability is very less and rank of controllability is 2 for each of four fingers and the response
settles asymptotically because it is stabilizable system. Similarly, it is detectable system with lesser
observability of order 2 for each finger. In case of thumb the observability is 3 because of lesser energy
storing elements in thumb assembly. As we know the controllability of the system is low due to the
redundancies and dependent configuration of mass and spring elements.
VI.

CONCLUSION

In this paper we developed a Bond Graph Model of a Prosthetic Hand incorporating all the phalanges
that are powered by separate independent motors using 20-SIM. The Bond Graph Model further eased the
successful analyses of systems internal dynamics. The pole zero plots of the complete hand clearly
depicted poles in Right Half Plane and the step response was diverging which showed the system to be
unstable. The instability of the system is further catered for using Proportional Integral Derivative (PID)
Controller. PID synthesis resulted in a stable response of the system.
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ÖZET
COVID 19 pandemisi nedeni ile hijyen uygulamaları bir zorunluluk haline gelmiş ve günlük
hayatımızda ortak kullanılan pek çok materyal gibi menülerde de dijitale geçiş olmuştur. Bu çalışmanın
amacı restoranlarda dijital menü kullanımının önemini, restoranların dijital menüyü kullanma ve
kullanmama nedenlerini ve uygulamada ne tür sorunların ortaya çıktığını keşfetmektir. Öncelikle ilgili
literatür Belge Tarama yöntemi ile kısaca tanıtılmış, ikincil kaynaklar üzerinde doküman incelemesi
yapılmıştır. Saha çalışması kapsamında Kırklareli şehir merkezinde faaliyet gösteren 15 restoran
yöneticisi ile yarı-yapılandırılmış mülakat yöntemi uygulanmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi
kullanılmış olup; seçilen restoran yöneticileri ile yapılan görüşmeler pandemi şartları nedeniyle telefonla
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler daha çok nitel karakterlidir. Veriler elle kısa notlar
şeklinde tutulmuştur. Bu notlar sistematik olarak sadeleştirilmiştir. Söylem analizine dayalı olarak
deneklerin bazı ifadeleri ve cümleleri analiz birimi olarak kullanılmış ve bazı ifadeler doğrudan
aktarılmıştır. Mülakat formunun ilk bölümünde görüşmecilerin demografik özelliklerini belirlemeye
yönelik 5 adet; ikinci bölümde işletmelere ilişkin 4 adet çoktan seçmeli soruya yer verilmiştir. Son
bölüm ise işletmelerin Dijital Menü Kullanma Kültürüne ilişkin 6 adet açık uçlu sorudan oluşmuştur.
Araştırmada restoranların üçte birinde dijital menünün kullanıldığı, özellikle pandemi sürecinde dijital
menü kullanımın artmaya başladığı belirlenmiştir. Restoran işletmelerinin hijyen sağlama, işgücü
maliyetlerini azaltma ve kâğıt tasarrufu sağlama, tanıtım ve pazarlama maliyetlerini azaltma, hataları
azaltma, daha pratik iş yapma gibi nedenlerle dijital menüyü kullandıkları ortaya çıkmıştır. Buna karşın
çoğu restoranlar konseptlerine uygun olmaması, büyük potansiyel müşterilere sahip olmamaları, müşteri
kitlesindeki dijital okur-yazarlığın zayıf olması, fazla bilgilerinin olmaması ve başlangıçta yüksek
maliyet gerektirmesi gibi nedenlerle dijital menülere geçiş yapmamışlardır. Yine araştırma sonuçlarına
göre müşterilerin akıllı telefon kullanma kültürünün zayıf olması, QR kod okutma uygulamalarının
olmaması ve internet hızının yavaş olması dolayısıyla dijital menüyü kullanamamaları en çok
karşılaşılan sorunlardır.
Anahtar Kelimeler: Dijital menü, temassızlık ve hijyen, sipariş kolaylığı, maliyet tasarrufu, COVID
19, Kırklareli.
ABSTRACT
Due to the COVID 19 pandemic, hygiene has become a necessity and there has been a switch to digital
menus from the conventional ones, like many common materials in our daily life. The aim of this study
is to explore the importance of using digital menus in restaurants, the reasons for using and not using
digital menus and problems encountered in practice. First of all, the related literature was briefly
introduced with the document review, and a document analysis was made on the secondary sources.
Within the scope of the field study, semi-structured interview method was applied with 15 restaurant
managers operating in Kırklareli city center. Purposive sampling method was used; Interviews with
selected restaurant managers were carried out over the phone due to pandemic conditions. The data
obtained in the research have been more qualitative in character. The data were kept in the form of short
notes. Data were collected systematically and systematically simplified. Based on the spoken discourse
analysis, some expressions and sentences of the respondents were used as units of analysis and some
expressions were directly quoted. Interviews were held by phone due to pandemic conditions. In the
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first part of the semi-structured interview form, 5 items to determine the demographic characteristics of
the interviewees; in the second part, 4 multiple-choice questions about businesses were included. The
last part consisted of 6 open-ended questions about the Digital Menu Usage Culture of the enterprises.
In the study, it has been determined that digital menu was used in one third of the restaurants, and the
use of digital menus has started to increase especially during the pandemic process. It has been revealed
that restaurant businesses use the digital menu for reasons such as providing hygiene, reducing labor
costs and saving paper, reducing promotional and marketing costs, reducing wrong order errors, and
doing more practical work. However, most restaurants have not replaced physical menus with QR codes
due to its inconsistency with their concept, lack of large potential customers and lack of sufficient
information, the digital literacy of the customer base was weak, and requiring high initial costs.
According to the results of the research the most common problems are weak smartphone usage culture
of customers, Lack of QR code scanning applications, not being able to use the digital menu due to slow
internet speed.
Keywords: Digital menu, contactlessness and hygiene, ease of ordering, cost savings, COVID 19,
Kırklareli.
1. GİRİŞ
Dünyada özellikle pandemi sürecinde çevrimiçi alışveriş ve tüketimin arttığı (Eger, vd., 2021, Digital
2021a, 2021b), daha fazla işkolunda çalışan işletmelerin elektronik ortama taşındığı bilinmektedir.
COVID 19 salgın sürecinde tüm işletmeler temas oranını düşürerek salgının yayılması için pek çok
hijyen uygulamaları başlatmakta ve dijital teknolojiler geliştirmektedir. Web sitelerinin, mobil
cihazların, sosyal ağların ve artırılmış gerçeklik deneyiminin entegrasyonu, destinasyonlarda ve turistik
mekanlarda kullanılan dijital teknolojinin bazı örnekleridir. Covid-19 salgını ile artan dijitalleşme
dalgası dijital menü uygulamaları ile kendini yiyecek-içecek işletmelerinde de hissettirmektedir
(Borovska ve Yılmaz, 2021: 103). Menü, restoran, büfe, kafe gibi işletmelerde sunulan yiyecek ve
içeceklerin listesidir. Menülerin pek çok çeşidi bulunmaktadır. Alışılagelmiş menüler masalarda basılı
halde hatta duvara asılı iken günümüzde işletmenin girişinde tabloda yer alabilmekte hatta son yıllarda
yaygınlaşan dijital menüler söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan dijital menü teknolojisi pandemi
şartları nedeni ile dünya çapında bir standart haline gelmekte ve hatta geleneksel kâğıt menülerin yerini
almaktadır (Tan, 2021: 1). Tüketicilerin birtakım uygulamalar ve internet siteleri aracılığı ile yemek
siparişi verme eğilimi yanında dışarıda yemek yeme alışkanlıkları da artmaktadır. Örneğin
Gunawardena ve Sarathchandra’ya (2020) göre 2021-2026 yılları arasında Asya Pasifik bölgesinde
dışarıda yemek harcamalarının yıllık bazda ortalama %7,5 oranında artış göstermesi beklenmektedir.
Bu gelişmeler restoran işletmelerinde önemli değişikliklere neden olmaktadır. Örneğin tüketiciler
yiyecek-içecek işletmelerinde gıda maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgilere daha kısa yoldan ve hızlıca
erişmek istemektedir. Bu bakımdan yiyecek-içecek malzemelerine ilişkin çeşitli bilgilerin her bir
müşterinin faydalanabileceği dokümanlar ile aktarılması önemli hale gelmektedir. Ancak bu
dokümanların geçmişte olduğu gibi basılı ve yazılı pano menülere sığdırılması mümkün değildir. Bu
sebeple günümüz şartlarında özellikle hızlı tüketimin gerçekleştiği restoranlarda dijital menü kullanımı
bir anlamda mecburi hale gelmektedir. Dijital menü elektronik bir cihaz ve bu cihaza yüklenen bir
yazılım ile çalışan, müşterilerin listelenen yiyecek ve içecekleri dokunmatik ekran sayesinde inceleyip,
seçebildiği ve sipariş verebildiği menüler olarak anlaşılmaktadır. Bu çalışmada dijital menü
kullanımının restoranlar açısından bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu çalışmada literatüre göre
dijital menünün ne tür bir teknoloji olduğu, restoran işletmeleri için nasıl bir öneme sahip olduğu
sorularına cevap aranmaktadır. Ayrıca bu çalışmada aşağıdaki sorulara da cevap aranmaktadır:
1. Restoran işletmeleri dijital menüleri hangi nedenlerle/amaçlarla kullanmaktadırlar?
2. Dijital menü kullanmama nedenleri nelerdir?
3. Dijital menü kullanmada ortaya çıkan sorunlar nelerdir?
Elliot’e (1996) göre örneklem yaklaşımı ve temsil sorunu bakımından araştırma soruları anahtar
ölçüttür. Yukarıda belirtilen araştırma soruları çerçevesinde bu çalışmanın amacı dijital menünün
restoranlarda hangi nedenlerle kullanıldığını, kullanmayan restoranlarda ise kullanmama nedenlerini ve
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uygulamada ne tür sorunların ortaya çıktığını keşfetmektir. Literatürde dijital menülerin muhtemel
avantajlarının olduğu bilinmektedir (Saber ve Moussa, 2015; Gundle vd., 2016; Roboşef 2017;
Mohamed vd. 2018; Yıldız ve Davutoğlu, 2020; Gunawardena ve Sarathchandra 2020; Khamidovich,
2021; Kousalya vd., 2021). Araştırmada Belge taramasına dayalı seçilen ikincil kaynaklar üzerinde
doküman incelemesi yapılmıştır. Saha araştırmasında ise 15-20 Kasım 2021 tarihleri arasında Kırklareli
şehir merkezindeki 15 restoran işletmesinin yöneticisi ile mülakatlar yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış
mülakat yöntemi ile nitel karakterli veriler toplanmış ve söylem analizine tabi tutulmuştur. Araştırma
sonuçlarına göre restoranların üçte birinde dijital menünün kullanıldığı görülmüştür. İşletmecilerin
hijyen sağlama, işgücü ve pazarlama maliyetlerini azaltma, sipariş kolaylığı ve hataları azaltma, daha
pratik iş yapma gibi nedenlerle dijital menüyü kullandıkları ortaya çıkmıştır. Buna karşın çoğu
restoranların konseptlerine uygun olmaması, büyük potansiyel müşterilere sahip olmamaları gibi
nedenlerle dijital menülere geçiş yapmadıkları belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada müşterilerin akıllı
telefon kullanma kültürünün zayıf olması nedeniyle dijital menüyü kullanamamaları en çok karşılaşılan
sorunları oluşturmaktadır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Dijital Menü
PDA tabanlı sistemler, KIOSK teknolojisi ve çoklu dokunmatik ekranlar gibi yakın geçmişte geliştirilen
bazı yönetim sistemleri restoranlarda gıdaların sipariş sürecini otomatikleştirmek için kullanılmaktadır
(Mishra vd. (2015: 1). Dijital menüler günümüzde temassızlık için kullanılan yönetim sistemi
teknolojilerinden biridir (Sezgin vd., 2021: 73). Dijital menüler tabletlere, kiosklara, web sayfalarına
yüklenen ve akıllı telefonların kameraları yardımı ile okutulan QRC (Quick Response Code) menülerdir
(Aktaş, 2013). Şahin (2019) dijital menüleri dokunmatik (tablet, kiosk) ve dokunmatik olmayanlar
(dijital tabelalar) şeklinde ayırmaktadır. Dijital menü, donanım ve yazılım bileşimi ile restoran, kafe,
bar vb. işletmelerde sunulan yiyecek-içecek ile ilgili fiyat, içerik, servis, alerjen madde vb. bilgilerin
tüketiciye aktarılmasına imkân veren cihazlardır. İşletme konseptine uygun olarak hareketli-sabit, pano
veya tablet PC boyutunda olanlarına rastlamak mümkündür (Atar, 2020). Saber ve Moussa’ya (2015:
55) göre dijital menülerin geliştirilmesinde dikkate alınması gereken en önemli hususlardan biri yapı ve
navigasyondur.
2.2. Dijital Menü Kullanmanın Önemi
Atar’a (2020: 1646-47) göre yiyecek içecek işletmelerinde kullanılmakta olan menüler de dijital
değişimden nasibini almıştır. Önceki yıllarda genellikle tahta, plastik, kâğıt gibi materyallere basılı olan
menüler dijital menüye dönüşmeye başlamıştır. Dijital menüler bir taraftan işgücü maliyetini azaltırken
(Gundle vd. 2016: 87) diğer taraftan da kâğıt israfını önlemektedir (Mohamed vd. 2018: 140). Saber ve
Moussa’ya (2015) göre dijital menü teknolojisi sadece elektronik menü panolarından ibaret olmayıp;
misafirlere ilginç gelebilecek yaratıcılık sunabilen ve karlılığı artırabilecek ileri teknolojidir. Hatta
müşteriler yemeklerini beklerken, dijital hale getirilen masalar sayesinde sunulan bilgisayar oyunlarıyla
eğlenceli vakit geçirebilmektedirler (Roboşef, 2017). Dokunmatik Dijital Menü Panosu (DMB),
kullanıcı-bilgisayar ara yüzünde daha çok bir menü seçimi gibi uygulamalar için kafe ve restoranlar
açısından avantaj yarattığı için tercih edilmektedir (Ghaffar vd., 2019).
Restoranlar dijital menüleri sadece self-servis sipariş aracı olarak da kullanabilirler (Lee ve Kim, 2020).
Borovska ve Yılmaz (2021) son dönemde restoranlarda dijital menülerin yemek seçmek, doğru sipariş
vermek gibi hizmet sunumunu kolaylaştırdığını belirtmektedirler. Tüketicilerin dijital menülerle
yiyecek ve içeceklerin fiyat, besin değeri, gluten, hammadde, alerjen maddeler, gramaj, kalori vb.
bilgilere erişebildikleri ve buna göre seçim yaparak ödeme işlemlerini yapabildikleri belirtilmektedir
(Yazıcı ve Eroğlu, 2021). Cinnioğlu’na (2019: 710) göre otelde ne tür etkinliklerin gerçekleştirileceği,
etkinliklerin hangi bölümde yapılacağı, hangi yiyecek–içeceklerin sunulacağı vb. farklı bilgilere dijital
menüler aracılığı ile ulaşabilmek mümkündür. Bramha Naidu vd., (2021) göre teknoloji arttıkça
insan üzerindeki yük de hızla azalmaktadır. İnsanlar tarafından yapılması gereken görevler, yapay
zekâ yardımıyla verimli bir şekilde yerine getirilmektedir. Bu nedenle, restoran gibi emek-yoğun
kalabalık yerlerde performansı artırmak ve gecikmeyi azaltmak için dijital menüler bir çözüm
olarak ortaya çıkmaktadır.
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Restoranlarda dijital sipariş yöntemleri ile ilgili herhangi bir hizmet sorunu olduğunda bu sorunlar sosyal
medyada paylaşılabilir. Yöneticiler ve çalışanlar sosyal medya yorumlarını izleyerek sorunları tespit
edebilir. Sosyal medya üzerinden müşteriler ile etkileşimde bulunarak müşteri memnuniyetini
sağlayabilir (Leung ve Wen, 2021: 450). Cooper’a (2018) göre dijital PDF menü, menü panoları,
kiosklar vb dijital menülerin restoranlarda yer alması ile çevrimiçi siparişler, reklam mesajının görsel
unsuru müşterilerin satın alma kararlarını değiştirebilir ve dolayısıyla müşteriyi elde tutma oranını
artırabilir. Klasik menü uygulamalarında yanlış siparişlerin alınması, geç teslim etme, müşteri
şikayetleri ve müşteri kayıpları gibi olumsuzluklarda dijital menüler avantaj sağlamaktadır (Gundle vd.,
2016: 84).
3. YÖNTEM
Bu araştırma Belge Tarama modelinde olup; keşifsel bir özellik göstermektedir. Araştırma yöntemine
ilişkin diğer bazı hususlar aşağıda belirtilmektedir.
3.1. Veri Toplama Aracı ve Özellikleri
Öncelikle ilgili literatür Belge Tarama yöntemi ile kısaca tanıtılmıştır. Saha çalışması kapsamında
Kırklareli şehir merkezinde faaliyet gösteren 15 restoran yöneticisi araştırma kapsamına alınmıştır.
Veriler yarı-yapılandırılmış mülakat formu ile toplanmıştır (Myers ve Newman, 2007). Görüşmeler
pandemi şartları nedeniyle önceden alınan randevularla telefonla gerçekleştirilmiştir. Telefonla mülakat
pazar araştırmalarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Daha az zaman alması, daha kolay yürütülmesi
ve uzaktaki kişilere ulaşma imkanı vermesi gibi araştırmacılara önemli avantajlar sunmaktadır (Gillham,
2005; Fielding ve Thomas, 2008; Emily ve Erskine, 2012). Yarı yapılandırılmış mülakat formunun ilk
bölümünde görüşmecilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 5 adet; ikinci bölümde
işletmelere ilişkin 4 adet çoktan seçmeli soruya yer verilmiştir. Son bölüm ise işletmelerin Dijital Menü
Kullanma Kültürüne ilişkin 6 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bu sorular ile restoran yönetimleri
açısından dijital menülerin hangi açılardan önemli olduğu, dijital menü kullanma ve kullanmama
nedenleri ile uygulamada ne tür sorunların ortaya çıktığı sistematik olarak keşfedilebilmiştir. Zaten
mülakatların keşifsel araştırmalarda tecrübeleri ve davranışları açıklamak için sistematik bir yöntem
sunarak (Gerson ve Horowitz 2002) keşifsel araştırmalarda sıklıkla kullanıldığı belirtilmektedir (Yüksel
ve Yüksel 2004; Daymon ve Holloway 2005).
3.2. Veri Çözümleme
Öncelikle ikincil kaynaklar üzerinde doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesinde
araştırmacılar için zaman ve para tasarrufu söz konusu olup (Yıldırım ve Şimşek, 2008); basılı, görsel
ve işitsel materyal veri kaynağı olarak kullanılabilir (Yüksel ve Yüksel 2004). “Nelerdir”, “ne tür” gibi
sorulara alınan cevaplar üzerinde “betimsel analiz” yapılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu
çalışmada elde edilen bazı veriler özet tablo halinde de betimlenmiştir. Mülakatlarda açık uçlu sorulara
alınan yanıtlar “Sözlü söylem analizine” (spoken discourse) tabi tutulmuştur (bkz.Sönmez ve
Alacapınar, 2013: 85; Aziz, 2014: 149). Toplum içinde yapılan günlük konuşmalar en sık görülen
örnekleridir. Sözlü söylem yüz yüze ya da telefon, TV yayını gibi uzaktan iletişim şeklinde de olabilir
(Osoba ve Sobola, 2014). Araştırmada elde edilen veriler daha çok nitel karakterlidir. Veriler öncelikle
elle kısa notlar şeklinde tutulmuş; daha sonra sistematik olarak toplanarak sadeleştirme işlemine tabi
tutulmuştur. Söylem analizine tabi tutulan deneklerin bazı ifadeleri ve cümleleri analiz birimi olarak
kullanılmıştır. Daha akademik ifadelere dönüştürülen ifadeler defalarca okunarak bazı jargon ve
anlaşılmayan deyimler atılmıştır. Katılımcıların bazı ifadeler doğrudan aktarılmıştır. Baş ve Akturan,
(2008) söylem analizinin stratejik yönetim ve pazarlamayı da içine alan geniş bir inceleme alanına sahip
olduğunu; pazarlamanın alt dalları ile ilgili konularda çıkarımlar sağlayabildiğine işaret etmektedir.
Elliot (1996) biçimsel olarak yazılı hale getirilmiş kayıtların (mülakatlar, sohbetler, tv programları,
haber, bildiri, akademik çalışmalar, reklamlar vb) söylem analizine tabi tutulabileceğini belirtmektedir.
3.3. Evren ve Örneklem
Bu araştırmanın evrenini Kırklareli şehir merkezinde faaliyet gösteren restoranların yöneticileri
oluşturmaktadır. Elliot, (1996) söylem analizinde verilerde çeşitliliğin önemine işaret ettiği için bu
çalışmada farklı kişilerden çeşitli görüşlerin alınmasına dikkat edilmiştir. Örneklem (katılımcı) sayısı
belirlemede alınan cevapların tekrar edilip edilmediğine dikkat edilmiştir (Seidman, 2006: 55).
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Dolayısıyla örneklem sayısı 15 kişi olarak belirlenmiştir. Strauss ve Corbin (2014) nitel çalışmaların az
sayıda belirlenen amaçlı örneklemelerle yürütüldüğünü belirtmektedir. Neuman ve Robson (2014) nitel
karakterli verilerin sağlanması için büyük örneklemlere gerek olmadığını, ayrıntılı ve zengin içeriğe
sahip örneklemlerin yeterli olduğunu belirtmiştir.Bu araştırmada nitel araştırmalarda genelde kullanılan
“amaçlı örnekleme” (Denzin ve Lincoln; 2008; Grix, 2010); türlerinden biri olan “ölçüt örneklemesi”
yapılmıştır (bkz. Grix, 2010).
3.4. Geçerlilik, Güvenilirlik ve Genelleme
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin hangi aşamalardan geçerek toplandığı ve nasıl analiz edildiği
belirtilmektedir. Elde edilen bulgulara paralel olarak ortaya çıkan sonuçlar yarı-yapılandırılmış mülakat
formunda yer alan açık uçlu sorulan sorulara alınan cevapların sistematik olarak betimlenip analiz
edilmesiyle mümkün olmuştur Elde edilen bulgular restoran yöneticilerinin tekrar onayına sunulmuştur.
Bu şekilde bir kanıt zinciri de oluşturulabilmiştir. Yapılması gereken bu hususların araştırmanın yapı
geçerliliği ve güvenilirliğini sağlayıcı nitelikte olduğu düşünülmektedir (Yin, 2003; Yıldırım ve Şimşek,
2008). Araştırmanın sonuçları Kırklareli’ndeki restoran işletmeleri için geçerlidir. Çünkü elde edilen
bulgu ve sonuçlar o işletmelerin o andaki kendi içinde bulundukları şartlara göre şekillenmekte ve ortaya
çıkmaktadır (Bkz. Denzin ve Lincoln, 2005: 3; Daymon ve Holloway, 2005). Bununla beraber araştırma
sonuçları benzer nitelikteki restoranlar için ciddi ipuçları verebilir.
4. BULGULAR
Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda özet tablolar halinde verilmekte olup; ayrıca kısa açıklamalar
da yapılmaktadır.
4.1. Demografik Özellikler ve İşletmeye Ait Bulgular
Tablo 1’e göre katılımcıların çoğunluğu erkek, 30 yaşın altında, bekar, üniversite mezunu, altı yıl ve
daha az kıdeme sahip kişilerdir. İşletmelerin çoğunluğu ise restoran ve kafelerden oluşmaktadır. Beş ve
altı kişi satış personeli olan işletme sayısı daha çoktur. İşletmelerin altı adedi üç yıldır ve yedi adedi ise
altı yıllıdır faaliyettedir. İşletmelerin sadece beş tanesi dijital menü kullanmaktadır.
Tablo 1: Demografik özellikler ve işletmeye ait bulgular

%

Kadın
Erkek
Toplam
30 yaş ve altı
31-40 yaş
41-50 yaş
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
Lise ve daha az
Önlisans
Lisans
Toplam
3 yıldan az
3-6 yıl
7-10 yıl
11-14 yıl
Toplam

2
13
15
9
4
2
15
4
11
15
7
3
5
15
5
6
1
3
15

13,3
86,7
100,0
60,0
26,7
13,3
100,0
26,7
73,3
100,0
46,7
20,0
33,3
100,0
33,3
40,0
6,7
20,0
100,0
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Satış
personeli

F

Faaliyet
Süresi

Gruplar

İşletme
Değişken
Türü

İşletmeye ait bulgular

Gruplar

F

%

Restoran
Kafe
Fast-food işl
Toplam
3 kişi ve daha az
4 kişi
5 kişi
6 kişi ve +
Toplam
3 yıldan az
3-6 yıl
7-10 yıl
Toplam
3 yıldan az
3-6 yıl
Hiç kullanmıyor
Toplam

7
7
1
15
3
2
4
6
15
6
7
2
15
4
1
10
15

46,7
46,7
6,7
100,0
20,0
13,3
26,7
40,0
100,0
40,0
46,7
13,3
100,0
26,7
6,7
66,7
100,0

Dijital
menü
kullanma
yılı

Kıdem

Eğitim

Medeni
Hal

Yaş

CinsiyetDeğişken
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4.2. Dijital Menü Kullanma Nedenleri
Yapılan görüşmelerde elde edilen bulgulara göre restoran yöneticilerinin dijital menüleri çeşitli
amaçlarla kullandıkları anlaşılmaktadır. Pandeminin pek çok işyerinde olduğu gibi restoranlarda da
temassız uygulamaları gerekli kıldığı daha önce belirtilmiştir. Bazı restoran yöneticilerinin “dijital
menüye geçme sebebimiz salgın nedeniyle hijyeni sağlamaktır. Yani biraz da mecbur kaldığımız için, az
da olsa müşterilerin etkisi de vardır” şeklindeki ifadeleri dikkat çekici bulunmuştur. Yenilik arayışı ve
dikkat çekmek de dijital menüye geçişlerin nedenleri arasında bulunmuştur. Elde edilen bulgular
arasında teması azaltması dolayısıyla hijyen sağlaması, zaman ve iş gücü tasarrufu, loş ışıkta normal
menülerin zor okunması, işletme imajı açısından olumlu olması gibi nedenler de dijital menüye geçişte
etkili olan diğer faktörler arasındadır. Restoran yöneticileri genelde resimli sunumlar yapmak, video
eklemek, bol bilgi verebilmek, kolay ve ucuz tanıtım imkânı sağlamak gibi pazarlamada sağladığı
kolaylıkların dijital menüye geçişte etkili olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca siparişlerde hataları
azaltması, günlük satışların ve malzemelerin daha kolay takip edilmesi de dijital menü kullanma
nedenleri arasındadır. Okuyucuların daha net görebilmeleri açısından katılımcıların dijital menüleri
hangi nedenlerle kullandıkları Tablo 2’de görülebilir.

Tablo 2: Dijital menü kullanma nedenleri
Kullanım amaçları
Personel maliyetlerini azaltmak
Sipariş kolaylığı (işletmeye gelmeden önce incelediği için kararını vermiş oluyor)
Zamandan tasarruf
Teması azaltma, hijyen sağlama
Malzeme stok ve günlük ortalama satışların takip edilmesi, malzeme siparişi ve depo yönetimi kolaylığı
Yanlış sipariş almanın kalkması
Pazarlama maliyetlerini azaltma
Reklam ve tanıtım kolaylığı

4.3. Dijital Menü Kullanmama Nedenleri
Restoran yöneticilerinden ikisi dijital menüye geçerken ciddi maliyetler gerektiğini belirtmiş,
diğerlerinin ise maliyetler konusunda net bir fikrinin olmadığı belirlenmiştir. Bazı restoran yöneticileri
dijital menü uygulaması için hatırı sayılır bir maliyet oluştuğunu (yazılım-donanım ve ek sistemler)
klasik menüye göre başlangıç maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bazı işletmeciler ise daha
az bir maliyetle bu işi sürdürebildiklerini ifade etmişlerdir. Bir işletmecinin “dijital menüye geçerken
çok fazla maliyete neden olmadı” şeklindeki ifadesi şaşırtıcı bulunmuştur”. Denekler dijital menü için
yeterli büyüklükte müşteri potansiyeline sahip olmadıklarını, belli bir müşteri kitlesine hitap ettiklerini,
kendi konseptlerine uygun olmadığını gerekçe göstererek dijitale dönme ihtiyacı hissetmediklerini ifade
etmişlerdir. Bir restoran yöneticisi bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: “Bizim müşterimize uygun değil,
İnternetin sürekli ve hızlı olması gerekiyor, herkesin akıllı cep telefonu ve QR okuyucu kullanmasını
gerektiriyor. Ayrıca bizim yaşlı müşterilerimiz yoğun. Bu sebeplerden dolayı dijital menü bize uygun
değil”.
Tablo 3: Dijital menü kullanmama nedenleri
Kullanmama nedenleri
Başlangıçta alışmanın zor olması ve başlangıç maliyetlerinin yüksek olması
Müşteri yoğunluğu ve potansiyelinin pek fazla olmaması
Sermaye ve bilgi birikiminin az olması
Her restorana uygun olmaması
Hedef kitlesi belli, sabit olan işletmelerin ihtiyaç duymaması
Hitap edilen müşterilerin dijital okuryazarlık kültürünün zayıf olması
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4.4. Dijital Menü Kullanmada Ortaya Çıkan Sorunlar
Restoran yöneticilerine göre en çok karşılaşılan sorunlardan biri menünün bağlı olduğu sitenin
çökmesidir. İnternet hızında dalgalanma ve menünün geç açılması, QR kod okuma uygulaması olmayan
müşterilerin menüyü kullanamaması, eski telefon kullanan müşterilerin internete bağlanamaması gibi
daha çok müşterilerin cihazları ile ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bir restoran yöneticisi bir diğer
sorunu şu şekilde ifade etmiştir: “İnternet üzerinden verilen siparişlerde yanlış adres ve yanlış telefon
numarası verilmesi karşılaştığımız başka bir sorundur”.
Tablo 4: Dijital menü kullanmada ortaya çıkan sorunlar
Sorunlar
Her müşterinin akıllı telefon ya da QR kod okuyucusunun olmaması nedeniyle siparişlerin
yavaşlaması,
Müşterilerin internet hızı sorunları nedeniyle dijital menüyü kullanamamaları
Elektrik kesintisi, web sayfasının çökmesi, cep telefon şarjlarının bitmesi, daha çok yaşlı müşterilerin
cihazların kullanımında yavaş olması vb. sorunların yaşanması.
Üretilmeyen menünün sipariş edilmesi, menü güncellemelerinin gecikmesi
Akıllı telefonla sipariş verirken müşterinin hatalı işlem yapması, yanlış sipariş vermesi
Dijital menü sisteminin, kullanılacak araç-gereçlere göre ilk kurulumunun (yazılım, donanım ve ek
sistemler) yüksek maliyetli olması
Dijital menü özellikle tablet PC şeklinde ise uzun süreli kullanımda batarya şarj sorunu oluşabilmesi
Garsonların müşteri ile iletişimi kısaldığından aldıkları bahşişlerin azalması.
Mutfak ve servis elamanları ile diyalog kurmayı seven bazı müşterilerin dijital menü kullanmaya sıcak
bakmaması.
İnternetten eve siparişlerde komisyon kesintilerinin olması
Menülerin bağlı olduğu internet sitelerinin çökmesi sorunu
İnternet üzerinden verilen siparişlerde yanlış adres ve yanlış telefon numarası verilmesi

SONUÇ
Bu çalışmada restoran yönetimleri için dijital menü kullanımının ne anlama geldiği ve ne tür bir
öneminin olduğu araştırılmaktadır. Bu çerçevede bu çalışma kapsamında dijital menü kullanma ve
kullanmama nedenleri ile uygulamada ne tür sorunların ortaya çıktığı keşfedilmektedir. Elde edilen
verilere göre işletmelerden sadece beş tanesi dijital menü kullanmaktadır. Bu işletmeler özellikle
pandemi sonrasında temassızlık ve hijyen başta olmak üzere dijital menüleri çeşitli amaçlarla
kullanmaktadır. Bunlar arasında dikkat çekmek, zaman ve iş gücü tasarrufu, ucuz pazarlama yapma
imkânı sağlamak sayılabilir. Ayrıca siparişlerde hataları azaltması, günlük satışların ve malzemelerin
daha kolay takip edilmesi de dijital menü kullanma nedenleri arasındadır. Dijital menüye geçmek
istenmemesinin nedenleri ise dijital menüye geçerken ciddi maliyetler gerektirmesi, yeterli büyüklükte
müşteri potansiyeline sahip olunmaması, restoranların dijital menüye geçmek için kendi konseptlerine
uygun olmaması dijitale dönme ihtiyacı hissetmeme gibi en önemli güçlüklerdir. Uygulamada en çok
karşılaşılan sorunlardan biri menünün bağlı olduğu sitenin çökmesidir. Uygulamada internet hızında
dalgalanma olması, menünün geç açılması, QR kod okuma uygulaması olmayan müşterilerin menüyü
kullanamaması, eski telefon kullanan müşterilerin internete bağlanamaması gibi daha çok müşterilerin
cihazları ile ilgili sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda dijital menü kullanan daha
çok işletme üzerinde nitel ve nicel birlikte karma yöntemler uygulanarak dijital menülerin müşteri
memnuniyeti, işletmelerin finansal ve pazarlama performansına etkisi incelenebilir.
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FAST-FOOD PAKET SERVİS SİPARİŞ TESLİMİNDE DRONE’LARIN KULLANIMI
USE OF DRONES IN FAST-FOOD PACKAGE SERVICE ORDER DELIVERY
Neslihan Cavlak
Öğr. Gör. Dr. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Murat Selim Selvi
Prof. Dr. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

ÖZET
Covid-19 sonrası tüketici satın alma alışkanlıkları değişmektedir. Dünyada temassız teknoloji
kullanımı oldukça önemli hale gelmektedir. Dünyada insansız hava aracı türlerinden biri olan
drone’lar tüketicilere paket servis tesliminde kullanılmaya başlamıştır. Drone’lar belli bir mesafedeki
tüketicilere belli ağırlıkta yiyecek ve içecekler taşıyabilmektedir. Bu çalışmanın amacı yeni
teknolojilerden biri olan drone’ların gıda ve fast-food türü yemek dağıtım hizmetlerinde kullanımına
ilişkin farkındalık yaratmaktır. Ayrıca Türkiye’de drone’ların bu amaçla kullanımına ilişkin dikkati
çekmektir. Bu çerçevede dünyadaki uygulamalardan örnekler vererek konunun Türkiye’deki mevcut
durumu tespit edilerek gelecekte girişimciler için bazı önemli çıkarımlar sağlanmaktadır. Drone’ların
gıda tesliminde kullanılması çok yeni bir uygulamadır. Bu çalışmada drone teknolojisi, kullanım
alanları ve özellikle paket servis tesliminde kullanımına ilişkin özet bilgilere ve örneklere yer
verilmektedir. Bu amaçla internet siteleri de dahil Belge Tarama yöntemiyle ikincil kaynaklar üzerinde
doküman incelemesi yapılmıştır. Öncelikle Türkiye’de bu tür uygulamaların mevcut durumunu tespit
etmek için internet üzerinden bir tarama yapılmıştır. Daha sonra Tekirdağ Süleymanpaşa merkezde
özellikle fast-food türü paket servis sunan restoranlara ilişkin gözlemler yapılmıştır. İnternet taraması
ve gözlem sonuçlarına göre Türkiye’de gıda ve yiyecek tesliminde drone kullanan bir restorana henüz
rastlanmamıştır. Çalışmada gelecek birkaç yıl içinde Türkiye’de de drone’ların gıda tesliminde
kullanılmasının yaygınlaşacağına işaret edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeni teknoloji, paket servis teslimi, hızlı dağıtım, Tekirdağ.
ABSTRACT
Consumer buying habits are changing after Covid-19. The use of contactless technology is becoming
very important in the world. Drones, which are one of the types of unmanned aerial vehicles in the
world, have started to be used in package service delivery to consumers. Drones can carry a certain
weight of food and beverages to consumers at a certain distance. The aim of this study is to draw
attention to the use of drones, which is one of the new technologies, in fast-food delivery services. It is
also to draw attention to the use of drones for this purpose in Turkey. In this context, by giving
examples from the world's applications, the current situation of the subject in Turkey is determined
and some important inferences are provided for the entrepreneurs in the future. The use of drones for
food delivery is a very new practice. In this study, literature review and examples are given about
drone technology, its usage areas and especially its use in package service delivery. For this purpose,
document analysis was carried out on secondary sources. First of all, an internet search was conducted
to determine the current status of such applications in Turkey. Then, observations were made about
restaurants that offer fast-food type takeaway service in city centre Tekirdağ Süleymanpaşa. In this
study, it was pointed out that the use of drones for food delivery will become widespread in Turkey in
the next few years.
Keywords: New technology, package delivery, rapid delivery, Tekirdag.
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1. Giriş
Yaş, eğitim, gelir, işte geçirilen zaman ve hane halkı sayısı gibi sosyoekonomik ve demografik
değişkenler fast food tüketme olasılığı üzerinde önemli etkileri vardır. Fast food hızlı bir şekilde
hazırlanıp kolayca servis edilebildiği için pek çok yerde rahatça ulaşılabilen restoranlarda satılabilen
yiyeceklerdir. Fast-food tarzı yiyecekler kısa zamanda tüketilmek üzere hazırlanan yiyeceklerdir
(Korkmaz, 2005). Türkiye’de hamburger, patates ve tavuk kızartması, pizza çeşitleri yanında şiş
kebap, döner, ızgara köfte, pide, lahmacun, kokoreç, çiğ köfte gibi geleneksel fast food yiyecekler
restoranlarda satılmaktadır. Fast food nispeten ucuz, tüketimi daha az zaman alan ve lezzetli
yiyecekler olduğu için tüketiciler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Evde yemek yemenin zaman
alması, zamanın daha etkin değerlendirilmek istenmesi ve dışarıda yemek yemenin verdiği eğlenceli
ortam fast food tarzı tüketimi artıran nedenlerin başında gelmektedir (Saçlı ve Özer, 2018; Taşpınar,
2018). Covid-19 ile birlikte tüketicilerde yeni satın alma alışkanlıkları oluşmaktadır. Ayrıca değişen
yaşam şartları, tek başına yaşam gibi nedenler tüketicilerin giderek artan bir şekilde dışarıdan gıda
teslim hizmeti almasına neden olmaktadır. Teknolojiye dayalı yenilikler, hizmet endüstrisinin
ilerlemesi açısında büyük önem taşımaktadır. Bunun en önemli göstergesi, mobil uygulamalar, masa
tabletleri, self servis teknolojileri ve servis robotları gibi teknoloji destekli ürün ve sistemlerin hizmet
endüstrisinde aktif olarak hızla benimsenmesidir (Ivanov vd., 2017). Doğru ve yerinde yapılan
yenilikler, tüketicilerin ve işletmelerin yaşamını kolaylaştırmaktadır.
Bu araştırma kapsamında şu sorulara cevap aranmaktadır:
1. Drone teknolojisi ile gıda ve paket servis taşımacılığı yapmak mümkün müdür?
2. Dünyada drone ile yemek teslimi uygulamaları mevcut mudur?
3. Türkiye’de ve Tekirdağ’da bu yöntemle çalışan restoran işletmeleri var mıdır?
Araştırma sorularından hareketle bu çalışmanın amacı drone’ların gıda ve yiyecek paket servis
tesliminde kullanımına ilişkin farkındalık yaratmak; Türkiye’de drone’ların bu amaçla kullanımına
ilişkin ilgili, görevli ve sorumluların dikkatini çekmektir. Bu çerçevede dünyadaki uygulamalardan
örnekler verilmekte; konunun Türkiye’deki mevcut durumu tespit edilerek gelecekte girişimciler için
bazı önemli çıkarımlar sağlanmaktadır. Araştırmada internet siteleri dahil genellikle Belge Tarama
yöntemiyle ikincil kaynaklar üzerinde doküman incelemesi yapılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008; Baş
ve Akturan, 2013; Turan ve Özen, 2013). İlgili alan yazın incelendiğinde Bamburry (2015) drone’ların
gıda tesliminde kullanımına, Kim vd. (2021) drone’ların temassız teslimat aracı olarak kullanıldığına,
Choe vd., (2021) tüketici ve işletmelerin isteklerinin karşılanmasında drone’ların önemine işaret
ettikleri görülmektedir. Tüketicilerin drone hizmetine karşı tutumları (Kim vd., 2021, Hwang vd.,
2021; Choe vd., 2021; Kim ve Hwang, 2020; Kim vd., 2020), drone teslimat hizmetinin çevreye olan
faydaları (Hwang vd., 2019; Hwang vd., 2020; Hwang vd., 2021) konusunda da çalışmalar mevcuttur.
Diğer taraftan drone’ların sağladığı yararlar (Jiang ve Ren, 2020), drone ile teslimatta tüketicilerin
algıladıkları risklere ilişkin (Hwang & Choe, 2019; Choe vd., 2021; Leon vd., 2021) çalışmalara da
rastlanmaktadır. İkincil kaynaklardan elde edilen veriler üzerinde gerekli sadeleştirmeler yapılmış
konuyla ilgili literatür özetlenmiştir. Bu çalışmada yiyecek paket servis teslimi hizmetlerinde
drone’ların kullanımına ilişkin dünyadan örnekler verilmiştir. Çalışmada Türkiye’de ve
araştırmacıların yaşadığı Tekirdağ Süleymanpaşa merkezde paket yiyecek-içecek teslimi yapan fastfood işletmelerinin hiçbirinde drone’ların kullanılmadığı tespit edilmiştir. Çalışmada birkaç yıl içinde
Türkiye’de de drone’ların gıda tesliminde kullanılabileceği belirtilmektedir
2. Literatür
Bu çalışmada drone’ların nasıl bir teknoloji olduğu, pazarlamada nasıl kullanıldıkları ve özellikle
paket servis tesliminde kullanımına ilişkin ilgili alan yazından kısa özet bilgilere ve örneklere yer
verilmektedir.
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2.1. Drone Teknolojisi ve Kullanım Alanları
İnovasyon yeni bir fikrin, metodun ya da aracın yeni çıktılara dönüşme sürecidir (Kahn, 2018).
Doğru ürünün doğru yerde ve zamanda tüketicisine ulaştırılması müşteri memnuniyeti açısından
oldukça önemlidir. Bu aşamada yeni inovatif ürün olarak drone teknolojisi (Tunalı, 2017) devreye
girmektedir. Drone yerleşik bilgisayar ve sensörlerin desteğiyle otonom olarak uçabilme kapasitesine
sahip, küçük bir hava aracı olarak tanımlanmaktadır (Snead ve Seibler, 2017). İnsansız hava aracı
olarak ifade edilen drone’lar uzaktan kumanda edilebilmekte ve yıllardır askeri, tarım, radyo ve
televizyon, haritalama ve lojistik alanlarında kullanılmaktadır (Shavarani vd., 2018).
Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden drone’lar kamu ve
özel kurum ve kuruluşlarca emniyet ve güvenlik başta olmak üzere çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.
Yakın bir zamanda drone’ların pazarlama çalışmaları, turizm endüstrisi, televizyon ve gazetecilik ve
sıra dışı sporlar gibi pek çok alanlarda kullanım imkânı bulacağı beklenmektedir (DSCS Güvenlik
hizmetler, 2017: 33).
Drone’lar bilimsel çalışmalarda, doğal afet ve acil durumlarda arama-kurtarmada, kamu
güvenliğini sağlamada, havacılık, madencilik, tarım alanları, meteoroloji çalışmaları, film endüstrisi,
reklam-tanıtım gibi pazarlama etkinliklerinde, kısmen de olsa ürün teslimi gibi ticarette
kullanılabilmektedir (Yiğit vd., 2018: 16). İşletmeler drone’ları pazarlama işlevlerini daha etkin ve
verimli bir şekilde yerine getirebilmek için bir araç olarak kullanmaktadır. Özellikle reklamcılık ve
tanıtım alanlarında drone’lardan faydalanılmaktadır (Royo-Vela ve Black, 2020). Drone’lar
gayrimenkul danışmanlarına haritalama ve fotoğraf çekme konularında da yardımcı olabilmektedir
(Guisado-Pintado vd., 2019). İnsanların ulaşmakta zorluk çektikleri sit alanlarında da haritalama ve
fotoğraf çekimi için drone’lardan faydalanılabilmektedir (Bryan, 2017). Drone’lar ile gerçekleştirilen
çekimler hem insanların hem de çevrenin zarar görmesini engelleyebilmektedir (Hwang vd., 2019;
Beadel vd., 2018). Walmart, ABD’de bulunan mağazalarında bulunan ürünleri mağaza bölümleri
arasında taşımak amacıyla drone’ları kullanmak için bir patent başvurusunda bulunmuştur (Beninger
ve Robson, 2020). ABD, Kanada, Çin ve Avustralya drone’ların ticari olarak kullanılmasına izin veren
ilk ülkeler arasında bulunmaktadır (Welch, 2015). Amazon, Google ve UPS gibi büyük işletmeler
drone ile ürün teslimat yöntemiyle sıklıkla ilgilenmektedir (Bamburry, 2015).
2.2. Drone’ların Gıda ve Paket Servis Tesliminde Kullanımı
Covid-19 pandemi şartları tüketicilerin satın alma davranışlarını farklılaştırmakta ve tüketiciler
mümkün olduğunca temas etmeden alışveriş yapmanın yollarını aramaktadır. Bu durum tüketicileri
çok daha fazla online alışveriş yapmaya itmektedir. Covid-19 tüketicilerin yiyecek içecek
alışkanlıklarını ve davranışlarını da değiştirmektedir (Prasetyo vd., 2021). Artık tüketiciler daha fazla
evde vakit geçirmeye özen göstermekte ve yiyecek içecek hizmetlerinin de bulundukları yere
gelmelerini talep etmektedir. Tüketicilerin yaşam hızının gün geçtikçe artmasıyla birlikte, tüketiciler
teslimatların zamanında yapılması konusunda ısrarlı davranmaktadır (Jiang ve Ren, 2020). Aynı
durum işletmeler için de geçerlidir. İşletmeler de ürünlerini mümkün olan en kolay ve sosyal mesafe
kurallarına uyacak şekilde tüketicilere ulaştırabilmek için çabalamaktadır. Bu noktada yeni
teknolojilerden biri olan Drone’ların gıda tesliminde kullanıldığı görülmektedir. Dronların ürün
tesliminde kullanılması çok yeni bir uygulamadır.
Özellikle pandemi koşulları restoranlarda temassız uygulamaları gündeme getirmiş; pek çok işletme
temassız teknolojileri kullanmaya başlamıştır. Bunun yanında restoran işletmeleri pazarlamada ürün
dağıtım ve tesliminde inovatif araç ve gereçleri kullanmaya başlamışlardır. Drone’lar her çeşit gıda
ürününü insanla karşılaşmadan müşterinin kapısına bırakmak üzere tasarlanan, temassız teslimat
yapan akıllı bir araç olarak kabul edilmektedir (Kim vd., 2021). Gıda dağıtım hizmetlerindeki insansız
hava araçları, üretkenliği artırmayı, verimliliği en üst düzeye çıkarmayı ve çevresel ayak izini
azaltmayı içeren olumlu etkileri teşvik etmektedir (Kim ve Hwang, 2020). Çin, İngiltere, ABD ve
Yeni Zelanda’da drone ile gıda teslim hizmeti başarı ile sürdürülmektedir (Bamburry, 2015). Özellikle
fast-food tarzı ürünleri tüketicisine teslim etme sürecinde drone’ların kullanımı hem restoranların hem
de tüketicilerin dikkatini çekmektedir. Drone’ların gıda sipariş tesliminde kullanılması tüketicilerin ve
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işletmelerin istek ve beklentilerini karşılama potansiyeline sahip olabildiği gözlemlenmektedir (Choe
vd., 2021).
Yiyecek teslimatında drone’ların kullanımına ilişkin ilk girişimlerden biri 2013 yılında Domino’s
Pizza firmasının uygulamasıdır. Firma bir müşterinin kapısına iki pizza teslim etmek için bir drone
göndermiştir (Pepitone, 2013). Örneğin Yeni Zelanda’da Domino’s Pizza, bir drone kullanarak
yaklaşık 32 km uzaklıktaki bir müşteriye yaklaşık 5 dakikada pizza teslim etmeyi başarmıştır (CNBC,
2016). ABD’de UberEats yemek dağıtım firmasının 2021’den itibaren drone’ları kullanarak
müşterilere yiyecek teslim etmeye başlayacağını duyurmuştur (Forbes, 2019). Dubai’deki Kite Plajı
yakınında bulunan Costa Coffee ise sahildeki müşterilere buzlu kahve dağıtmak için drone’ları
kullanmaya başladığını belirtmektedir (Arabian Business, 2017). Drone ile havadan gıda teslimatları
sadece gelişmiş değil gelişmekte olan ülkelerde de test edilmektedir. Örneğin, Hindistan’ın en büyük
gıda işletmelerinden biri olan Zomato, Haziran 2019’da drone kullanarak gıda teslimatı konusunda
başarılı bir test gerçekleştirdiğini duyurmuş ve yakın zamanda toplam 13 dağıtım şirketine
Hindistan’da gıda dağıtım hizmetleri için drone kullanımına izni verilmiştir (Singh, 2019). Örneğin,
İrlandalı girişim Manna Dublin’in eteklerinde kalıcı bir drone yemek dağıtım hizmetinin önünü açmak
için günde birkaç yüz test uçuşu gerçekleştirmiştir (Bloomberg, 2020). Bazı etkinliklerde yemek
dağıtım hizmetleri verilirken drone kullanmak için faydalıdır. Örneğin, drone’ların Güney Afrika’daki
bir müzik festivalinde katılımcılara soğuk bira dağıttığı ve drone’ların Marriott International’da
konuklara kokteyller sunduğu belirtilmektedir (Ivanov vd , 2017).
2.3. Gıda Dağıtımında Drone Kullanmanın Yararları ve Olası Riskler
Gıda dağıtım hizmetleri her geçen gün büyüyen bir endüstri haline gelmektedir. Ancak bu tür
ürünlerin hızlı bir şekilde teslimini garanti eden restoranlar motorize ekipler oluşturmaktadır. Bu
durum hem trafik kazalarına neden olmakta hem de çevre kirliliğine katkı sağlamaktadır. Adrese
yönelik paket servis tesliminde bu tür riskleri azaltabilecek yeni yöntem arayışları devam etmektedir.
Dronelar özellikle de yemek için çok zaman harcamak istemeyen ya da fast-food tarzı yemek
yemekten hoşlanan tüketiciler için çok daha cazip taşıma aracı olmaktadır. Trafik sıkışıklığından
bağımsız, çalışan maliyetlerini azaltan, hızlı, ulaşımda az maliyet ve çaba gerektiren drone ile sipariş
teslimi hem yiyecek içecek işletmelerine hem de tüketicilere fayda sağlamaktadır. Ayrıca drone’lar
çevre ile dost olmaları nedeni ile hava kirliliğine neden olmamaktadır (Hwang vd., 2020; Hwang vd.,
2019; Hwang vd., 2021). Dronelar ulaşılması zor yerlere de kolaylıkla girip çıkabilme özelliğine
sahiptir. Ayrıca sensör ve bilgisayarlar ile kumanda edilebilmelerinden dolayı, istenen lokasyonu
insanlardan çok daha kolay bulabilmektedir. Sağladığı birçok avantaj nedeniyle, özellikle de son
yıllarda drone’ların bir dağıtım aracı olarak kullanılması konusu çok popüler bir hale gelmektedir.
Mevcut ortamda, drone’ların çok uzak olmayan bir gelecekte gıda dağıtım hizmetlerinde yaygın olarak
kullanılması beklenmektedir (Kim vd., 2021).
Bununla birlikte tüketiciler drone ile dağıtım hizmetini kullanmadan önce performansı konusunda bazı
belirsizlikler yaşayabilir (Hwang ve Choe, 2019). Drone ile teslimat performansı iyi olmaması halinde
tüketiciler yine geleneksel teslimat şekline dönebilir. Bu belirsizlik durumu tüketicilerde kaygı ve
endişe gibi psikolojik durumların yaşanmasına neden olabilir (Hwang ve Choe, 2019). Bu ise
algılanan riskleri artırabilir. İnsanlar finansal, zaman, güvenlik, performans ve psikolojik risklerle
karşılaşabilirler. Tüketiciler verdikleri paranın karşılığına değer bir hizmet satın alamayacaklarını
düşündüklerinde o ürünü satın almak istememektedir (Hwang ve Choe, 2019; Choe vd., 2021).
Örneğin drone’larla yapılacak kamera kayıtları ile izlenme ve gözetlenme hissi sonuçta etik dışı olarak
değerlendirilebilir.
3. YÖNTEM ve BULGULAR
Bu çalışmada drone teknolojisinin ne tür kullanım alanlarına sahip olduğu ve gıda tesliminde nasıl
kullanıldığına ilişkin literatürden örnekler vererek incelenmektedir. Bu amaçla internet siteleri de dahil
Belge Tarama yöntemiyle ikincil kaynaklar üzerinde doküman incelemesi yapılmıştır. Öncelikle
Türkiye’de bu tür uygulamaların olup-olmadığını tespit etmek için internet üzerinden bir tarama
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yapılmıştır. Daha sonra Tekirdağ ili Süleymanpaşa merkezde özellikle fast-food türü paket servis
sunan restoranlara ilişkin gözlemler yapılmıştır.
İlgili literatür incelendiğinde drone’ların günlük yaşamda emniyet ve güvenlik başta olmak üzere,
doğal afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma çalışmalarında, pazarlama amaçlı reklam ve
tanıtımda, kısmen de olsa ürün teslimlerinde (taşımada) kullanıldığı anlaşılmaktadır. İlgili literatürden
belli bir mesafede olan tüketiciye belli ağırlıkta olan gıda ürünlerinin drone ile teslim edilebildiği de
anlaşılmaktadır. Gerek internet taramasında gerekse yapılan gözlemler sonucunda paket servis
tesliminde drone’ları kullanan Türkiye’de ve Tekirdağ özelinde hiçbir işletmeye henüz
rastlanmamıştır. Bu noktada pazarlama karması elamanlarından biri olan yer ve dağıtım işlemlerinde
yenilikçi bir yaklaşım olarak drone’ların Türkiye’de ürün teslim ve dağıtımında kullanılması için
gerekli farkındalığın henüz oluşmadığı anlaşılmaktadır. Ancak gelecek birkaç yıl içinde Türkiye’de de
drone’ların gıda tesliminde kullanılmasının yaygınlaşacağı kuvvetle olasıdır.
4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışmada drone teknolojisi, kullanım alanları ve özellikle paket servis tesliminde kullanımına
ilişkin özet bilgilere ve örneklere yer verilmekte; Türkiye’de ve Tekirdağ’da yiyecek tesliminde drone
kullanım düzeyi belirlenmektedir. Bu araştırmada Türkiye’de yiyecek siparişi teslimi konusunda drone
kullanma kültürünün henüz olgunlaşmadığı ortaya çıkmıştır. Tekirdağ il genelinde de zaten bu tür
uygulamalara rastlanmamıştır. Buradan hareketle yiyecek-içecek paket servis tesliminde restoran
yönetimlerinin drone’ların kullanımı konusunda yeterli farkındalık ve bilinç düzeylerine sahip
olmadıkları belirtilebilir. Ayrıca işletmeci ve tüketicilerin pratikte karşılaşacakları risk ve maliyetler
konusunda da yeterli bilgiye sahip olduklarını belirtmek de mümkün değildir. Teknoloji tabanlı
yeniliklerin artması hizmet endüstrisinin işleyişini tamamen değiştirmektedir. İşletmelerin
sürdürülebilir bir başarı elde edebilmesi için hızla ilerleyen teknolojiye ve teknolojinin getirdiği
yeniliklere uyum sağlaması kaçınılmazdır. Buna karşın girişimcilerin yeni bir teknoloji olduğu için
güvenlik ve performans konusunda endişeler taşıyacağı açıktır. Teknoloji bazlı yenilikler her ne kadar
insanların hayatlarını kolaylaştırmakta ve farklılaştırmakta ise de ürünlerin kullanımı öncesi
belirsizlikler insanlarda bazı soru işaretlerine neden olmaktadır. Örneğin drone’larla yapılacak kamera
kayıtlarının etik sorunu oluşturma potansiyeli olabilir. Ancak yurt dışındaki uygulamaların iyi analiz
edilerek drone’ların maliyet azaltıcı, zamandan tasarruf sağlayıcı ve çevre dostu olması gibi
yararlarının özellikle fast-food restoran sahiplerine ve yöneticilerine anlatarak ikna etmek gerekir.
Çünkü gelecek birkaç yıl içinde Türkiye’de de drone’ların gıda ürünleri tesliminde kullanılması
kuvvetle olası görünmektedir. Drone kullanımında gerekli kayıt ve kullanım izninin alınması için Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İnsansız Hava Araçları Yönetmeliği’ni incelemek; varsa diğer yetkili
kurumlara müracaat edilmesi gerekmektedir. (Topluoğlu, 2017: 29-30). Türkiye’de drone taşımacılığı
hava koridoru güzergâh çalışmaları yapılmaktadır.
Drone ile gıda siparişinin zamandan tasarruf sağlayacağı öne sürülmektedir. Ancak aksi bir durum
tüketicilerin bu yeni taşımacılık şeklinden vaz geçmelerine neden olabilir. Tüketiciler siparişlerini
dijital yollardan ya da telefon aracılığı ile verebilmektedir. Ödemeyi de yine aynı kanallar aracılığı ile
yapmaktadır. Bu durum güvenlik ve gizlilik konusunu gündeme getirmektedir. Tüketicinin drone ile
teslimat konusunda yaşayacağı belirsizlikler ancak bu konuda yaşadığı deneyimler ile
giderilebilecektir. Belli bir mesafe ve ağırlıkta ürünlerin drone ile taşınması ve tesliminde
kullanılabilmesi için gerekli yasal işlemlerden sonra yüzlerce kez denemelerin yapılması, takip-kontrol
ve uzaktan kumanda mekanizmalarının güvenli bir şekilde çalıştığından emin olunması gereklidir.
Yiyecek-içecek endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin bilinç düzeylerini ve farkındalıklarını
arttırıcı toplantıların sıklıkla organize edilmesi bir gerekliliktir. İlgili mevzuatta boşluklar varsa pratiğe
uygun olarak revize etmek için çalışmalara başlamak gerekir. Tüketicilere ve işletmelere olan avantaj
ve olası dezavantajlarının neler olabileceğine ilişkin daha fazla akademik çalışmalara ihtiyaç vardır.
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BALKABAĞININ KABUK VE ÇEKİRDEK KISMINI İÇEREN ATIKLARIN
KULLANILDIĞI BOYAR MADDE ADSORPSİYON PROSESİNİN
TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION ON THERMODYNAMICS OF THE DYE ADSORPTION PROCESS USING
THE WASTE CONTAINING SHELL AND SEED OF PUMPKIN
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ÖZET
Atık sulara karışarak çevre ve canlılar üzerinde birçok olumsuz etki yaratan boyaların adsorpsiyon
prosesleri ile giderilmesi yaygın olarak çalışılan ve dikkat çeken bir konudur. Bu çalışmada, atık
sulardan Reactive Blue 3R (RB) ve Reactive Red P4BN (RR) boyalarının adsorpsiyon prosesi ile
giderilmesi için, balkabağının kabuk ve çekirdek kısmını içeren atıkların (ABÇK) adsorban olarak
değerlendirilmesi üzerine çalışılmıştır. Adsorpsiyon mekanizmalarının aydınlatılması amacıyla
belirlenen pH, zaman, boya konsantrasyonu ve adsorban miktarında her iki boyanın adsorpsiyon
termodinamikleri incelenmiştir. Çalışmalarda başlangıç boya konsantrasyonu 60 ppm ve adsorban
dozajı 1 g/L olarak belirlenmiştir. RB boyar maddesi için pH 3’ te 180 dk ve RR boyar maddesi için pH
1’de 300 dk çalışılmıştır. Buna göre, ABÇK üzerine RB boyar maddesinin adsorpsiyonu için sıcaklığın
artmasıyla adsorpsiyon yüzdesinin arttığı belirlenmiştir. Çalışılan sıcaklık değerleri için Gibb's serbest
enerjisi (ΔG0) değerleri negatif olarak hesaplanmıştır. Bu durum adsorpsiyonun kendiliğinden
gerçekleştiğini göstermiştir. Adsorpsiyon entalpisi (ΔH0) 41.49 kJ mol−1 olarak bulunmuş ve bu pozitif
değer adsorpsiyon reaksiyonunun endotermik olduğunu göstermiştir. Entropi (ΔS0) ise 139.65 J
mol−1K−1 olarak hesaplanmıştır. ΔS0’ın pozitif değeri katı-çözelti ara yüzeyindeki artan rastgeleliği
göstermiştir. ABÇK üzerine RR boyar maddesinin adsorpsiyonu için ise; sıcaklığın artmasıyla
adsorpsiyon yüzdesinin azaldığı belirlenmiştir. Adsorpsiyon prosesinin ΔG0 değerlerinin çalışılan tüm
sıcaklıklar için negatif olduğu bulunmuş ve adsorpsiyonun kendiliğinden gerçekleştiği belirlenmiştir.
ΔH0 değeri -38.94 kJ mol−1 olarak hesaplanmıştır ve adsorpsiyon reaksiyonunun ekzotermik olduğu
görülmüştür. ΔS0 ise -118.49 J mol−1K−1 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan negatif değer, katı-sıvı ara
yüzeyindeki adsorbat moleküllerinin çözelti fazındakilere göre daha düzenli olduğu şeklinde
yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, optimum proses şartları sağlandığında, boya gideriminde
ABÇK’nın adsorban olarak etkili bir giderim sağladığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: adsorpsiyon, balkabağı, boya, termodinamik.
ABSTRACT
The removal of dyes, which cause many unfavorable effects on the environment and living things by
mixing with wastewater, by adsorption processes is a widely studied and remarkable issue. In this study,
it was studied to evaluate the wastes containing the shell and seed of the pumpkin (WSSP) as an
adsorbent for the removal of Reactive Blue 3R (RB) and Reactive Red P4BN (RR) dyes from wastewater
by adsorption process. The adsorption thermodynamics of both dyes were investigated at the determined
pH, time, dye concentration and adsorbent amount. In the studies, the initial dye concentration was
determined as 60 ppm and the adsorbent dosage was 1 g/L. For the RB dye, it was studied for 180
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minutes at pH 3 and for 300 minutes at pH 1 for the RR dye. Accordingly, it was determined that the
removal increased with the increase in temperature for the adsorption of RB dye on the WSSP. Gibb's
free energy (ΔG0) values were calculated as negative for the temperature values studied. This showed
that the adsorption occurred spontaneously. The enthalpy of adsorption (ΔH0) was found to be 41.49 kJ
mol−1 and this positive value showed that the adsorption reaction was endothermic. The entropy (ΔS0)
was calculated as 139.65 J mol−1K−1. The positive value of ΔS0 indicated increased randomness at the
solid-solution interface. For the adsorption of RR dye on WSSP, it was determined that the removal
decreased with increasing temperature. The ΔG0 values of the adsorption process were found to be
negative for all temperatures and it was determined that the adsorption occurs spontaneously. The ΔH0
value was calculated as -38.94 kJ mol−1 and the adsorption reaction was found to be exothermic. ΔS0
was calculated as -118.49 J mol−1K−1. The calculated negative value was interpreted as the adsorbate
molecules at the solid-liquid interface are more ordered than those in the solution phase. According to
the results obtained, it has been determined that WSSP provides an effective removal as an adsorbent in
dye removal when optimum process conditions are provided.
Keywords: adsorption, dye, pumpkin, thermodynamic.
1.GİRİŞ
Su kirliliği kontrolü dünya çapında önemli bir konudur. Örneğin; dünya nüfusunun üçte birinin güvenli
içme suyunun olmamasından etkilenebileceği tahmin edilmektedir [1]. Su kaynaklarının kirlenmesine
akiferlerin jeolojik bileşimi de dahil olmak üzere çeşitli antropojenik ve doğal kaynaklardan salınan
sentetik ve doğal kimyasallar neden olur.
Adsorpsiyon prosesleri atık suların, yeraltı sularının ve içme suyu üretimi de dahil olmak üzere
endüstriyel atıkların arıtılması için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu arıtma yöntemi, kolay kullanımı,
esnekliği, çok yönlü tasarımı, düşük enerji gereksinimleri ve uygun maliyetli oluşunun yanı sıra farklı
durumlarda çalıştırılabilmesi nedeniyle su arıtma için çeşitli avantajlar sunabilmektedir. Genel olarak,
adsorpsiyon proseslerinin ekonomik ve teknik fizibilitesi adsorban tipi, sıvı özellikleri ve
uzaklaştırılacak kirleticiler, çalışma koşulları, proses konfigürasyonu, rejenerasyon ve atık bertarafı gibi
çeşitli faktörlere bağlıdır. Su arıtma için kesikli ve sürekli adsorpsiyon sistemleri kullanılabilmektedir.
Kesikli reaktörler adsorpsiyon hızlarını, maksimum adsorpsiyon kapasitelerini ve adsorbat(lar)adsorban etkileşimlerinin analizi dahil termodinamik parametreleri belirlemek için faydalıdır. İyi bir
adsorban düşük maliyet, kullanılabilirlik, yeterlik, yüksek yüzey alanı ve gözenek hacmi, mekanik,
kimyasal ve termal kararlılık, desorpsiyon ve yeniden kullanım kolaylığı ve yüksek adsorpsiyon
kapasitesi gibi özelliklere sahip olmalıdır [2].
Aktif karbon, sıvı faz için evrensel adsorbandır ve su kirliliği kontrolü için ana ticari ürün olarak
kullanılmaktadır [3,4]. Bununla birlikte, sudaki kirleticilerin adsorpsiyonu için çeşitli alternatif
adsorbanlar sentezlenmiş ve önerilmiştir. Su kirliliğine neden olan kirleticilerin uzaklaştırılmasında
farklı malzemeler kullanılabilmektedir. Bunlar arasında alüminalar, zeolitler, killer ve nanomalzemeler
gibi yeni adsorbanlar, grafen bazlı adsorbanlar, manyetik malzemeler, metal-organik yapılar vd. yer
almaktadır [5-11]. Bazı araştırmalarda, tarımsal ve endüstriyel atıklar ve yan ürünleri ve biyokütleleri
içeren düşük maliyetli adsorbanların uygulanmasını önerilmiştir [12-15].
Renk, su kirliliğinin en belirgin göstergesidir. Renkli atıkların alıcı akarsulara boşaltılması sadece estetik
olarak doğayı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda güneş ışığının akarsulara geçişini engeller ve bu
nedenle fotosentetik aktiviteyi azaltır. Pigmentler ve boyalar gıda, kauçuk, kağıt, kozmetik, ilaç,
otomotiv ve tekstil endüstrileri tarafından üretilen kirleticilerdir [16-18]. Boyalar anyonik (doğrudan,
asit ve reaktif boyalar), katyonik (bazik boyalar) ve iyonik olmayan (dispers boyalar) olarak
sınıflandırılabilmektedir. Atık sular, bu ısıya ve ışığa dayanıklı boyaların mevcudiyeti nedeniyle
biyolojik bozunmalarına karşı önemli bir direnç sunmakta ve böylece sudaki yaşamı bozmaktadır.
Adsorpsiyon işleminin, boya ile kirlenmiş sıvıları arıtmak için etkili bir seçenek olduğu kanıtlanmıştır.
Çok sayıda adsorbanın boya alımını değerlendirmek için çeşitli çalışmalar yapılmıştır [19-24].
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Literatürde balkabağı kabuğu ve çekirdek kabuğundan elde edilen adsorbanlar ile yapılmış bazı
çalışmalar bulunmaktadır. Ancak balkabağı kabuğu ve çekirdek kabuğu karışımından hazırlanan
adsorbanın kullanıldığı herhangi bir adsorpsiyon çalışmasına rastlanmamıştır. Yapılan bazı çalışmalarda
balkabağı atıklarının karbonizasyonu ile elde edilen aktif karbon adsorban olarak kullanılmıştır [25-31].
Bu çalışmada balkabağının kabuk ve çekirdek kısmını içeren atıkların (ABÇK) herhangi bir işleme tabi
tutulmadan doğrudan adsorban olarak değerlendirilmesi üzerine çalışılmıştır. ABÇK kullanılarak suni
atık sudan Reactive Blue 3R (RB) ve Reactive Red P4BN (RR) boyalarının adsorpsiyon prosesi ile
giderilmesinin termodinamiği incelenmiştir.
2. MATERYAL METOT
2.1. Adsorbanın Hazırlanması
Bu çalışmada balkabağının ve çekirdeklerinin kabuğunu içeren atık adsorban olarak kullanılmıştır.
Balkabağı Bilecik pazarından temin edilmiştir. Balkabağının dış kabuğu ve çekirdeklerinin kabuğu oda
koşullarında kurumaya bırakılmıştır. Kurutulan kabuklar bir öğütücü yardımı ile öğütülmüştür.
Ardından elenerek tane boyutları 0.090 – 0.250 mm olarak belirlenmiştir.
2.2. Adsorbatın Hazırlanması
Deneylerde ABÇK, suni atık sudan RB (λ max: 585 nm) ve RR (λ max: 535 nm) boyalarının adsorpsiyon
prosesi ile giderilmesi için kullanılmıştır. Boyalar, başlangıç konsantrasyonları 60 ppm olacak şekilde,
tartılan miktarda boyaların ultra saf su içinde çözülmesi ile hazırlanmıştır. En iyi giderimin RB boya
için pH 3’te ve RR boya için pH 1’de olduğu belirlenmiştir. pH ayarlamaları hidroklorik asit (HCl)
kullanılarak yapılmıştır.
2.3. Adsorpsiyon
Adsorpsiyon çalışmaları 100 mL’ lik erlende, 60 ppm 50 mL boya çözeltileri ile gerçekleştirilmiştir.
Kullanılan adsorban dozajları 1 g/L olarak belirlenmiştir. Deneyler çalkamalı su banyosunda (Memmert,
WNB 22) 120 rpm sabit hızda yapılmıştır. RB boyar maddesi için pH 3’ te 180 dk ve RR boyar maddesi
için pH 1’de 300 dk boyunca deneyler sürdürülmüştür. Sulu çözeltilerdeki boya konsantrasyonlarının
belirlenmesi için, belirli zaman aralıklarında absorbans değerleri okunarak kaydedilmiştir. Absorbans
okumaları için Ultraviyole/Görünür bölge (UV/VIS) spektrometresi (PG, T80 UV/VIS Spectrometer)
kullanılmıştır. Deneyler 25, 35 ve 45 °C sıcaklıklarda gerçekleştirilmiştir.
2.4. Teori
g adsorban başına mg adsorbat miktarı şeklinde ifade edilebilen adsorpsiyon kapasitesi (qt) aşağıdaki
eşitlikteki gibi verilebilir [32]:
qt =

(𝐶𝑜−𝐶𝑡)
𝑚

.V

(1)

Burada C0 başlangıç adsorbat konsantrasyonu (mg/L), Ct t anında adsorbat konsantrasyonu (mg/L), m
adsorbanın kütlesi (g), V adsorbat çözeltisinin hacmi (L)’ dir.
Adsorpsiyon verimliliği olarak da bilinen % giderim miktarı (%R) aşağıdaki eşitlikteki gibi
hesaplanabilir [33]:
%R=

(𝐶0 −𝐶𝑒 )
𝐶0

. 100

(2)

Burada Ce denge anındaki adsorbat konsantrasyonunu (mg/L) ifade etmektedir.
Gibb’s serbest enerjisi (ΔG0), entalpi (ΔH0) ve entropi (ΔS0) terimlerini içeren termodinamik
parametreler aşağıda verilen eşitlikler kullanılarak hesaplanabilir [34]:
ΔS0
𝑅

ln𝐾𝑎 =

-

ΔH0
𝑅𝑇

(3)

𝑞

𝐾𝑎 = 𝐶𝑒

(4)

𝑒
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Burada, sıcaklık T (K), 𝐾𝑎 adsorpsiyon denge sabiti, R gaz sabiti (8.314 J mol−1 K−1)’ dir. Denge verileri
için çizilen ln𝐾𝑎 – 1/T grafiğinin eğiminden ΔH0 terimi ve kesiminden ΔS0 terimi bulunur [33]. Bu
terimler her sıcaklık değeri için aşağıdaki eşitlikte yerine konularak ΔG0 değerleri hesaplanır:
ΔG0 = - RT ln 𝐾𝑎

(5)

3. BULGULAR
3.1. ABÇK Üzerine RB Boyasının Adsorpsiyon Prosesine Sıcaklığın Etkisi ve Prosesin
Termodinamik Analizi
ABÇK üzerine RB boyasının adsorpsiyon prosesi için 25, 35 ve 45 °C sıcaklıklarda yapılan deneylere
ait % giderim değerleri Şekil 1’ de verilmektedir. Sonuçlara göre, sıcaklığın artmasıyla boyanın atık
sudan % giderim miktarının arttığı görülmektedir. % giderim değerleri 25 °C’ de % 53.1, 35 °C’ de %
60.8 , 45 °C’ de % 76.5 olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 1. ABÇK üzerine RB boyasının adsorpsiyon prosesi için sıcaklığa karşı giderim yüzdesinin
değişimi grafiği (pH 3, 1 g/L, 60 ppm, 180 dk, 120 rpm)
RB boyasının ABÇK ile giderimi için farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen deneyler için adsorpsiyon
kapasitesinin değişimine ait grafik Şekil 2’ de yer almaktadır. Şekil 2’ye göre, sıcaklığın artmasıyla
adsorpsiyon kapasitesinin arttığı görülmüştür. Adsorpsiyon kapasitesi değerleri 25, 35 ve 45 °C için
sırasıyla 31.8, 36.5, 45.9 mg/g olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 2. ABÇK üzerine RB boyasının adsorpsiyon prosesi için sıcaklığa karşı adsorpsiyon
kapasitesinin değişimi grafiği (pH 3, 1 g/L, 60 ppm, 180 dk, 120 rpm)
RB boyasının ABÇK üzerine adsorpsiyonu ile giderimi için değişen sıcaklık değerlerine bağlı olarak
denge konsantrasyonlarının değişimi Şekil 3’te verilmektedir. Sıcaklığın artmasıyla denge
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konsantrasyonu değerlerinin düştüğü ve 25 °C’ de 28.2 mg/L, 35 °C’ de 23.5 mg/L, 45 °C’ de 14.1
mg/L olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 3. ABÇK üzerine RB boyasının adsorpsiyon prosesi için sıcaklığa karşı denge
konsantrasyonu değişimi grafiği (pH 3, 1 g/L, 60 ppm, 180 dk, 120 rpm)
Şekil 4, ABÇK üzerine RB boyasının adsorpsiyonu için, adsorpsiyon denge sabitinin sıcaklıkla ilişkisine
ait Van't Hoff grafiğini göstermektedir. Grafikte yer alan doğrunun eğimi (-ΔH0/R) ve kesimi (ΔS0/R)
kullanılarak adsorpsiyon prosesine ait entalpi ve entropi değerleri hesaplanmıştır. Yapılan
hesaplamalara göre, ABÇK ile RB boyasının giderimi için ΔH0 41.49 kJ mol−1 ve ΔS0 ise 139.65 J
mol−1K−1 olarak bulunmuştur. Pozitif entalpi ve entropi değerleri sırasıyla adsorpsiyonun endotermik
olduğunu ve katı-çözelti ara yüzeyindeki artan rastgeleliği göstermiştir [35].

ln(qe/Ce)

RB
1,4
1,2
1
0,8
y = -4990,9x + 16,797
0,6
R² = 0,9405
0,4
0,2
0
0,0031 0,00315 0,0032 0,00325 0,0033 0,00335 0,0034
1/T

Şekil 4. ABÇK üzerine RB boyasının adsorpsiyon prosesi için ln (qe/Ce) – 1/T grafiği
Adsorpsiyon prosesinin çalışılan tüm sıcaklıklar için ΔG0 değerleri de hesaplanmıştır. 25 °C’ de -0.12
kJ mol−1, 35 °C’ de -1.52 kJ mol−1, 45 °C’ de -2.91 kJ mol−1 şeklinde ΔG0 değerlerinin negatif olduğu
bulunmuştur. Elde edilen negatif değerler adsorpsiyonun kendiliğinden gerçekleştiğini göstermiştir.
3.2. ABÇK Üzerine RR Boyasının Adsorpsiyon Prosesine Sıcaklığın Etkisi ve Prosesin
Termodinamik Analizi
ABÇK üzerine RR boyasının adsorpsiyon prosesi için farklı sıcaklıklarda yapılan deneylere ait %
giderim değerleri Şekil 5’ te verilmektedir. Şekil 5’e göre, sıcaklığın artmasıyla % giderim değerlerinin
azaldığı görülmektedir. % giderim değerleri 25 °C’ de 81.9, 35 °C’ de % 70.5, 45 °C’ de % 62.8 olarak
hesaplanmıştır.
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Şekil 5. ABÇK üzerine RR boyasının adsorpsiyon prosesi için sıcaklığa karşı giderim yüzdesinin değişimi
grafiği (pH 1, 1 g/L, 60 ppm, 300 dk, 120 rpm)

Şekil 6, RR boyasının ABÇK ile gideriminde farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen deneyler için
adsorpsiyon kapasitesinin değişimine aittir. Şekil 6’ya göre, sıcaklığın artmasıyla dengedeki
adsorpsiyon kapasitesinin azaldığı görülmüştür. Adsorpsiyon kapasitesi değerleri 25, 35 ve 45 °C için
sırasıyla 49.1, 42.3, 37.7 mg/g olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 6. ABÇK üzerine RR boyasının adsorpsiyon prosesi için sıcaklığa karşı adsorpsiyon kapasitesinin
değişimi grafiği (pH 1, 1 g/L, 60 ppm, 300 dk, 120 rpm)

RR boyasının ABÇK üzerine adsorpsiyonu ile giderimi için değişen sıcaklık değerlerine bağlı olarak
denge konsantrasyonlarının değişimi Şekil 7’de gösterilmektedir. Sıcaklığın artmasıyla denge
konsantrasyonu değerlerinin arttığı ve 25 °C’ de 10.9 mg/L, 35 °C’ de 17.7 mg/L, 45 °C’ de 22.3 mg/L
olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 7. ABÇK üzerine RR boyasının adsorpsiyon prosesi için sıcaklığa karşı denge konsantrasyonu
değişimi grafiği (pH 1, 1 g/L, 60 ppm, 300 dk, 120 rpm)
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ABÇK üzerine RR boyasının adsorpsiyonu için, adsorpsiyon denge sabitinin sıcaklıkla ilişkisini
gösteren Van't Hoff grafiği Şekil 8’ de gösterilmektedir. Çizilen doğrunun eğimi ve kesimi kullanılarak
yapılan hesaplamalara göre, ABÇK ile RR boyasının giderimi için ΔH0 -38.94 kJ mol−1 ve ΔS0 ise 118.49 J mol−1K−1 olarak bulunmuştur. Negatif entalpi değeri adsorpsiyonun ekzotermik olduğunu ve
negatif entropi değeri katı-sıvı ara yüzeyindeki adsorbat moleküllerinin çözelti fazındakilere göre daha
düzenli olduğunu göstermektedir [33].
RB

ln(qe/Ce)

2
1,5

y = 4684,2x - 14,252
R² = 0,9782

1
0,5
0
0,0031 0,00315 0,0032 0,00325 0,0033 0,00335 0,0034
1/T

Şekil 8. ABÇK üzerine RR boyasının adsorpsiyon prosesi için ln (qe/Ce) – 1/T grafiği
Çalışılan tüm sıcaklıklar için adsorpsiyon prosesinin ΔG0 değerleri de hesaplanmıştır. Buna göre, ΔG0
değerlerinin negatif ve 25 °C’ de -3.63 kJ mol−1, 35 °C’ de -2.44 kJ mol−1, 45 °C’ de -1.26 kJ mol−1
olduğu bulunmuştur. Elde edilen negatif değerler adsorpsiyonun kendiliğinden gerçekleştiğini
göstermektedir.
4. SONUÇ
Bu çalışmada, ABÇK üzerine RB ve RR boyalarının adsorpsiyon prosesi için, sıcaklığın prosese
etkilerini incelemek amacıyla farklı sıcaklıklarda deneyler yapılmış ve elde edilen verilerle proses
termodinamik açıdan incelenmiştir. ABÇK üzerine RB boyar maddesinin adsorpsiyonu için sıcaklığın
artmasıyla adsorpsiyon yüzdesinin arttığı belirlenmiştir. Çalışılan tüm sıcaklık değerleri için negative
olarak belirlenen ΔG0 değerleri adsorpsiyonun kendiliğinden gerçekleştiğini göstermiştir. ΔH0 41.49 kJ
mol−1 olarak bulunmuş ve reaksiyonun endotermik olduğunu göstermiştir. ΔS0’ın pozitif değeri (139.65
J mol−1K−1) katı-çözelti ara yüzeyindeki artan rastgeleliği göstermiştir. ABÇK üzerine RR boyar
maddesinin adsorpsiyonu için ise; sıcaklığın artmasıyla adsorpsiyon yüzdesinin azaldığı belirlenmiştir.
RB boyasının adsorpsiyon prosesine benzer şekilde RR boyası için de ΔG0 değerleri tüm sıcaklıklar için
negatif bulunmuş ve adsorpsiyonun kendiliğinden gerçekleştiği belirlenmiştir. -38.94 kJ mol−1 olarak
bulunan ΔH0 değeri adsorpsiyon reaksiyonunun ekzotermik olduğunu göstermiştir. ΔS0 ise -118.49 J
mol−1K−1 olarak hesaplanmış ve bu negatif değer, katı-sıvı ara yüzeyindeki adsorbat moleküllerinin
çözelti fazındakilere göre daha düzenli olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre,
optimum proses şartları sağlandığında, boya gideriminde ABÇK’nın adsorban olarak etkili bir giderim
sağladığı belirlenmiştir.
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INVESTIGATION OF NUTRITION AND NUTRITION KNOWLEDGE LEVELS OF
UNIVERSITY CANDIDATES PREPARED FOR SPORTS SCIENCES FACULTIES
SPOR BILIMLERI FAKÜLTELERINE HAZIRLANAN ÜNIVERSITE ADAYLARININ BESLENME
VE BESLENME BILGI DÜZEYLERININ İNCELENMESI
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ABSTRACT
The aim of this study was to examine the nutrition and nutrition knowledge levels of the students who
participated in the preparatory courses for the departments that accept students with the sports talent exam,
such as the faculty of sports sciences and police schools. In the 2021-2022 academic year, 100 individuals
who attended the university aptitude exams and preparatory courses for the departments that admit students
were included in the study. Before the study, voluntary consent was obtained from the individuals, and the
individuals were informed about the study. Nutrition and nutrition knowledge level questionnaire was used
as a data collection tool in the study. The obtained data were evaluated based on correct and incorrect
answers. In the evaluation of the research data, the SPSS 21.0 program was used and the data were presented
in tables with frequency and percentage values. As a result of the research, it was determined that the
majority of the candidates had not received nutrition education before and that the majority of the students
did not have sufficient knowledge about healthy nutrition. According to the findings, it can be said that the
level of knowledge of the individuals who attend the courses that prepare the university candidates who take
students for the aptitude exams is low and that their knowledge level can be increased with the courses and
trainings to be given at the university, and awareness about healthy nutrition can be created.
Keywords: Sports, Nutrition, Talent.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı spor bilimleri fakültesi ile polis okulları gibi spor yetenek sınavı ile öğrenci alan
bölümlere yönelik hazırlık kurslarına katılan öğrencilerin, beslenme ve beslenme bilgi düzeylerini
incelemek amacı ile düzenlenmiştir. Araştırmaya 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde, üniversiteye
yetenek sınavları ile öğrenci alan bölümlere hazırlık kurslarına katılan 100 birey dâhil edilmiştir. Çalışma
öncesinde bireylerden gönüllü onam belgesi alınarak, bireyler araştırma hakkında bilgilendirilmiştir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak beslenme ve beslenme bilgi düzeyi anketi kullanılmıştır. Elde edilen
veriler doğru ve yanlış cevaplar üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde
SPSS 21.0 programından yararlanılarak, veriler frekans ve yüzde değerler ile tablolaştırılarak sunulmuştur.
Araştırma sonucunda adayların çoğunluğunun daha önce beslenme eğitimi almadığı ve öğrencilerin büyük
bölümünün sağlıklı beslenme konusunda bilgisinin yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara
göre, yetenek sınavlarına öğrenci alan üniversite adaylarını hazırlayan kurslara katılan bireylerin, bilgi
düzeylerinin düşük olduğu ve üniversitede verilecek ders ve eğitimlerle bilgi düzeylerinin artarak sağlıklı
beslenme konusunda farkındalık oluşturulabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Spor, Beslenme, Yetenek
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GİRİŞ
Beslenme, yaşam için gerekli ve hayati önem taşıyan bir faktördür. İnsanın büyüme, gelişme, üreme, fiziksel
aktivitelerde bulunabilme ve sağlığın korunması gibi yaşamın sürdürülebilmesi için de gerekli olan tüm bu
süreçlerde beslenmeye ihtiyaç vardır (Güneş, 2009). Her canlının yaşamsal fonksiyonlarını devam
ettirebilmesi için beslenme faktörüne dikkat etmesi gerekmektedir (Murathan, Uğurlu ve Bayrak, 2015).
Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve üretken bir birey olarak hayatın sürdürülebilmesi için gerekli olan besin
öğelerinin her birinden yeterli miktarda almak gereklidir ve bu noktada yeterli ve dengeli beslenme kavramı
ortaya çıkar. Sağlıklı olabilmek, yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. Besinlerden farklı ve renkli
bir şekilde alındığı zaman yeterli ve dengeli beslenme oluşurken, yetersiz beslenme ise vücudun
gereksiniminden daha az alınan besin öğeleri ile vücutta yeterli enerji oluşturulamadığında ve vücut dokuları
yapılamadığında meydana gelir. Aynı zamanda besin öğeleri vücut gereksiniminden çok daha fazla alınırsa,
fazla alınan bu besin öğeleri, vücutta yağ olarak depolanacak ve sağlığı olumsuz yönde etkileyecektir. Bu
sonuçla birlikte vücut sistemlerinde bozulmalar ve hastalıklar meydana gelecektir (Alphan, 2005).
Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmanın temeli dengeli ve yeterli beslenme ile mümkündür. Dengeli ve
yeterli beslenmeden söz edebilmek için bireyin sağlıklı beslenmesi gerekmektedir. Bireyler sağlıklı ve uzun
yıllar yaşamak için beslenmenin önemi ve nasıl besleneceklerine dair bilgi sahibi olmaları gerekir. Bedensel
ve zihinsel açıdan sağlıklı olmak yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. Aile, kültür ve çevre gibi
faktörler bireyin beslenme alışkanlığını etkileyebilir (Acar, 2008). Türkiye’de yetersiz ve dengesiz
beslenmenin önemli bir sorun olduğu bilinmektedir. Bu beslenme sorunlarının en fazla görüldüğü
gruplardan birini üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Yetersiz beslenmenin üniversite gençliğinin
sağlıksız, başarısız, mutsuz olmasına ve yeteneklerini geliştirememesinde rol oynadığı bilinmektedir.
Öğrencilerin iyi beslenmeleri hem kendi sağlıkları hem de kazandıkları yeterli ve dengeli beslenme
alışkanlıklarının gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz etmektedir (Murathan vd., 2015).
Gençlerin sağlıklı ve her yönden sağlam bir birey olarak yaşamlarını sürdürmelerinde yeterli ve dengeli
beslenmenin yanı sıra sporun da büyük önemi vardır. Çünkü spor sadece beden sağlığını değil ruhsal ve
sosyal sağlığı da etkilemektedir. Spor yaparak aynı zamanda boş vakitlerin değerlendirdiği düşünüldüğünde
kötü alışkanlıkları önlemede de yararlı olduğu bilinen bir gerçektir (Karaküçük, 2008). Bu bilgilerden
hareketle çalışmanın amacı, spor bilimleri fakültesi ile polis okulları gibi spor yetenek sınavı ile öğrenci
alan bölümlere yönelik hazırlık kurslarına katılan öğrencilerin, beslenme ve beslenme bilgi düzeylerini
incelemektir.
Yöntem
Araştırmaya 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde, üniversiteye yetenek sınavları ile öğrenci alan
bölümlere hazırlık kurslarına katılan 100 birey dâhil edilmiştir. Çalışma da tarama modeli kullanılmıştır.
Veri toplama aracı olarak anket uygulanmıştır. Yeterli ve dengeli beslenme bölümlerinden oluşan 10 soruluk
bilgi formu araştırmacı (Kutlu, 2020), tarafından uygulanmış, elde edilen veriler doğru ve yanlış verilen
cevaplar üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma öncesinde bireylerden gönüllü onam belgesi alınarak,
bireyler araştırma hakkında bilgilendirilmiştir.
Verilerin Analizi
Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 programından yararlanılarak, veriler frekans ve yüzde
değerler ile tablolaştırılarak sunulmuştur. İstatistiksel analizlerin önemlilik düzeyi p<0,05 olarak kabul
edilmiştir.
BULGULAR
Çalışmaya katılan bireylere uygulanan sorulara verilen yanıtların istatistiksel analizi aşağıda tablolar halinde
sunulmuştur.
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Tablo 1. Daha önce beslenme ile ilgili herhangi bir eğitim/kurs aldınız mı?
Evet
Hayır
Diyetisyen
Doktor
Antrenör
Diğer

Frekans
Geçerli %
12
12
88
88
Cevap Evet ise bu eğitimi kimden aldınız ?
4
33,3
4
33,3
1
8,3
3
25,0

Kümülatif %
12
100
33,3
66,7
75,0
100,0

Tablo 2. Kullandığınız besin desteği var mı ?
Evet
Hayır
Kas kütlesini arttırma
Kas gücünü arttırma
Zayıflama
Performans arttırma

Frekans
Geçerli %
15
15
85
85
Cevabınız Evet ise kullanma nedeniniz nedir?
4
26,7
2
13,3
2
13,3
7
46,7

Kümülatif %
15
100
26,7
40
53,3
100

Tablo 3. Beslenme durumunuzu nasıl tanımlarsınız ?
İyi
Orta
Kötü

Geçerli %
14
77
9

Frekans
14
77
9

Kümülatif %
14
91
100

Tablo 4. Yetişkin bir bireyin günlük ortalama en az kaç bardak su tüketmesi gerekmektedir?
6-8 bardak
8-10 bardak
10-12 bardak
12-14 bardak
Yumurta
Peynir

Frekans

Geçerli %

Kümülatif %

8
21
45
26

8
21
45
26

8
29
74
100

Aşağıdakilerden hangisi kaliteli protein kaynağıdır?
99
99
1
1

99
100

Tablo 5. Aşağıdakilerden hangi besin grubu yeterli ve dengeli beslenen bireyin ana öğünlerinde bulunmasa da olur?
Frekans

Geçerli %

Kümülatif %

Süt ve süt ürünleri

5

5

5

Et ve türevleri

10

10

15

Sebze ve meyve

3

3

18

Yağ şeker türleri

82

82

100

Kuru baklagiller besin gruplarından hangisine dahildir?
Tahıl grubu

96

96

96

Sebze ve meyve

4

4

100
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Tablo 6. Sizin yaş grubunuzda yeterli ve dengeli beslenme neden önemlidir?
Frekans

Geçerli %

Kümülatif %

Kas grubunu arttırmak için

15

15

15

Hasta olmamak için
Büyüme ve gelişmenin devamı için

4
81

4
81

19
100

Hangisi kırmızı etin içerisinde bulunan en yoğun mineraldir?
Krom

1

1

1

Potasyum
Demir

41
56

41,8
57,1

42,9
100

Tablo 7. Aşağıdakilerden hangi besin ögesi diğerlerine göre daha fazla enerji verir?
Frekans

Geçerli %

Kümülatif %

Karbonhidratlar

42

42

42

Proteinler
Yağlar

34
24

34
24

76
100

Enerji kullanım sırası hangisidir?
Yağ-Protein-Karbonhidrat

2

2

2

Protein-Yağ-Karbonhidrat
Karbonhidrat-Yağ-Protein
Karbonhidrat-Protein-Yağ

9
40
49

9
40
49

11
51
100

Tablo 8. Aşağıdakilerden hangisi yağda erimeyen bir vitamindir?
Frekans

Geçerli %

Kümülatif %

A

3

3

3

C
D

43
3

43
3

46
49

K

51

51

100

Aşağıdakilerden hangisi süt ve türevlerinin içinde en yoğun bulunan mineraldir?
Kalsiyum

97

97

97

Demir

3

3

100

Tartışma ve Sonuç,
Yapılan çalışmada, spor bilimleri fakültesi ile polis okulları gibi spor yetenek sınavı ile öğrenci alan
bölümlere yönelik hazırlık kurslarına katılan öğrencilerin, beslenme ve beslenme bilgi düzeylerini
incelemek amacı ile çalışma yapıldı. Elde edilen bulgulara göre, yetenek sınavlarına öğrenci alan üniversite
adaylarını hazırlayan kurslara katılan bireylerin, bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve üniversitede verilecek
ders ve eğitimlerle bilgi düzeylerinin artarak sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulabileceği
söylenebilir.
Çalışmamızda, öğrencilerin beslenme konusunda bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve bu konu ile ilgili eğitim
almadıkları bulunmuştur. Yapılan çalışma sonuçalrına göre, üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenme
konusunda bilinçlendirilmeleri iyi beslenme konusunda eğitim almaları gerektiği vurgulanmıştır. Benzer
çalışmalarda öğrencilerin beslenme konusunda eğitim alma düzeylerinin düşük olduğu rapor edilmiştir.

Full Text Book-III

263

cappadociacongress.org

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
15-17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

Meslek Yüksekokulu öğrencilerine uygulanan beslenme bilgi düzeylerinin de düşük olduğu herhangi bir
eğitim almadıkları vurgulanmıştır (Yılmaz ve Özkan, 2007). Başka bir çalışmada öğrencilerin sadece
%34’ünün daha önce beslenme eğitimi aldığı, bu eğitimi de okul ya da panellerde almış oldukları
belirtilmiştir (Onurlubaş vd., 2015).
Beslenme konusu günümüzde de büyük bir halk sorunu olmaya başlamış ve erken yaşlara kadar beslenme
bozuklukları ile kendini göstermeye başlamıştır. Eğitimsizlikle artan beslenme bozukluklarının ve bunun
sonucunda ortaya çıkan rahatsızlıklar günümüzde her yaştaki bireyi etkilemeye başlamıştır. Bu sorunların
temelinde küçük yaşlardan bşlayarak beslenme hakkında yeterli bilgi ve eğitimin verilmemesini
söyleyebiliriz (Kutlu, 2020). Gençlerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi için ise öncelikli
olarak gençlerde mevcut beslenme bilgi ve alışkanlık düzeylerinin ele alınması gerekmektedir. Öğrencilerin
iyi beslenmeleri hem kendi sağlıkları hem de kazandıkları yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarının
gelecek nesillere aktarılması açısından önem arz etmektedir (Murathan vd., 2015). Gençlerin sağlıklı ve her
yönden sağlam bir birey olarak yaşamlarını sürdürmelerinde yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra sporun
da büyük önemi vardır.
Beslenme ve beslenmeye dair bilgi ve alışkanlıkların erken yaşlardan başlanarak verilmesi, bireylerin
sağlıklı ve dengeli beslenmeye karşı hassasiyet kazanmalarına destek olmak gerekmektedir. Böyle bir
farkındalık kazandırıldığında bu beslenmeye dair bilgi ve alışkanlıklar nesilden nesile aktarılarak devam
edeceğini söyleyebiliriz.
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EVALUATION OF VISUAL AND AUDITORY REACTION TIMES OF INDIVIDUALS WHO
RECEIVED SPORTS TRAINING IN PREPARATION COURSES
HAZIRLIK KURSLARINDA SPOR EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN GÖRSEL VE İŞİTSEL
REAKSİYON ZAMANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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Gaziantep University, Faculty of Sport Sciences, Physical Education and Sport, Department,
ORCID: 0000-0003-1813-4712

Zarife PANCAR
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ABSTRACT
The aim of this study was to determine the visual and auditory reaction times of healthy individuals who
train in courses that prepare students for the departments of universities that accept students with aptitude
examination. For this purpose, a total of 47 individuals, aged between 18 and 21, smoking (n:21) and nonsmoker (n:26), without a chronic disease were included in the study. All individuals participated in the
training program for aptitude tests for 10 weeks. Visual and auditory reaction tests were taken as pre-test
and post-test before the program and after the training program was terminated. SPSS 22.0 program was
used in the statistical evaluation of the obtained data. Shapiro-Wilk test was used for normality test. Values
were presented as mean, standard deviation, and the significance level was evaluated as p<0.05. According
to the findings, no significant difference was found in the GRZ and IRZ values of the smoking group.
Improvements were observed in the GRZ and IRZ values of the non-smoker group in favor of the post-test
reaction times. In the comparison of the GRZ and IRZ values between the groups in the pre-post test
difference, a significant difference was found in the visual reaction time in favor of the non-smoker group
(p<0.05). As a result, although the training program applied to smokers and non-smokers is the same, it can
be said that reaction times are negatively affected by smoking.
Keywords: Reaction, talent, cigarette
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, üniversitelerin yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerine öğrenci hazırlayan
kurslarda antrenman yapan sağlıklı bireylerin görsel ve işitsel reaksiyon sürelerini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. Bu amaçla çalışmaya, yaşları 18 ile 21 yaşları arasında, sigara içen (n:21) ve sigara içmeyen
(n:26), kronik bir hastalığı olmayan toplamda 47 birey dâhil edilmiştir. Tüm bireyler yetenek sınavlarına
yönelik antrenman programına 10 hafta boyunca katılmışlardır. Görsel ve işitsel reaksiyon testleri program
öncesinde ve antrenman programının sonlandırılmasından sonra ön test ve son test olarak alınmıştır. Elde
edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 22.0 programından yararlanılmıştır. Normallik sınaması için
Shapiro-Wilk testi yapılmıştır. Değerler ortalama, standart sapma şeklinde sunularak, anlamlılık düzeyi
p<0.05 olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, sigara içen grubun GRZ ve İRZ değerlerinde
anlamlılık bulunmamıştır. Sigara içmeyen grubun GRZ ve İRZ değerlerinde son test lehine reaksiyon
sürelerinde iyileşmeler gözlenmiştir. GRZ ve İRZ değerlerinin ön-son test arası farkın gruplar arası
karşılaştırılmasında görsel reaksiyon zamanında sigara içmeyen grubun lehine anlamlılık bulunmuştur
(p<0,05). Sonuç olarak, sigara içen bireyler ile içmeyen bireylere uygulanan antrenman programı aynı olsa
da, reaksiyon süreleri sigara kullanımına bağlı olarak olumsuz etkilenebileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Reaksiyon, yetenek, sigara
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GİRİŞ
Reaksiyon Zamanı, sinir-kas performansının göstergelerinden biri olması sebebi ile spor ortamında ölçüt
olarak ele alınan en önemli öğelerden birisi. Çünkü, Reaksiyon Zamanı, sürat ve karar verme
mekanizmasının etkiliğini gösteren önemli bir performans ölçütü olarak kabul edilmektedir. Bununla
birlikte, reaksiyon zamanı gerçek yaşantımızda yerine getirdiğimiz görevlerin, hareketlerin ana parçasıdır.
Meydana gelen bir davranışı, becerikli bir davranış olarak tanımlayabilmemiz için sürat, doğruluk, form,
uyum gibi temel öğelerin bir arada olması gerekmektedir (Singer, 1980). Başarılı bir performans
sergileyebilmek adına reaksiyon zamanının önemi oldukça yüksektir. Kondisyonel ve teknik kapasiteleri
aynı olan sporculardan reaksiyon zamanı kısa olan sporcu daha başarılıdır ve branştan branşa reaksiyon
zamanının önemi değişmektedir.
Sporcularda rekabetin arttığı durumlarda aynı performansa sahip olan bireylerde farklı özelliklerin gelişmiş
olması farkı oluşturacak bir etken olacaktır. Bütün fiziksel hareketler özünde kuvvet, dayanıklılık, sürat,
esneklik ve koordinasyon gibi temel biyomotor öğeleri içermektedir. Sporun özelliğine bağlı olarak bu
öğeler birbirleri ile etkileşim içinde farklı ağırlıklarda ön plana çıkarlar ve branşın özelliğine göre başarıyı
belirlemektedirler. Bunun yanı sıra her bir öğeyi etkileyen özellik kendi alt bölümlerinin etkisi altındadır.
Bu öğelerden sürati etkileyen en önemli alt öğe reaksiyon zamanıdır (Bompa, 1998).
Sigara insan sağlığını yaşam boyu tehdit eden en önemli küresel sorunlar arasında yer almaktadır. Alınan
yasal önlemler ve sigara karşıtı etkin kampanyalar nedeniyle son zamanlarda endüstriyel batı ülkelerinde
erişkinlerde sigara içme sıklığında giderek azalma görülürken, gelişmekte olan ülkelerde aksine tütün
kullanım sıklığında artış gözlenmektedir (Hawamdeh ve ark. 2003; Zaher ve ark. 2004).
Sigara içimi genellikle genç yaşta başlar ve alışkanlık şeklinde devam eder. Sigara içen insanların yaklaşık
%80’i sigaraya 18 yaşın altında başlamaktadır. Sigarayı ilk kez çocukluğunda içenler sigara tiryakiliği
açısından yüksek risk taşımaktadır (Elders ve ark. 1994). Gençlerin sigara ile ilgili bilgileri genellikle
“sigara sağlığa zararlıdır” cümlesinden öteye geçmemekte, çoğu sigaraya başlarken tütünün eroin, kokain
veya alkol kadar bağımlılık yapıcı özelliği olduğunu bilmemektedir (Preventing Tobacco Use and
Addiction). Gençler arasında sigara kullanımının giderek artması çocuk ve ergenlerin sigarayı denemelerini
önleyecek girişimlerin gerektiğini göstermektedir (Unger ve ark. 1999). Okullardaki sigara karşıtı eğitim
programları, çocuklar sigarayı kullanmaya başlamadan veya okuldan ayrılmadan önce uygulanırsa etkili
olabilir (Glynn 1989; Charlton, 1999). Okullarda uygulanan sigara karşıtı eğitim programlarının genel amacı
hiç sigaraya başlamadan büyüyen kişilerin sayısını artırmak, sigaranın neden olduğu hastalıkların
oluşturduğu tehlikeyi azaltmak, sigaraya başlayıp başlamama kararını geciktirmek, sigara bağımlısı olma
riskini azaltmak ve sigarayı bırakmayı hızlandırmaktır.
Materyal ve Metot
Deney Dizaynı
Üniversitelerin yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerine öğrenci hazırlayan kurslarda antrenman yapan
sağlıklı bireylerin görsel ve işitsel reaksiyon sürelerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmaya, yaşları
18 ile 21 yaşları arasında, sigara içen (n:21) ve sigara içmeyen (n:26), kronik bir hastalığı olmayan toplamda
47 birey dâhil edilmiştir. Tüm bireyler yetenek sınavlarına yönelik antrenman programına 10 hafta boyunca
katılmışlardır. Görsel ve işitsel reaksiyon testleri program öncesinde ve antrenman programının
sonlandırılmasından sonra ön test ve son test olarak alınmıştır. Her katılımcı bilgisayar programında yer
alan uygulamayı, dikkat dağınıklığı yaşanmaması için, sessiz ve boş bir odada uygulamıştır. Görsel ve işitsel
reaksiyon zamanı için (GRZ:www.humanbenchmark.com; İRZ: cognitivefun.net) bilgisayar sistemi
kullanılarak ölçümler alınmıştır.
İstatistiksel Analiz
Bu çalışmanın istatistiksel analizleri, SPSS istatistik 22.0 programı (SPSS Inc., Chicago, Illinois, ABD)
kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı istatistik olarak frekans, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır.
Normallik sınaması için Shapiro-Wilk testi yapıldı. Grupların ön test ve son testleri arasındaki farkın analizi
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için Paired Sample t testi, ön test ve son test arasındaki farkın analizi için ise Independent Sample t testi
kullanılmıştır. İstatistiksel sonuçlar p<0.05 anlamlılık düzeylerinde değerlendirildi.
BULGULAR
Tablo 1. Sigara içen ve içmeyen grupların GRZ-İRZ ön test ve son test karşılaştırılması

Sigara içen

Sigara içmeyen

Ort.

Std. S.

Görsel

Ön-test

274,27

57,02

Reaksiyon

Son-test

315,73

30,85

İşitsel

Ön-test

331,64

26,37

Reaksiyon

Son-test

345,55

23,66

Görsel

Ön-test

290,13

24,04

Reaksiyon

Son-test

275,67

66,96

İşitsel

Ön-test

338,07

30,64

Reaksiyon

Son-test

336,67

24,66

t

p

-2,214

,051

-1,331

,213

,907

,380

,148

,885

Tablo 2. GRZ ve İRZ değerlerinin ön-son test arası farkın gruplar arası karşılaştırılması
Ort.

Std. S.

Sigara içen

41,45

62,10

Sigara içmeyen

-14,47

61,77

Sigara içen

13,91

36,67

Sigara içmeyen

-1,40

34,65

Görsel Reaksiyon

İşitsel Reaksiyon

t

p

2,276

,032

1,076

,293

Tartışma ve Sonuç
Üniversitelerin yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerine öğrenci hazırlayan kurslarda antrenman yapan
sağlıklı bireylerin görsel ve işitsel reaksiyon sürelerini belirlemek amacıyla yapılan çalışma bulgularında,
sigara içen grubun GRZ ve İRZ değerlerinde anlamlılık bulunmamıştır. Sigara içmeyen grubun GRZ ve İRZ
değerlerinde son test lehine reaksiyon sürelerinde iyileşmeler gözlenmiştir. GRZ ve İRZ değerlerinin önson test arası farkın gruplar arası karşılaştırılmasında görsel reaksiyon zamanında sigara içmeyen grubun
lehine anlamlılık bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak, sigara içen bireyler ile içmeyen bireylere uygulanan
antrenman programı aynı olsa da, reaksiyon süreleri sigara kullanımına bağlı olarak olumsuz etkilendiği
söylenebilir.
Reaksiyon zamanının etkili olabilmesi için cerebral korteksin etkinliği şarttır. Uyarının algılanması ve
uygun hareketin başlaması için cerebral kortekste oluşan bir bütünlüğün bulunması gerekir. Reaksiyon
zamanı bu anlamda en karışık refleks zamanından bile uzun sürmektedir. Genellikle reflex istemsiz olarak
çalışır ve otomatik olarak verilen tepkiyi ortaya koyar (Yaman ve ark. 1993). Fakat reaksiyon zamanında
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uyarıyı takiben afferent sinir yollarında geçen süre, algılama, reaksiyona karar verme süresi ve motor
reaksiyonun gerçekleşmesi için geçen süreyi kapsamaktadır (Schmidt 1991; Magil ve ark. 1998).
İstemli hareketin yapılması için hazırlık sürecinde geçen süreç, bir zaman dilimini kapsamaktadır. Planlanan
hareket hemen yapılmaz, hatasız, doğru sonuçlanacak ani hareketler diğerlerine göre daha uzun hazırlık
süreci gerektirmektedir (Magil ve ark. 1998). Birçok hızlı hareketi gerekli kılan spor branşlarında,
sporcunun başarısı, ortama yada rakip oyuncunun hareketine göre yapmış olduğu sürate bağlıdır. Sporcunun
en kısa zamanda ne yapacağına karar verip harekete başlaması reaksiyonun önemini ortaya koymaktadır.
Örneğin, sprinterin takozda hazır pozisyonda beklerken, tabancanın patlamasıyla ileri doğru atılmak için
yapmış olduğu ilk hareket arasında geçen süre reaksiyon zamanı olarak adlandırılabilir (Singer, 1980).
Sonuç olarak, reaksiyon zamanı antrenman ve çalışmalar ile seviyeleri artırılabilir. Fakat sigaranın sistmeler
üzerine olumsuz etkileri bilinmekle birlikte refleks ve tepkilerde de azalmaya ve ağırlaşmaya sebep olabilir.
Sigara içen bireyler ile içmeyen bireylere uygulanan antrenman programı aynı olsa da, reaksiyon süreleri
sigara kullanımına bağlı olarak olumsuz etkilendiği söylenebilir.
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Сауле Солтабаева Темирболатқызы
Техника ғылымдарының кандидаты, тау-кен ғылымдары Ұлттық Академиясының корреспондент мүшесі,
қауымдастырылған профессор, ORCID-0000-0003-1330-2174

ТҮЙІНДЕМЕ
Жұмыста түгендеу мен межелеудің құқықтық негізі, жерге меншік құқығының субъектілері мен
объектілері, жер ресурстарының түрлері, жерді қорғау, жерді түгендеу және межелеу жөніндегі
жұмыстарды жүргізу технологиясы ұсынылған. Қызылорда қаласы Сырдарья өзенінің сол жақ
жағалау босалқы жері объектілері алып жатқан жерлерді түгендеу және межелеу бойынша жерге
орналастыру ісі қалыптастырылды.Түгендеу және межелеу жұмыстарының сметалық құнының
есебі жүргізілді. Тіршілік пен экологияны қорғау мәселелері қаралды. Қаланың екі жүз жылдық
тарихында кем дегенде жүз жыл бойы оны Сырдарияның сол жағалауында салуды жоспарлаған.
Биылғы жылы ғана жоспарлар мен армандар нақты нысандарға ене бастады. Қазір мұнда жиырма
шақты нысан салынуда. Бұл көп қабатты тұрғын үйлер, балабақша, мұражай және ең үлкен жоба
– "Болашақ"университетінің кампусы. Сол жағалауда салынатын аумақ 15 ауданнан тұрады. 11
тұрғын аудан, индустриялық аймақ, сондай-ақ үш ірі саябақ пен бульвар салу көзделіп отыр. 2013
жылы облыстық бюджеттен инженерлік-геологиялық және геодезиялық зерттеулер жүргізілген
132,9 миллион теңге бөлінді. 2014 жылы егжей-тегжейлі АЖЖ жобасы дайындалды. Сол
жағалауды кешенді игерудің бірінші кезеңі 2017-2024 жылдарды қамтиды. Қазір мұнда 18 бес
қабатты тұрғын үй мен 320 орындық балабақша салынуда. Бұл нысандардың барлығы құрылыс
компанияларының өз қаражаты есебінен салынуда. Қызылорда қаласын дамытудың бас жоспары
бойынша алдағы жылдары сол жағалауда жаңа қала салу жоспарлануда. Оның ерекшеліктерінің
бірі-мұндағы әр ғимарат ұлттық стильде болады. Сол жағалауда құрылыс үшін 1532 гектар жер
бөлінді. Мұнда 90 мың адам тұрады. Өткен жылы салынған Ғани Мұратбаев көшесіндегі
Сырдария үстімен өтетін жаңа көпір алғашқы нысан болды.
Кілт сөздер: квадрокоптер, генератор, жоспарлау, датчик, тірек нүктелер, аэрофототүсірілім
әдісі, трансформация.
АННОТАЦИЯ
В работе представлены правовые основы инвентаризации и межевания, субъекты и объекты
права собственности на землю, виды земельных ресурсов, охрана земель, технология проведения
работ по инвентаризации и межеванию земель. Сформировано землеустроительное дело по
инвентаризации и межеванию земель, занятых объектами земель запаса левого берега реки
Сырдарья города Кызылорды. Произведен расчет сметной стоимости инвентаризационных и
межевательных работ. Рассмотрены вопросы охраны жизнедеятельности и экологии. За двести
лет истории города не менее ста лет его планировали построить на левом берегу Сырдарьи.
Только в этом году планы и мечты начали воплощаться в реальные объекты сейчас здесь
строится около двадцати объектов. Это многоэтажные жилые дома, детский сад, музей и самый
большой проект – кампус университета "Болашак". Территория, которая будет построена на
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левом берегу, состоит из 15 районов. Предполагается строительство 11 жилых районов,
индустриальной зоны, а также трех крупных парков и бульваров. В 2013 году из областного
бюджета выделено 132,9 миллиона тенге на проведение инженерно-геологических и
геодезических исследований. В 2014 году был подготовлен детальный проект САПР. Первый
этап комплексного освоения Левобережья охватывает 2017-2024 годы. Сейчас здесь строится 18
пятиэтажных жилых домов и детский сад на 320 мест. Все эти объекты строятся за счет
собственных средств строительных компаний. По генеральному плану развития города
Кызылорды в ближайшие годы планируется строительство нового города на левом берегу. Одна
из его особенностей заключается в том, что каждое здание здесь имеет национальный стиль. На
левом берегу для строительства было выделено 1532 гектара земли. Здесь проживает 90 тысяч
человек. Первым объектом строительства стал новый мост через Сырдарью по улице Гани
Муратбаева, построенный в прошлом году.
Ключевые слова: квадрокоптер, генератор, планирование, датчик, опорные точки, метод
аэрофотосъемки, трансформация.
Кіріспе
Жер-кадастрлық жұмыстардың бір түрі ретінде жерге түгендеу жүргізу - жер реформасының
бастапқы кезеңдерінің негізгі міндеті, өйткені жер қорының жай-күйі, оны бөлу және пайдалану
туралы нақты және сенімді деректерсіз жерді бағалауды жүзеге асыру және жаңа жер құрылысын
құруға кірісу мүмкін емес. Бұл жағдайда жер қатынастары объектісі, жерге құқық субъектілері,
жер учаскелерімен жасалатын операциялар және олардың құндық сипаттамалары туралы негізгі
мәліметтерді қамтитын жердің жай-күйі туралы жүйеленген ақпараттың деректер базасын
әзірлеу, яғни жер пайдалануды басқару және реттеу кезінде ақпараттық қамтамасыз ету жүйесі
ретінде толық ауқымды жер кадастрын жүргізу қажеттігі ерекше өзекті. Түгендеу
жұмыстарының маңызды ерекшелігі әртүрлі геодезиялық және жерге орналастыру өлшеулері
мен зерттеулерін жүргізу болып табылады. Осыған байланысты түгендеу кезеңдерге бөлінеді:
дайындық, далалық және камералық. Жер қорына қатысты жерді түгендеу жер учаскелерінің
орналасқан жері мен тиесілігін белгілеуге, олардың алаңдарын, құрамын және функционалдық
мақсатын айқындауға дейін азайтылуы мүмкін. Сондықтан жерге түгендеу жүргізу нәтижесінде
жерді пайдалану және жер меншігінің жай-күйі туралы дәйекті деректер алынуға тиіс, олар
мынадай көрсеткіштермен көрсетіледі:
- жер учаскелерінің нақты орналасқан жері, шекараларының жай-күйі, олардың ауданы
мен құрамы;
- жер учаскелерінің меншік құқығы түрлері бойынша тиесілілігі;
- жер учаскесінің функционалдық мақсаты.
Зерттеу әдістері: Зерттеу объектісі Қызылорда қаласының аумағында орналасқан
Сырдарья өзенінің сол жақ жағалау пайдалануға берілген босалқы жері болып табылады.
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1сурет. Қызылорда қаласы онлайн картасы Сырдарья өзенінің сол жақ жағалау
Қалалық аумақтарды түгендеу қала аумағының бөліктерін тіркеу және есепке алу әртүрлі
көлемдегі және нысандағы жер пайдалану учаскелерін жатқызамыз. Бірақ түгендеу жүргізу үшін
мәліметтер қажет осы учаскелердің өлшемдері болып табылады. Ол үшін жеткілікті дәлдікпен
жасауға мүмкіндік беретін топографиялық-геодезиялық жұмыстар кешенін жүргіземіз.
Топографиялық негіздерді құру кезінде геоақпараттық картографиялау әдістемесіне, кешенді
картографиялаудың халықаралық және отандық тәжірибесіне сүйендік. Компьютерлік
қолдаудың негізін лицензияланған бағдарламалық өнім құрады: ArcGIS 10.3, картографиялық
материалдарды жасауға және өңдеуге арналған. Сонымен қатар, жобалау мен карта жасаудың
барлық компьютерлік әдістері дәстүрлі картаға түсіру технологиясына тән барлық кезеңдерді
қайталайды. Болашақта барлық дайын векторлық топографиялық негіздерді арнайы
интерактивті жүйеге келтіру жоспарлануда, ол көп мақсатты геоақпараттық-анықтамалық
құрылым болып табылады, бұл бірыңғай геоақпараттық базаны құруға және қолдауға,
пайдаланушыларға қажетті материалдарды мәтіндік және картографиялық түрде іздеуге және
беруге мүмкіндік береді, интерфейс екі пайдаланушы тобының қажеттіліктері мен
ерекшеліктерін көрсетеді. Векторлық топографиялық негіздерді жасау үшін келесі жұмыстар
орындалды:
- Қазақстан Республикасының Қызылорда облысының аумағында цифрлық векторлық
полигондық, желілік және нүктелі қабаттар құрылды, оның ішінде мемлекеттік және әкімшілік
шекаралар, елді мекендер, суағарлар, су айдындары, құмдар, батпақтар, сортаң топырақтар,
автомобиль және темір жолдар және т. б. атрибутивтік ақпаратты жіктеумен және толтырумен;
- Landsat 8 ғарыштық суреттері бойынша сандық векторлық көпбұрышты, атрибутивті
ақпаратты жіктеумен және толтырумен сызықтық векторлық қабаттар құрылды;
- векторлық топографиялық негізде көрсету үшін сандық және сапалық сипаттамалары
бойынша картографиялық объектілерді жіктеу әзірленді ;
- векторлық қабаттар үшін аннотациялар (жазулар) жасалды.
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2-сурет. Қызылорда облысының векторлық картографиялық негізі, масштабы 1:1 500 000.

3-сурет. Сырдарья өзенінің сол жақ инвестициялық схемасы
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Зерттеу нәтижелері
Топографиялық карталар мен соңғы цифрлы ғарыштық түсірілімдерді пайдалану негізінде су
ағындары (өзендер, арналар – желілік қабат), су айдындары (көлдер, су қоймалары – полигондық
қабат), құмдар, батпақтар мен сортаң жерлер (полигондық қабаттар) векторланған. Алынған
векторлық қабаттарда объектілердің атаулары бар атрибуттық кестелер бар және санаттарға
бөлінеді. Әкімшілік-аумақтық шекаралар соңғы өзгерістермен белгіленеді. Әкімшілік-аумақтық
бөліну блогына жататын барлық векторлық қабаттар "Ұлттық картографиялық-геодезиялық
қор"РМҚК-да құрылған облыстар бойынша әкімшілік-аумақтық карталар бойынша
жаңартылды. Елді мекендердің полигондық және нүктелік векторлық қабаттарын құру үшін
алдын ала құрамында ӘАОЖ бар елді мекендер бойынша деректер базасының құрылымын
әзірлеу талап етілді. Елді мекендерге аннотациялар және оларды өзектендіру Ұлттық
картографиялық-геодезиялық қор ұсынған Қазақстан Республикасының 2018 жылға арналған
географиялық атауларының жаңартылған электрондық каталогына сәйкес жүзеге асырылды.
Елді мекендердің мәртебесі, олардағы халық саны ескеріліп, бірнеше санатқа бөлінді.
Қорытынды
Жобаның соңғы кезеңінде немесе 2020 жылы ішкі өңірлік, өңіраралық, республикалық және
трансшекаралық әлеуметтік-экономикалық байланыстарды ескере отырып, өңірдің қазіргі
заманғы әлеуметтік-экономикалық жай-күйі мен дамуын бағалау бойынша цифрлық
тақырыптық карталар жасау үшін деректерді талдауды және жүйелеуді орындау жоспарланған.
Пайдаланылған әдебиеттер
1.Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңы
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000242_
2.Градостроительство и устойчивое развитие поселений в Казахстане. Монография. А.Ж.
Абилов.- Алматы: КазГАСА, 2002 г.
3.Иодо И. А. Градостроительство и территориальная планировка. Учебное пособие.- Ростов на
Дону: Феникс, 2008
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ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
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ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада қазақ тіліндегі медициналық терминдердің мағыналық және құрылымдық
ерекшеліктері қарастырылған. Қазақ тіліндегі медицина саласындағы терминдердің көпшілігі
орыс тілінен, сондай-ақ орыс тілі арқылы Батыс Еуропа тілдерінен алынған. Шет тілдерінен
енген сөздерді аударуда олардың туынды тәсілінде жүйелілік байқалмайды. Медицина саласына
қатысты терминдердің баламасын табуда көптеген қиындықтар бар.
Кілттік сөздер: термин, морфологиялық тәсіл, синтаксистік тәсіл, калька, лексикосемантикалық тәсіл.
ABSTRACT
The article considers semantic and structural features of medical terms in the Kazakh language. Most of
the terms in the field of medicine in the Kazakh language came from the Russian language. In the
translation of words entered from foreign languages, there is no sequence in their word-forming
methods. There are many difficulties in finding an analog of terms in the field of medicine in the Kazakh
language. There are controversial issues that may arise when composing a term morphologically,
syntactically, or calculatively.
Keywords: terminological approach, morphological approach, syntactic approach, tracing paper, lexical
and semantic approach
Тілдің тарихы халықтың, елдің тарихымен мәдениетімен біте қайнасып жатыр. Терминология
белгілі бір тілге қатысты болғандықтан, осы тілде сөйлейтін халық терминдердің мағыналық
құрылымына тікелей әсер етеді. Яғни олар қандай да бір мәдениеттің өкілдері құрған әлемнің
тілдік бейнесін ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отырады. Терминологиялық жүйелердің құрылуына
осы тілде сөйлейтін адамдардың дүиетанымы да әсер етеді. Тіл қоғамда болып жатқан
өзгерістердің анйасы. Қоғамның кәсіби салалары арнайы тілде көрініс табады.
Кез келген лексикалық бірлік термин бола аламайды. Термин сөздер мен термин емес сөздердің
аражігін ашу үшін тілдің арнайы бірлігі ие болатын қасиеттерді анықтап алуымыз керек.
«Терминдердің қарапайым сөздерден айырмашылығы:
– олар білдіретін ұғымдардың семантикалық бірегейлігі мен нақтылығы болады;
– семантиканың арнайы немесе мамандандырылған түрі;
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– терминдердің жүйелілігі мен ішкі байланысы, тақырыптық категориялардың болуы;
– қолданудың бірізділігі;
– жалпылама ұғымдардың белгісі ретінде қызмет ету қабілеті, экспрессивтіліктің,
бейненің, бейнелі мағыналардың, метафоралық қолданыстардың болмауы;
– бірдей дублеттердің болмауы (немесе аз болуы) және т. б.» [1, с. 24].
Қазақ медициналық терминологиясы – қазақ әдеби тілінің лексикасының бір бөлігі. Қазақ
медициналық терминологиясының негізін Орта Азияның атақты емшілері Әбу Насыр әл-Фараби,
Әбу Әли ибн Сина қалады. Олардың ісін жалғастырушы ретінде бес ғасыр бұрын өмір сүрген
емші Өтебойдақ Тілеуқабылұлы деп атауға болады, ол өзінің тәжірибесін 1467 жылы жарық
көрген «Шипагерлік баян» атты еңбегінде жинақтаған.
Алаш Орда қайраткерлерінің заманында (ХХ ғасырдың 20-жылдары) А.Байтұрсынов пен оның
ізбасарлары ана тілінен лайықты эквивалентті таба алмаған жағдайда ғана терминдерді басқа
тілден алуға болады деп есептеген. Бірақ бұл жағдайда сөз фонетикалық ассимиляцияға
ұшырауы керек. Е.Омарұлы бұл туралы өз пікірін білдіреді: «Пән сөзді өз тілімізден таба
алмаған күнде орнына латынша пән сөздерді алуға болады. Бірақ ондай жат сөздерді алғанда —
оны тіліміздің заңына келтіріп өзгертіп алу керек». Тілдің заңына келмейтұн жат сөздер көбейіп
кетсе, тіл бұзылады, тілдің негізгі қасиеттері тұрлаулы заңдары бұзылады» [2, 97].
ХХ ғасырдың ортасында лингвистер медициналық терминологияға қызығушылық таныта
бастады. Медициналық терминдерді лингвистикалық тұрғыдан талдауға арналған
диссертациялар пайда болды. К.Жидебаеваның «Қазақ тіліндегі анатомиялық атаулар» атты
диссертациялық жұмысын медициналық терминдер тақырыбына сүбелі үлес қосқан еңбектердің
бірі деп атауға болады. Автор анатомиялық терминдердің морфологиялық құрылымын талдады.
Х. Досмұхамедулы басқа тілдерден енген сөздер туралы былай дейді: «Тілге кірген жат сөздер
сіңу үшін сол тілдің заңымен өзгеріп, танымастай халге келуі керек. Жат сөздерді қолданғанда
тіліміздің заңымен өзгертіп, тілімізге лайықтап алу керек. Жат сөздерді өзгертпей, бұлжытпай
алатын жер дүниеде тіл жоқ деп айтса да болады» [3, 148].
Қазақ тіліндегі медициналық терминология қалыптасқан құбылыс емес. Бүгінгі таңда
медициналық терминологияны дамыту, кодификациялау мәселесі аса маңызды және тек
медициналық мамандарды ғана емес, тіл танушы ғалымдарды да алаңдатып отыр.
Ш. Құрманбайұлы терминологиялық қордың қалыптасуының екі көзін атайды: «Жалпы кез
келген тілдің терминологиялық лексикасының түзілуіне негіз болатын екі көзі бар. Оның бірі –
ұлттың өз тілі де, екіншісі өзге халықтардың тілдері. Алғашқысы – терминологияның ішкі көзі,
ал кейінгісі – сыртқы көзі деп аталады [4, 40].
Қазақ медициналық терминологиясы өзінің қалыптасуында, одан әрі дамуында, негізінен, қазақ
тілінің лексикалық қорына және басқа тілдерден енген сөздерге сүйенеді. Қазіргі уақытта
қазақтың байырғы лексикасын неғұрлым толық пайдалану және оның негізінде көптеген жаңа
термин сөздердің пайда болу үрдісі айқын байқалып отыр.
Қазақ тілінің медициналық терминологиясын дамытуда қазіргі уақытта түрлі үрдістер
байқалады:
1) консервативті сипаттағы үрдіс, халықаралық терминдер ретінде грек-латын
элементтерін пайдалана отырып, медициналық терминологияның негізін сақтауға ұмтылу, бұл
қазақстандық дәрігерлердің басқа елдердегі әріптестерімен этносаралық және мәдениетаралық
қарым-қатынасына ықпал етеді, медициналық ақпарат алмасуға және осы әрекетке белсенді
қатысуға мүмкіндік береді;
2) медициналық терминологияны қалыптастыруға қазақ тілінің байырғы элементтерінің
неғұрлым белсенді қатысу үрдісі. Бұл үрдіс ұлттық дүиетанымның рөлінің күшеюімен және
жаһандану дәуірінде ұлттық бірегейлікті сақтауға деген ұмтылыспен түсіндіріледі;
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3) медициналық терминдердің уәждеу деңгейін арттыруға ұмтылу үрдісі, бұл қарапайым
ана тілінде сөйлейтіндер арасында медициналық білімді кеңінен танымал ету қажеттілігімен
айқындалады
Медициналық терминологияның түрлі ішкі жүйелерінде төл лексикалық бірліктердің қолдануы
сол тілде сөйлейтін адамдардың санасындағы тілдік ақпаратқа тікелей байланысты. Қазақ тілінде
сөйлейтін адамдардың санасындағы анатомияның пәндік тұжырымдамалары вербальды, яғни
тілде төл лексиканы білдіретін тұрақты ұғымдар бар: дене-тело, омыртқа-позвоночник, сүйеккость, сіңір- сухожилие, ми- мозг, тары-вена, азу-коренной зуб, жілік - трубчатая кость және
т.б.
Бұл белгілі бір семантиканың әмбебап лексикалық бірліктері. Қазақтар ағзадағы (жануарлардың)
түлі мүшелерге атау беруде білгірлік танытқан. Бұл тарихи тұрғыдан олардың көшпелі өмір
салтына, мал шаруашылығымен айналысуына байланысты. Дегенмен тілімізде осындай түбір
медициналық терминдердің саны аз. Олар негізінен соматизмдер және бір кездері жұрнақтардың
көмегімен пайда болған аурулардың кейбір атаулары, бірақ тілдің даму процесінде олар
құрылымы өзгеріп, бір сөз ретінде қабылданып кеткен: баспа – ангина, қызба – ангина, қышыма
– чесотка.
Терминдер, кез келген жаңа сөздер сияқты жоқ жерден жасалмайды. Сөз жаңа мағынаға, жаңа
қолданысқа ие болады немесе басқа тілден алынады. Шынында жаңа сөздер өте сирек пайда
болады. Қалғанының бәрі тілде бар таңбалауыштар негізінде қалыптасады.
Айта кету керек, көптеген ғалым терминнің ең басты қасиеті ретінде метафоралық қолданудың
болмауын таниды. Бірақ медициналық терминдер басым көпшілігі метафоралық әдісті қолдана
отырып жасалған. Мұны қан тамырларының атаулары бойынша келтірілген мысалдан анық
байқауға болады. Тамыр атаулары екі компоненттен тұрады, оның бірінші компоненті белгілі
бір тамырдың когнитивті дифференциалды белгісін білдіреді: артерия-күретамыр, венакөктамыр, капилляр-қылтамыр және т. б.
Орыс тілінің термин жүйесіне грек-латын тілдерінен енген кейбір медициналық клиникалық
терминдер қазақ тілінде төл атаулармен аталды. Олар қазақ халқының санасына ежелден таныс
аурулардың атаулары. Бұл терминдер денеге тән физикалық күйлердің атауларымен, түрлі
патологиялармен, нормадан ауытқулармен, тілде осы жағдайларды сипаттайтын ауызша зат
есімдермен немесе етістіктермен ұсынылған: баспа, қыспа (орыс. ангина; лат.angĕre);
тырысқақ (грек тіл. cholerа), тышқақ (понос); сыздауық фурункул (лат. furunculus +-osis),
безгек, қызба (лихорадка) және т. б.
Жаңа сөздерді жасау үшін түрлі әдіс қолданылады. Номинацияның өнімді әдістерінің бірі тікелей
әдіс, яғни мотивациялық белгі тікелей мағынасы бар сөзбен көрсетіледі, Мұндай терминдер
біліктілік терминдері деп аталады. Мысалы, қылыйкөз – косоглазие; қан кету – кровотечение;
жүрек соғуы – сердцебиение және т.б.
Жанама номинация тәсілі кезінде, уәждеме жанама түрде әртүрлі ассоциациялардың көмегімен,
ынталандырушы белгіні тікелей атамай-ақ көрсетіледі. Мұндай атаулар әдетте бейнелі сипатта
болады. Мысалы, қаз дене (гусиная кожа); ақшамсоқырлық (куриная слепота) және т.б.
Дәстүрлі медицина атаулары нақты белгілерге негізделген (терінің түсі, ағзаның пішіні,
жануарлардың, өсімдіктердің әртүрлі мүшелеріне және т.б.). Дәстүрлі медицина атауларының
осы мотивациялық белгілерін жалпылау негізінде номинация принципі қалыптасты. Олардың
формасы мен қасиеттері бойынша келесі топтарға бөлуге болады:
1. Жалпы ауырсыну сезімін білдіруге негізделген атаулар. Олар қандай да бір анатомиялық
органның атауынан және кесел, сырқат, ауру деген сөздерден тұрады: өкпе ауруы, жүрек ауруы,
обыр кеселі.
2. Бұл субъективті ауырсыну сезімдерін талдау олардың нақтылануына әкеледі, яғни
жалпы атаулардың негізінде нақты ауру түрлері пайда болады: жүрек ауруы – сердечная боль –
жүрек шаншып ауруы – колющая боль в сердце.
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3. Ауырған органдағы немесе терідегі өзгерістерді көрсететін аурудың атаулары: сары
безгек - лихорадка желтая, қызылша – краснуха, алапес – проказа және т.б
4. Аурудың нәтижесінде пайда болған белгілі бір физикалық өзгерістерді бөлу принципі
бойынша атау: іш кебу- вздутие, іш кету - диарея, іш қату – іш қату, ісу – ісіну, буын шығару –
дислокация, сусамыр – диабет және т. б.
5. Халықтық медициналық терминдердің ішінде метафоралық мағынасы бар атаулар
ерекше орын алады. Адам ежелден жануарлармен тығыз байланыста болған (аң аулап, оларды
бағып, ет, тері, сүйек, жүнін және т.б. өңдеген). Олар жануарлардың кейбір әдеттерін білген,
сонымен қатар туылған баланың денесіндегі ерекшеліктің қандай да бір жануарға ұқсайтынын
аңғара білген. Мысалы, қоян ерін – заячья губа, түйе қарын – верблюжье брюхо (болезнь печени),
қасқыр ауыз – волчья пасть және т.б.
6. Анатомиялық ағзаны физикалық жағдайдың белгілі бір түріне байланыстыру қағидаты
бойынша қалыптасқан ауру атаулары: жүрек қыспасы - стенокардия, баспа - ангина, қылтамақ
– өңеш обыры.
7. Анатомиялық органды белгілі бір медициналық тұжырымдаманы білдіретін қандай да
бір етістікпен байланыстыру қағидаты бойынша қалыптасқан ауру симптомдарының атауы: бас
айналу – головокружение; жүрек айну – тошнота.
Қазақ медициналық терминологиясында екі, үш, төрт және одан да көп компоненттік терминдік
үйлесім кездеседі: өкпе қабынуы – воспаление легких, пневмония, жедел өкпе қабынуы – острая
пневмония, созылмалы өкпе қабынуы – хроническая пневмония, операциядан кейінгі өкпе
қабынуы – послеоперационная пневмония және т.б. Мұндай сөз тіркестерінен құралған
терминдер күрделі терминдер деп аталады.
Медициналық терминология – қазақ әдеби тілінің лексикасының бір бөлігі. Бұл халықтың
тарихымен, оның материалдық мәдениетінің дамуымен тікелей байланысты. Осы саланың
лексикасы ғасырдан ғасырға ауысып, толықтырылды және байытылды. Халық медицинасының
ұғымдарын білдіретін лексика қазақ тілінің сөзжасамдық қалыптасуының қайнар көзі.
Сондықтан бұл модельдер қазақ тілінің заманауи ғылыми медициналық терминдерінің
қалыптасуына да, басқа салалардың терминологиясының қалыптасуына да қызмет ете алады.
Сөзжасамның ең ежелгі үлгілерін анықтау ерекше назар аударуды қажет ететін ұлттық
терминология проблемаларының бірі болып табылады.
Медициналық терминдерді аудару − аударма теориясы мен практикасының ерекше саласы.
Барлық европа тілдерінде латын және грек түбірлі медициналық терминдер кездеседі. Соның
ішінде латын тілінің 19 ғасырға дейін ғылым тілі ретінде сақталып келуінің себебінен −
медициналық номенклатурада кездесетін лексикалық ұқсастықтар қазіргі уақытта да сақталып
келеді. Бұл өз кезегінде мамандардың қай тілде болмасын жазылған медициналық мәтіндерді
жеңіл түсінуіне көмегін тигізеді. Түпнұсқа тілдегі терминдердің аударма тілдегі сәйкестілігін
беру үшін тәржімеші 3 негізгі талапты қамту қажет. Біріншіден, нақты мәтін жанрындағы
терминнің дәл (сәйкес) аудармасын табу; екіншіден, аударылған әрбір терминнің екі тілдегі
терминологиялық жүйеге сәйкестігін тексеру; үшіншіден, екі тілдегі ойды беру ерекшеліктеріне
назар аудару.
Алғашқы шарттың міндетін орындау кезінде аудармашыға ТТ термин мағынасының АТ термин
мағынасына сай келмеу немесе баламасыз термин болып шығуы тәрізді қиындықтар туындауы
мүмкін. Мысалы: ағылшын тіліндегі wire терминінің қазақ тілінде телеграф, сым, шина,
ортопедия мен травматология саласында сым мағыналарын береді. Box терминінің қазақ тілінде
жәщік, бокс (спорт түрі), боксталған палата, изолятор сияқты бірнеше мағынасына ие. Сол
сияқты pupil сөзінің мағынасы кең және сөздің нақты мағынасын талап ететін контексттерде де
қолданылуы мүмкін.
Мысалы: The pupil gets larger in darkness. − Қараңғыда көздің қарашығы үлкейеді. She is a bright
pupil. Ол − ақылды оқушы.
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Медициналық терминдердің балама аудармасын табудың үшінші шарты халықтың
лингвомәдениетімен және тілдің «әлемдік бейнесімен» байланысты. Дене мүшелеріне қатысты
кейбір атаулардың әр тілде әрқалай айтылатынын жақсы білмеу де кейде қателіктерге алып
келеді. Мысалы, ағылшын мәдениеті санасында arm, hand анатомиялық терминдері қазақ
мәдениетінің санасынан ерекше бейнеленеді. Сондықтан мұндай терминдерді аудару барысында
сипаттамалы әдіске жүгінуге тура келеді.
Аудармашы медициналық терминдерді аударуда әртүрлі трансформациялық әдісті қолдану
кезінде жоғарыда қаралған түпнұсқа тілдегі терминдердің аударма тілдегі сәйкестілігін берудің
3 негізгі қағидасын жадында ұстағаны абзал
Қазақ тіліндегі медициналық терминологияны қалыптасуына қарай бірнеше топқа бөліп
қарастыруға болады:
1) қазақ тілінінің ұлттық медициналық терминологиясы: бауыр, өкпе, тіс, көз, сары ауру,
тоқ ішек, аш ішек, соқыр ішек, жамбас сүйек, жұтқыншақ, без.
2) халықаралық лексика болып табылатын, бірақ орыс және ағылшын тілінің дыбыстық
және морфологиялық жүйесіне бейімделіп, қазақ тіліне өзге тілдерден енген классицизмдер:
аборт, аппендицит, бронхит, бацилла, вакцина, гингивит, инфекция, лимфа, ретина, ректоскопия,
экссудат және т. б.;
3) Батыс Еуропа тілдерінен алынған, сондай-ақ түрлі дәрежеде ассимиляцияланған
терминдер: а) ағылшын: блокада, допинг, клиренс, сайт, шунт, шок және т. б.; б) француз:
акушерка, бандаж, буж, дренаж, кретинизм, шанкр және т. б.; в) неміс: бугель, кламмер, курорт,
фельдшер, шпатель, шприц және т.б. басқа тілдерден енген сөздер.
4) латын тілінен енген терминдер. Грек-латын терминдері де көбінесе орыс тілі арқылы
енгенін атап өту керек. Ал орыс тілі өз заңдылықтарына сәйкес бейімдеп алған. Мәселен, цистит
– қуықтың қабынуы (грек-лат. сystitis), гастрит – асқазанның қабынуы (грек-лат. gastritis).
Қазақ тілінің медицина саласындағы халықаралық терминдерді талдау нәтижесінде,
интернационализмдер көбінесе сөзжасамдық калькалау, нақтырақ айтар болсақ жартылай
калькалау арқылы енетінін байқадық. Жартылай калька-интернациональизмдер тілдік қордағы
және шет тілінен енген лексикалық бірліктен құралады. Мысалы: азагруппа – азотоп,
азокраситель – азобояғыш, антивещество – антизат, амебовидный – амеботәрізді, магнитный
поток – магнит ағыны, антитело – антидене, альфа-источник – альфа-көзі, антигенотеорпия –
антигенді ем.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Мақала мәдениетаралық құзыреттілік анықтамасын талдауға бағытталған. Студенттердің
мәдениетаралық құзыреттілігінің дамуына қатысты мәселелер әлі де толық зерттелмегендіктен,
аталған ұғымға ғалымдардың ұсынған анықтамалары, тұжырымдары талданады. Сондай-ақ оның
даму эволюциясы мәдениетаралық құзыреттілік талап ететін мәселелер мен тұжырымдар
тұрғысынан зерттелуі тәрізді аспектілер қамтылады.
Мәдениетаралық құзыреттілік мәселесін қарастырған зерттеушілердің еңбектері бойынша аталған
мәселенің көпаспектілі қырлары сараланады. Мәдениетаралық құзыреттіліктің моделінің басты
құрылымдық жүйесі, атап айтқанда, композициялық, бірлескен бағдарлау, эволюциялық,
бейімделу және себеп-салдарлық үдерістерге сараланып қарастырылады. Бұлар модельдің
мазмұнын ашуда маңызды рөл атқарады.
Кілт сөздер: мәдениетаралық құзыреттілік, мәдениетаралық құзыреттілік анықтамасы,
мәдениетаралық құзыреттілік эвалюциясы, интернационализациялау, мәдениетаралық құзыреттілік
моделі.
ABSTRACT
The article is aimed at analyzing the definition of intercultural competence. Since the issues concerning
the development of intercultural competence of students are still not fully studied, the definitions,
conclusions proposed by scientists to this concept are analyzed. Aspects such as its study in terms of
problems and conclusions, the evolution of which development requires intercultural competence, are also
highlighted.
According to the works of researchers who have considered the problem of intercultural competence,
differentiated multifaceted aspects of this problem. The main structural system of the model of
intercultural competence is considered differentiated, in particular on the compositional, joint orientation,
evolutionary, adaptive and causal processes. They play an important role in revealing the content of the
model.
Key words: intercultural competence, definition of intercultural competence, evaluation of intercultural
competence, internationalization, model of intercultural competence.
КІРІСПЕ
Мәдениетаралық құзыреттілік (бұдан әрі – МҚ) тұжырымдамасын ғалымдар 50 жылдан астам
уақыт зерттеді. Спицберг пен Чангнон адамдар үшін мәдениетаралық құзыреттілік маңыздылығын
алға тартты, өйткені халықаралық бизнес дамып келе жатқан мемлекеттердің арқасында танымал
бола бастады. Мәдениетаралық құзыреттілікбойынша зерттеулердің дамуы Екінші дүниежүзілік
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соғыстан кейін басталды, бұл кезде АҚШ қаһарлы соғыстың ызғарын азайту үшін күшті
дипломатиялық және сауда одақтарын құру арқылы шетелдік кәсіпкерлермен көбірек араласуды
мақсат етті. Халықаралық тұрақтылыққа қол жеткізу үшін гуманитарлық көмек бағдарламалары
барлық саяси тұрақсыздық қатерінде тұрған барлық елдерде кеңінен таралды. Осыған байланысты,
Peace Corp сияқты жеке адамдарды іріктеу мен табысты қызмет етуге оқыту бағдарламаларының
қажеттілігі мәдениетаралық құзыреттілік тұжырымдамасын зерттеуге ғалымдар мен үкімет
басындағылардың қызығушылығын тудырды (Spitzberg & Changnon, 2009).
1950-1960 жылдардың соңына дейін жасалған зерттеулер Peace Corp-тың жас еріктілеріне сай
сипаттамалары мен құзыреттіліктерін және бұл сипаттамалар олардың жұмыстарына қалай әсер
ететіндігін зерттеді.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1970-жылдардың ортасында ғалымдар мен мамандардың алға қойған мақсаты Peace Corp-тың
халықаралық жобаларында табысқа жету үшін қажетті деп күтілетін әртүрлі сипаттамалардың
тізімін біріктіру және кеңейту болды (Spitzberg & Changnon, 2009). Дәл сол кездері
«мәдениетаралық құзыреттілік, тиімділік және бейімделу» терминдері алғаш рет пайда болды
(мысалы, Hammer et al., 1978; Ruben, 1976; Ruben & Kealey, 1979).
1980 жылдары МҚ бойынша зерттеулер нақты даму модельдеріне бағытталды. Осыған байланысты
МҚ бірыңғай өлшемдеріне қатысты аз болса да өзгеріс болды. 1990 жылдардан 2000 жылдардың
ортасына дейін зерттеушілер контекстке, яғни жұмыс барысына бағдарланған неғұрлым күрделі
тұжырымдамалық модельдерге негізделген өлшеу модельдерін жасады. Бұл зерттеулердің
көпшілігі МҚ-нің басқа аффективті немесе мотивациялық компоненттерін елемей, нақты білім мен
дағдыларды бағалады. Онымен қоса, сол уақытта әлеуметтік психология мәдениетаралық өзара
әрекеттесуді зерттей бастады (Spitzberg & Changnon, 2009).
Соңғы жылдары МҚ бойынша зерттеулер өзінің даму жолында біршама үлкен жетістіктерге жетті,
әсіресе, жеке адамдармен, сондай-ақ топтар мен ұйымдарға қатысты. Соңғы онжылдықта ғалымдар
МҚ бағалауына көп көңіл бөлді. Сонымен қатар МҚ-ның даму жолына өзгерістер енгізетін жаңа
парадигма пайда болды, оның ішінде әртүрлі топтарда табысты жұмыс істеу және ондағы қарымқатынастарды дамыту мүмкіндігі бар (Deardorff, 2015)
Ғалымдар 30 жылдан астам уақыт бойы МҚ-ға анықтама берумен және оны жан-жақты зерттеумен
айналысты. Нәтижесінде, көптеген теориялар мен модельдер бар әдебиеттер пайда болды
(Deardorff, 2006; Spitzberg & Changnon, 2009). Одан бөлек, әдебиеттерден мәдениетаралық
жағдайларды басқару қабілетін сипаттайтын тәсілдер мен контекстің алуан түрін табуға болады
(Spitzberg & Changnon, 2009). Ол «жаһандық құзыреттілік» (Hunter et al., 2006), «мәдениетаралық
сезімталдық» (Bennett, 1986; Hammer, 1998), «мәдени интеллект» (Earley & Ang, 2003; Thomas &
Inkson, 2006; Ang, et al., 2007), «мәдениетаралық сана» (Landreman, 2003), «мәдениетаралық
коммуникативті құзыреттілік» (Collier, 1989; Spitzberg, 1989, 1994; Wiseman & Koester, 1993;
Byram, 1997) немесе «мәдениетаралық құзыреттілік» (Deardorff, 2006) сынды әртүрлі
тұжырымдамалар ұқсас нәтижеге ие болады, атап айтқанда, мәдениетаралық жағдайларда қатысу
мүмкіндігі бар (Bennett, 2009).
Беннет өз кезінде: «Мәдениетаралық құзыреттілікке не жататыны туралы консенсус пайда болады,
ол көбінесе әртүрлі мәдени контексте тиімді және оған сәйкес өзара әрекеттестікті қолдайтын
танымдық, эмоционалды және мінез-құлық дағдылары мен сипаттамаларының жиынтығы ретінде
қарастырылады» деп тұжырымдады. Мәдениетаралық сауатты адам болу деген нені білдіретіні
туралы әлі күнге дейін консенсус жоқ (Deardorff, 2015). Бұл мақалада Дирдорфтың сөзіне
негізделген «мәдениетаралық құзыреттілік» (МҚ) термині қолданылады және оған толық әрі жанжақты салыстырмалы талдау жасалынады. Оның тұжырымдамасына сәйкес, мәдениетаралық
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құзыреттілік – бұл мәдениетаралық жағдайларда тиісті мінез-құлық пен тиімді қарым-қатынасқа
әкелетін қажетті қарым-қатынас, дағдылар мен білімдерді дамыту мүмкіндігі. Тиісті мінез-құлық
мәдени ережелер мен нормаларды бұзбай өзара әрекеттесуді көрсетсе, қарым-қатынастың
тиімділігі өзара әрекеттесуде өз мақсаттарына жетуге мүмкіндік береді.
Осы мақаланың контекстін ескере отырып, мәдениетаралық құзыреттілікке сәйкес
терминологияны
нақтылауға
болады,
себебі
МҚ
жоғары
оқу
орындарының
интернационализациялау
әрекеттері
тұрғысынан
анықталады.
Университеттің
интернационализация стратегиясының кез келген нәтижелік мақсаты – қазіргі жаһанданған
әлемнің сын-қатерлеріне қарсы тұра алатын мәдениетаралық сауатты түлектерді дайындау
(Deardorff, 2006). Сонымен қатар Ким мен Рубеннің (1992) пікірінше, «мәдениетаралық» терминін
қолдану орынды, себебі «термин қандай да бір мәдени атрибуттармен шектелмейді» (404-б.), Ал
«құзыреттілік» терминінің өз ерекшеліктері бар басқару зерттеулерінен бастау алады (Trompenaars
& Woolliams, 2009).
Төмендегі кестеде мәдениетаралық құзыреттілік туралы ғылыми әдебиеттерде қалай талданғаны
туралы жалпы түсінік беру үшін бірнеше зерттеушілердің МҚ жайлы анықтамалары жинақталған.
Кесте – 1. Мәдениетаралық құзыреттіліктің анықтамалары
Дереккөз

Kim (1992)

Byram (1997)

Deardorff (2006)

Spitzberg &
Changnon (2009)
Fantini (2009)

Williams (2009)
Trompenaars &
Woolliams (2009)

Мәдениетаралық құзыреттіліктің анықтамалары
«Тұлғаның кейбір мәдени дәстүрлерді өзгертуі немесе тіптен жоюы қабілеті
оның кейбір жаңа мәдени дәстүрлерді үйрену және оларға бейімделу,
мәдени айырмашылық /ұқсастық динамикасын, топаралық позиция мен
күйзелісті басқару жолдарын шығармашылықпен табады» (377-б.).
«Өзгені тану; өзіңді-өзің тану; интерпретация және қарым-қатынас
дағдылары; жаңалық ашу және өзара әрекеттесу дағдылары; басқалардың
құндылықтарын, сендіре алуын, өзін-өзі ұстауын бағалау және оны өзіңмен
салыстыра білу; лингвистикалық құзыреттілік - барлығы да маңызды рөл
атқарады». (34-бет)
«Мәдениетаралық білімге, дағдыға және қарым-қатынасқа негізделген
көзқараспен мәдениетаралық жағдайда тиімді қарым-қатынас жасау және
өзін-өзі ұстай білу» (249-б.).
«...белгілі бір дәрежеде әлемдегі түрлі, оның ішінде аффективті, танымдық
және мінез-құлық бағыттарын білдіретін адамдар арасындағы өзара
әрекеттестікті дұрыс және тиімді басқару». (7-бет)
«…бізден лингвистика және мәдениет жағынан ерекшеленетін тұлғалармен
тиімді жұмыс атқарудағы қарым-қатынас үшін жақсы қабілет қажет» (458б.).
«…үш өлшем бойынша бағаланады: когнитивті өлшем (мәдениет
мәселелері жайында білім), эмоционалды өлшем (медениетаралық
жағдайларға дайындық) және әрекет өлшемі (медениетаралық
жағдайлармен жұмыс істеудегі дағды мен қабілет» (290-б.).
«Басқа мәдениеттің адамдарымен айырмашылықтарды тану және олардың
көзқарасын құрметтеу арқылы табысты және тиімді қарым-қатынас жасау
қабілеті» (443-б.).

Ескере кететін маңызды жайттардың бірі - бұл тізімде МҚ бойынша барлық анықтамалар
қамтылмаған. МҚ эволюциясы мен анықтамасы туралы толығырақ ақпарат алу үшін Спицберг пен
Чангнонның (2009) мәдениетаралық құзыреттілік туралы еңбегіне терең шолу жасау қажет.
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МҚ бойынша
әдебиеттерді талдай отырып, көптеген ғалымдар өздерінің зерттеулерін
мәдениетаралық құзыреттілікті тұжырымдауға арнағанын байқауға болады. Спицберг пен
Чангнонның (2009) кең көлемді әдеби шолуына сүйене отырып, МҚ даму модельдерін беске
бөлуге болады: композициялық, бірлескен бағдарлау, эволюциялық, бейімделу және себепсалдарлық үрдістер. Бұлай топтау МҚ модельдері мен теориялары арасындағы ықтимал
ұқсастықтарды іздеуден пайда болды. Бұл бес тип бір-бірін жоққа шығармайды, өйткені бір
уақытта басқа типологиялық жүйелерді қолдануға болады, бірақ олар модельдер арасындағы
маңызды айырмашылықтарды көрсетеді.
Жоғарыда көрсетілгендей, Дирдорфтың (2006) зерттеулерінде мәдениетаралық құзыреттілік
тұжырымдамасының түрлі тәсілдерді біріктірілген және олар МҚ зерттеулерінің ішіндегі алғашқы
жан-жақты талдаулар жүргізілген еңбектер. Мәдениетаралық құзыреттіліктің қалай анықталуы мен
тұжырымдалатыны туралы мәдениетаралық ғалымдар мен академиялық институттардың көптеген
пікірлерін талдадық. Көптеген пікірлері арасында консенсусқа қол жеткізу үшін Дирдорф (2006)
дедуктивті және индуктивті зерттеу үрдістерінің комбинациясын қолданды. Бірінші қолданылған
әдіс интернационализацияға берік АҚШ-тың 24 университет әкімшілігі толтырған сауалнама
болды. 11 сұрақтан тұратын сауалнамада білім алушылардың білім алуы нәтижесінде орын алатын
МҚ-ға қатысты жабық және ашық сұрақтар қамтылды. Екінші қолданылған әдіс бұл – Делфи
техникасы. Ол Линстон мен Туроффтың айтуы (1975) бойынша, топқа күрделі мәселені шешуге
және оның мүшелері арасында консенсусқа жетуге мүмкіндік беру үшін адамдар тобы арасындағы
байланысты құруға арналған процесс. Осылайша, мәдениетаралық өзара әрекеттесу шарасы
бойынша 23 сарапшы қатысып, МҚ және МҚ тұжырымдамасы туралы жеке түсініктегі өз
анықтамаларымен бөлісті. Екі әдіс бойынша жиналған деректер мәдениетаралық құзырет
мазмұнын ашуға көмектесті.
Мәдениетаралық құзыреттілік пирамидасы моделінің құрылымы (2-кестеде) жоғары деңгейлерді
күшейтетін төменгі деңгейлермен бейнеленген. Сипатталған мәдениетарлық құзыреттілік
үдерісінің моделі (3-кестеде) өзінің қозғалысы мен процеске бағдарлануымен сипатталады,
сондықтан МҚ күрделілігін көрсетудің ең тиімді әдісі болып табылады. Дегенмен, екі модельді де
түрлі деңгейден енгізуге болады және құрамында бірдей элементтер болуы мүмкін: қажетті қарымқатынас, дағдылар, білім мен түсінік, қалаған ішкі нәтиже және қалаған сыртқы нәтиже (Deardorff,
2006). Төменде тұтастай модельдердің, сондай-ақ жеке элементтердің толық сипаттамасы берілген.
МҚ модельдерінің қысқаша мазмұны
Түрлері

Фокус

Оң тұстары

Кемшіліктер

Мысалдар

Композициялық
модельдер
МҚ-ны
қандай
элементтер
құрайды?

Білім, қатынас және
дағдылар
саласындағы
мәдениетаралық
құзыреттіліктің
компоненттері.

Мәдениетара-лық
құзыреттілік
теориясының негізгі
мазмұнын
қамтамасыз етіңіз.

Компоненттер
арасындағы
байланысты
көрсетпеңіз;
Құзыреттілік
ілгерілеу
критерийлерінің
жетіспеуі.

Координациялық модельдер
Мәдениетаралық
қарым-қатынаста
жағдай қалай орын

Тиімділік,
мақсаттылық
қанағаттану
тұрғысынан
әрекеттесу

Мәдениетара-лық
өзара әрекеттесудің
анықтылығына және
ортақ сілтемелердің
минималды

Мәдениетаралық
құзыреттіліктің негізгі
элементтері
ретінде
екі ойлы басқаруға
және
белгісіздікпен

Авторлық
жұмыс
негізіндегі
мәдениетаралық
құзыреттіліктің
моделі
(Тинг-Туми
мен Куроги, 1998)
Мәдениетара-лық
құзырет-тілік
пирамида-сының
моделі
(Дирдорф,
2006)
Әлемдік құзыреттілік
моделі (Хантер және
т.б., 2006)
(Рати, 2007)
Тілдесушінің
мәдениетаралық
құзыреттілік моделі
(Фантини, 1995)
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алады
және
жетістік
қалай
анықталады?

Даму модельдері
МҚ қалай дамып
келеді және МҚ
деңгейлері қандай?

Бейімделу
модельдері
Мәдениетаралық
өзара
әрекеттестікті
сәтті жүзеге асыру
үшін
қарымқатынас пен мінез
-құлықтың қандай
танымдық
өзгерістері
қалыптасады?
Процедураның
себептері
МҚ
дамуына
қандай факторлар
әсер етеді?

үрдістерінің
нәтижелері;
Мәдениетара-лық
құзыреттіліктің
өдшемдері
мәдени
түрлі
актілердің
арасындағы
мағыналардың
сәйкестігін арттыру.
Тиімді
уақытта
мәдениетаралық
қарым-қатынасты
дамытуға
және
тереңдетуге, сонымен
қатар мақсатты және
рефлексивті оқыту.

деңгейіне
назар
аудару; Лингвистикалық компоненттерді
қосыңыз.

күресуге
әрекет.

шектелген

Мәдениетара-лық
коммуникативті
құзыреттіліктің
моделі (Байрам, 1997)
Мәдениетара-лық
құзыреттіліктің
біртұтас когеренттік
моделі (Ратхе, 2007)

Мәдениетара-лық
құзыреттілік
кезеңдерін,
яғни
деңгейлерін жүйелі
түрде
анықтау;
Мәдениетара-лық
құзыреттіліктің
айдарлары
мен
критерийлерін есепке
алыңыз.

Мәдениетаралық
құзыреттілікті
дамытуға
ықпал
ететін
компоненттердің
болмауы.

Бейімделу
мәдениетаралық
құзыреттілік үдерісі
мен
критерийі
ретінде

Бейімделу
мәдениетаралық
құзыреттілікті
дамытудың
негізі
ретінде

Бейімделу
анықталмаған
және
расталмаған критерий
ретінде

Мәдениетара-лық
құзыреттілікті
дамытуда
әртүрлі
компоненттер немесе
айнымалылар
арасындағы
байланысты
көрсетіңіз.

Мәдениетара-лық
құзыреттілікті
дамытудың
нақты
болжамдарын әзірлеу
мүмкіндігі

Кейбір модельдерде
қатаң
тестілеуді
шектейтін тым көп
кері
байла-ныс
құралдары мен екі
жақты себептік байланыстар бар.

Мәдениетара-лық
жетілу мо-делі (King
and Baxter Magolda,
2005)
Мәдениетара-лық
сезімтал-дықты
дамыту
моделі
(Беннетт, 1986)
Мәдениетара-лық
бейім-делудің U-тәрізді
моделі
(Гуллахорн
мен
Гуллахорн, 1962)
Мәдениетара-лық
коммуникатив-тік
құзыреттілік
(Ким,
1988)
Мәдениетара-лық
коммуникацияға
бейімделу
моделі
(Gallois et al., 1988)
Қарым-қатынастың
аккультурация моделі
(Берри
және
т.б.,
1989)
Мәдениетара-лық
комму-никация құзыреттілігінің
моделі
(Арасаратнам, 2008)
Мәдениетара-лық
құзы-реттілік
үшін
мазасыздық
/белгісіздікті басқару
моделі (Хаммер және
т.б., 1998)
Мәдениетара-лық
құзыреттілік үрдісінің
моделі
(Дирдорф,
2006)

Кесте 2 - Мәдениетаралық құзыреттілікті дамытудың модельдері: Фокус, күшті және әлсіз
жақтары (Грегерсен-Германс, 2017, 72-б.)
Алдымен пирамида моделінен бастасақ, басқа да МҚ когнитивті әдістеріне ұқсас, мотивациялық
(қажетті көзқарас), танымдық (білім мен түсінік) және қажетті ішкі нәтижеге және көрінетін
сыртқы мінез-құлыққа (қалаған сыртқы нәтижеге) әкелетін дағдыларды өлшеуге негізделген.
Осылайша, бұл МҚ үлгісі қарым-қатынас пен жеке қасиеттердің жеке деңгейінен басталып,
мәдениетаралық өзара әрекеттесу деңгейіне дейін көтерілетін үрдіспен сипатталады. Жалпы
алғанда, МҚ жеке дәрежесі адамның негізгі элементтерді қаншалықты енгізгеніне байланысты
(Дирдорф,2006). Пирамида үлгісінің суреті МҚ анықтамасының сипаттамасын бергенімен,
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Дирдорф (2006) моделі оның құрамдас бөліктермен шектелмейтінін біржақты мәлімдеді. Сонымен
қатар, модель контексттің элементтеріне қосылады (Дирдорф, 2006), бұл маңызды, себебі
Спицберг пен Чангнонның (2009, 6-бет) пікірінше, «белгілі бір дағды мен қабілет ешқашан
құзырет үшін әмбебап болмайды».

КҮТІЛЕТІН
СЫРТҚЫ
НӘТИЖЕ:
Өз мақсатыңа белгілі бір
дәрежеде жету үшін өзін-өзі
дұрыс ұстау және өзгелермен
оң қарым-қатынаста

КҮТІЛЕТІН ІШКІ НӘТИЖЕ:
Бейімделу (қарым-қатынас пен мінезқұлықтың түрлі стиліне, жаңа мәдени
ортаға бейімделу); Икемділік «өзіңе сай
келетін қарым-қатынас пен мінез-құлық
стилін және жаңа мәдени ортаны таңдау);
Этнорелативті көзқарас;

БІЛІМ ЖӘНЕ ТҮСІНІК:
Мәдени өзін-өзі тану;
Кең түсінік және мәдениетану (өзге тұлғалардың мәдениетке тигізер рөлі мен көзқарасы);
БІЛІМ ЖӘНЕ ТҮСІНІК:
Мәдени өзін-өзі тану;
Кең түсінік және мәдениетану (өзге тұлғалардың мәдениетке тигізер рөлі мен көзқарасы);

Қажетті қарым-қатынас: сыйластық «басқа мәдениеттерге,
мәдени әртүрлілікке құрметпен қарау)
Ашықтық (мәдениетаралық білімге және басқа мәдениет
өкілдерін талқыламау)
Қызығушылық (екі ойлылықта сабырлық таныту)

•

Жеке деңгейден (қарым-қатынаста) тұлғааралық / интерактивті деңгейге көшу;

•

МҚ деңгейі басты элементтерді игеру дәрежесіне байланысты.

Сурет 1- Мәдениетаралық құзыреттіліктің пирамида моделі (Deardorff, 2006, 254-б.)
Бұл тұста элементті қатынас негіз ретінде қабылданады және осылайша МҚ моделінің бастапқы
нүктесін көрсетеді (Дирдорф, 2006). Бұл Байрамның (1997) және Окаяма, Фуруто мен
Эдмондсонның (2001) жұмысымен сәйкес келеді, олар оқуға деген көзқарастарын келесідей
жеткізеді: «ең маңыздысы жаңа қарым-қатынас орната отырып, жаңа білім мен дағдыға ие болады.
Білу, барлық мәдениетті бағалау және өзгеруге дайындық, үйретуге немесе үйренуге болатынның
бәрін қолдайтын көзқарастың негізінде жатыр» (97-б). Дирдорфтың (2006) зерттеулерінің
нәтижесінде сыйластық, ашықтық және қызығушылық мәдениетаралық құзыреттілікті дамытуға
қажетті қатынасқа айналды. Құрмет басқа мәдениеттер мен жалпы мәдени әртүрлілікті
мойындауды қамтиды. Сонымен қатар, пікір айтудан бас тарту үшін мәдениетаралық білімге және
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одан мәдени жағынан ерекшеленетін адамдарға ашық болу маңызды. Мәдениетаралық жағдайға
дайын болу және түсініксіздік пен белгісіздікке төзімді болу да маңызды. Қызығушылық пен
ашықтық тәуекелге баруды және жеке жайлылық аймағынан шығуды білдіреді (Дирдорф, 2006).
Рубен (1976) құрмет - тиімді тұлғааралық қарым-қатынас үшін өте маңызды және ол
мәдениеттерде әртүрлі жолмен беріледі, мысалы, көзбен байланыс, дененің қалпы, дауыс ырғағы
немесе жалпы қызығушылық білдіру. Сонымен қатар, мәдениетаралық құзыреттілік үшін күтпеген
жағдай немесе болжауға болмайтынға теңгерімді төзімділік маңызды. Белгісіз ортаға әсер ету
белгілі бір дәрежеде ыңғайсыздықты тудырады, бұл шатасуға, көңілсіздікке немесе қиын жағдайда
дұшпандыққа әкелуі мүмкін (Рубен, 1976). Екі жақтылықта төзімділіктің жоғары деңгейі ретінде
адамға жағдайды түсіну үшін объективті ақпарат іздеуге мүмкіндік береді, демек, белгісіз ортада
шамадан тыс алаңдаушылық сезілмейді. (Пушч, 2009)
Зерттеушілер МҚ студенттік контексте зерттеген, қарым-қатынастың дұрыс жиынтығы МҚ қол
жеткізу үшін мәдени білім мен дағдыларды одан әрі дамытудың негізгі элементі екенін растады.
Екінші элементтің дағдыларына қатысты Дирдорф (2006) тыңдау, бақылау, түсіндіру, талдау,
бағалау және өзара әрекеттесу дағдыларын атап көрсетті. Бұл басқалар туралы және өз мәдениеті
туралы білімді алу және өңдеу үшін қажет дағдылар. Аталған танымдық дағдылар МҚ оқу
үдерісінің маңыздылығын көрсетеді. Дағдылардың кейбірі Байрамның (1997ж.) айтуынша,
мәдениетаралық құзыреттілік моделінде де бар және ол МҚ зерттеу аймағына айтарлықтай үлес
қосады (Пэн және т.б., 2020). Оның үлгісі интерпретация, желілік байланыс, мәдениетті меңгеру,
мәдени білімді нақты уақытта қолдану және көпмәдениетті бағалау дағдыларын қамтиды.
Нәтижесінде, келесі кең категориялар пайда болды: мәдени сәйкестік, терең түсіну және мәдени
білім, мәдениетке қатысты ақпарат және әлеуметтік лингвистикалық сана. МҚ моделінің білім
компоненті жеке мәдениеттің жеке тұлғаға және дүниетанымға қалай әсер ететінін зерттейді.
Сонымен қатар, терең мәдени білім мәдениеттің біртұтас және контекстік түсінігін қамтиды және
осылайша қимылдар немесе әдет-ғұрыптар сияқты негізгі білімнен асатын мәдени ерекшеліктерді
қамтиды (Дирдорф, 2009a). Бір қызығы, Дирдорфтың (2006 ж.) зерттеуіндегі «басқа адамдардың
әлемге көзқарасын түсіну» компоненті ғана барлық мәдениетаралық зерттеушілердікімен сәйкес
келді (249-бет). Бұл нәтиже Байрамның (2003 ж.) мәдениетін, сондай-ақ өз қоғамындағы
адамдардың мәдени ортасын терең түсінуді болжайтын ең сауатты мәдениетаралық
медиаторлардың анықтамасын қолдайды. Байрамнан (1997) айырмашылығы, пирамида моделі
ақпараттың жеке элементінен тұрмайды, керісінше оны білім мен түсініктің өлшеміне қосады.
Дегенмен, «мәдениет деңгейінде құзыреттілікке қол жеткізу үшін қажет болатын барлық
деңгейдегі оқыту мен қажетті процестердің дағдыларын білетінін» ескеру (Дирдорф, 2006, 255-бет)
даму үдерісінде маңызды болып табылады. МҚ негізгі элементтерінің өзара әрекеті (қажетті
қатынас, дағдылар, білім мен түсінік) қалаған ішкі және сыртқы нәтижелерге әкеледі.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қорыта келе, зерттеулерден мәдениетаралық құзыреттіліктің негізгі элементі пайда болғандығын,
яғни ол – басқалардың көзқарасынан көру қабілеті екендігін түсінуге болады. Бұл мәдениетаралық
құзыреттілікті тек батыстық емес, өзге де мәдениеттер тұрғысынан әрі қарай зерттеуді қажет
ететіндігін білдіреді. МҚ жайлы зерттеулердің көпшілігі батыс пен негізінен АҚШ-қа бағытталған
мәдениеттердің әсерінде екенін атап өткен жөн. Нәтижесінде МҚ анықтамалары мен
тұжырымдамалық тәсілдердің көпшілігі жеке адамға бағытталғанын байқауға болады. Осылайша,
Дирдорф (2015) әлемнің кез келген мәдениетіне сәйкес келетін әмбебап анықтама мен модельді
табу үшін МҚ тұжырымдамасын одан әрі зерттеу қажеттілігін көрсетті.
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ЕЖЕЛГІ ӘДЕБИ МҰРАЛАРДЫ САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ ОҚЫТУ
ОБУЧЕНИЕ ДРЕВНЕМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Жандай КДЫРАЛИЕВА БАЙГАНИНОВНА
Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті «8D01701-Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасының
2-ші курс докторанты, 0000-0001-9381-6516

Назгүл СУРАНЧИЕВА РЫСАХЫНОВНА
Азаматтық авиация академиясының аға оқытушысы

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада ежелгі әдеби мұраларды оқыту барысында АКТ-ны қолданудың өзекті мәселелері
ашылады, оларды білім беру саласындағы заманауи технологиялық жетістіктерді қолдана
отырып шешу жолдары қарастырылады. Білім беру процесінде АКТ-ны қолдану оқушылардың
ақыл-ой әрекетінің жаңа формаларының пайда болуын білдіреді.
Қазіргі заман талабына сай, қарым-қатынас, ойын, оқу үшін әртүрлі гаджеттермен қамтылған
оқушыларды әдеби мұраларға баулу, сабақта АКТ қолданумен оңай екені сөзсіз.
Сабақта қолданылатын мультимедиялық презентация лексикалық және тарихи-мәдени
түсініктемелер жасауға мүмкіндік беретін дидактикалық әлеуетке ие.
Түйін сөздер: әдеби мұра, ақпараттық-коммуникациялық технология, мультимедия, тарихимәдени түсініктеме, ойлау құрылымы
АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются актуальные вопросы использования ИКТ в изучении древнего
литературного наследия, рассматриваются пути их решения с применением современных
технологических достижений в сфере образования. Использование ИКТ в образовательном
процессе означает появление новых форм мыслительной деятельности учащихся.
Современного школьника, имеющего в своем коммуникационном арсенале разнообразные
гаджеты для общения, игр и чтения, легче стимулировать к изучению родного языка и
художественной литературы в школе, если использовать информационно-коммуникационные
технологии. Мультимедийная презентация обладает и дидактическим потенциалом, который
даёт возможность составления лексических и историко-культурных комментариев.
Ключевые слова: литературное наследие, информационно-коммуникационные технологии,
мультимедиа, историко-культурные комментарии, структура мышления.
Компьютерлік технологияны өмірдің барлық саласында қолдану белсенді ақпараттық қоғамды
қалыптастыруда үлкен қадам болып есептеледі. Жаңа ақпараттық және білім беру
технологиялары сабақтардың тиімділігін 15-20%-ға арттыруға мүмкіндік береді. Білім беру
саласына ақпараттық технологиялық технологияларды (АКТ) енгізу дәстүрлі әдіс-тәсілдердің,
технологиялардың, жалпы білім беру саласының реформасына алып келді.
Технологиялардың жаһандық реформасының жаңа кезеңі жаңа телекоммуникациялық
желілердің келуі және олардың ақпараттық технологиялармен, яғни АКТ-мен симбиозы болды.
Бұл өз кезегінде ақпараттық саланы құруға негіз болды, өйткені компьютерлер мен
телекоммуникациялардың бірігуі ақпараттық инфрақұрылымды өндіруге және дамытуға
мүмкіндік берді.
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АКТ – ны жақсы іске асырудың мысалы: интернеттің пайда болуы (бүкіләлемдік ғаламтор) ақпаратты шексіз жинау және сақтау, оны әр пайдаланушыға беру мүмкіндігі. Сәйкесінше,
Интернет ғылымда, білім беруде, БАҚ-та, теледидарда, жарнамада, саудада және адам
қызметінің басқа да салаларында бірден қолданыс тапты. Интернет білім беру жүйесі үшін жаңа
мүмкіндіктер ашты.
Білім беру процесінде ақпараттық компьютерлік технологияларды (АКТ) қолдану ерекше
дидактикалық жағдайларды талап етеді:
1. ұсынылған материалдың ғылыми және практикалық құндылығы;
2. ақпараттық блоктардың жеткіліктілігі, көрнекілігі, толықтығы, уақтылығы және
құрылымдылығы;
3. көп деңгейлі-әтүрлі күрделіліктегі ақпарат;
4. бақылау жүргізудің уақтылығы, статистиканы жинау және тыңдаушылардың білімдері
мен дағдыларындағы динамикалық өзгерістерді көрсету;
5. ыңғайлы оқу режимін таңдау [1];
Мұнда оқытушының негізгі функциясы білімді жеткізу емес, тыңдаушыға өзін-өзі оқытуға бағыт
беру және білім беру процесінің тиімділігіне жүйелі түрде талдау жүргізу, тыңдаушыны берілген
білім беру нәтижесіне жеткізу үшін оны уақтылы түзету. Бұл режим тыңдаушының назарын және
белсенділігін арттырады, оның түпкілікті нәтижеге жауапкершілігін арттырады және әр білім
алушының оқуын дараландырудың жоғары дәрежесін қамтамасыз етеді.
Білім беру мекемелерінде АКТ-ны тиімді пайдалану үшін жеке тұлғаға бағытталған
оқыту әдісін қолданған дұрыс. Бұл әдіс мынадай артықшылықтарды береді:
✓ оқушының сабақ уақыты мен ұзақтығын өз бетінше жоспарлау
мүмкіндігі болған кезде икемділігі;
✓ модульділік – оқыту жоспарын жеке қалыптастыруға мүмкіндік беретін
тәуелсіз ақпараттық блоктар арқылы ақпаратты ұсыну;
✓ қол жетімділік-уақытша, кеңістіктік, әлеуметтік, тілдік және қаржылық
шектеулердің төмендеуі;
✓ тиімділігі-үй-жайларды ұстауға байланысты шығындар азаяды, АКТ көмегімен
автоматтандыруға ұшыраған процестерде қаржы үнемделеді;
✓ ұтқырлық-дәрістерге қатысу және аудиторияда тікелей байланыста болмай, жұмыстан
қол үзбей жеке кеңестер алу мүмкіндігі;
✓ қамту-оқытушы бір мезгілде мыңдаған тыңдаушыларға дейін жұмыс істей алатын
аудиторияны кеңейту мүмкіндігі;
✓ технологиялылық-ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін виртуалды немесе
бейнеформатта көрсету мүмкіндігі [2];
Осылайша, білім беру процесінде АКТ-ны қолдану тыңдаушыларға оқу ортасына оңтайлы
бейімделуге, ақпараттық-танымдық ресурстарға кең қол жеткізуге, оқытудың қарқындылығын
реттеуге және өзін-өзі бақылауға мүмкіндік береді.
Білім беруде АКТ енгізілген сайын оқу орнының мәдениеті мен оқу процесінде оқытушының
рөлі өзгереді. Білім алу дербестігінің артуына байланысты педагогтің оқыту қызметінің
консультациялық және түзету бағыты күшейтіледі. Студенттерге заманауи технологиялар
ұсынатын ғылыми және білім беру ақпараттарының көбеюі жағдайында оқытушының кәсіби
дайындығына қойылатын талаптар артады. Педагогтың жеке, жалпы мәдени, коммуникативтік
қасиеттеріне қойылатын талаптар да айтарлықтай артады.
Көптеген әдебиеттанушылар АКТ-ны әдебиет сабағында қолдануға күмәнмен қарайды, өйткені,
ол, көркем шығарманы эмоционалдық қабылдауға кедергі келтіреді, әдебиет сабақтарында

Full Text Book-III

289

cappadociacongress.org

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
15-17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

баланың жеке басын «компьютерлендіруден» гөрі эмоционалды және шығармашылық саласын
тәрбиелеу және дамыту қажет деп есептейді. Алайда, ақпараттық технологиялардың
мүмкіндіктерін зерттей келе, филолог-оқытушылар сабақта АКТ ресурстарын шебер, өлшенген
деңгейде пайдалану арқылы шығармашылық ізденіс, эмоционалдылық атмосфера, сондай-ақ оқу
материалын белсенді игеруге деген ұмтылыс сақталатынын түсіне бастады.
Сабақта эмоционалды фон құру, оқытылған дәуірдің атмосферасын жеткізу, көкжиегін кеңейту
және эстетикалық сезімдерді дамыту үшін музыкалық шығармалар мен кескіндеме мүмкіндіктері
музыка фонында әдеби шығармаларды оқу, мәтіндерді кескіндеме фрагменттерімен суреттеу
және т.б. белсенді қолданылады). Бұл әдістер сабақты байытады және өмірдің сол шындығын
әртүрлі көркемдік құралдармен (сөз, сурет, дыбыс арқылы) жеткізуге мүмкіндік береді, бұл
мұғалімге әр баланың жүрегіне жол табуға және оқушыға мәселені түсінуге, сезінуге және тұтас
қабылдауға мүмкіндік береді.
Әдеби мұраларды оқытуда қолдануға болатын жұмыс түрлеріне төмендегілерді жатқызуға
болады:
•

кез-келген әдеби шығармаға, ақынның немесе жазушының

шығармашылығына шолу-іздеу;
•
•

тақырып бойынша мультимедиялық презентация жасау;
тақырып бойынша түсініктемелері бар суреттерді немесе

фотосуреттерді таңдау;
•

тақырып бойынша сөздік жұмысын дайындау. Қазір Интернетте әр түрлі

сөздіктер, анықтамалықтар, энциклопедиялар бар;
•

тақырып бойынша баяндамалар мен рефераттар жасау [3].

Презентациядағы диаграммалар, кестелер құру уақытты үнемдеуге, оқу материалын эстетикалық
тұрғыдан безендіруге мүмкіндік береді. Кейінгі тексеру және өзін-өзі тексеруге арналған
тапсырмалар оқушылардың назарын белсендіреді, орфографиялық және пунктуациялық
қырағылықты қалыптастырады. Кроссвордтарды қолдану (кейде студенттер оларды өздері ойлап
тауып, сабақта қолдануға болады), иллюстрациялар, суреттер, ойын-сауық және оқу тестілері,
сабаққа деген қызығушылықты арттырады, сабақты қызықты етеді.
Қорытындылай келе, әр сабақта АКТ қолданудың қажеті жоқ. Компьютер мұғалімді алмастыра
алмайды, сондықтан цифрлық технологияларды басқа әдістемелік құралдармен бірге қолданған
дұрыс. Компьютерді тиімді, орынды және мөлшерлі қолдану керек.
Қазіргі заманғы педагог білім алушының ең маңызды құқықтарының бірі – сапалы білім алу
құқығын қамтамасыз ету үшін кем дегенде жаңа оқыту құралдарымен жұмыс істеуді үйренуі
керек.
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ҚАҺАРМАНДЫҚ ЭПОСТАҒЫ ӨМІРБАЯНДЫҚ САРЫНДАР
RESEARCH OF BIOGRAPHIC MOTIVES IN A HEROIC EPOS
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОГРАФИЧЕСКИХ МОТИВОВ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ
Онласын Умит КУАНЫШБЕКОВНА
№148 мектеп-гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, Алматы қ. Жетісу ауданы, Магистр,
ORCID 0000-0001-6148-4908

ТҮЙІНДЕМЕ
Қазақ эпосындағы өмірбаяндық сарындар осы уақытқа дейін арнайы түрде жазылған зерттеудің
нысанына айналып, кешенді түрде қарастырылмаған. Сондықтан оған қатысты көптеген
мәселелерді тәуелсіздік мұраттары тұрғысынан қайтадан зерделеу аса қажет. Бұл үшін тек
қазақ эпосы емес, әлем халықтарының фольклоры жүйелі, тарихи-салыстырмалы әдіс қолдану
негізінде ықтиятты талдануы керек. Мақалада қазақтың қаһармандық эпосындағы өмірбаяндық
сарындардың генезисі, дүниетанымдық, тарихи негіздері сөз болады.
Түйін сөздер:фольклор, эпос, мотив, жанр, генезис.
АННОТАЦИЯ
Биографические мотивы казахского эпоса до настоящего времени не было специально изучено
и не было специально исследовано. Поэтому необходимо пересмотреть многие проблемы об
этом. Это требует изучения на регулярной основе не только казахского эпоса, но и фольклора
народов мира. В статье описаны генезис, мировоззрение, исторические основы биографических
мотивов в казахском героическом эпосе.
Ключевые слова: фольклор, эпос, мотив, жанр, генезис
Қазақ халқының эпикалық мұрасы – ата-бабамыздың танымдық-тағлымдық, эстетикалықкөркемдік сұраныстарына жауап беріп, ғасырлар бойы сандаған ұрпақтың дүниетанымын,
моральдық-этикалық ұстанымдарын қалыптастыруда маңызды қызмет атқарған рухани қазына.
Қазақ фольклорының бұл саласы көлемімен де, көркемдігімен де мазмұнының тереңдігімен де
ерекшеленеді. Сондықтан бұл жанрдың үлгілеріне қазақ зиялыларымен қоса өзге жұрттың да
озық ойлы азаматтары айрықша назар аударып, өздерінің салиқалы ойларына арқау еткен.
Эпос зерттелген Кеңестік дәуірде рухани мұра негізінен коммунистік идеологияның
талаптарына бейімделе отырып, талданып, таптық, халықтық және атеистік ұстанымдарға
қайшы келетіндей жайттардың сөз болуына ашықтан-ашық тыйым салынғаны белгілі.
Сондықтан халықтың ежелгі діни наным-сенімдері, қоғамдық көзқарастары, бейнеленіп
отырған оқиғалардың этнографиялық, тарихи негіздері туралы айту мүмкін болмады. КСРО
қарамағында болған біздің елде жетпіс жылдан астам уақыт қоғамдық санаға қатысты барлық
мәселелер марксизм-ленинизм ілімінің салалары болып табылатын маркстік-лениндік
философия, саяси экономия, ғылыми коммунизм пәндері аясында түсіндірілді. Тіпті тарихтың
өзі саясиландырылып, «КПСС тарихы», «СССР тарихы», «Қазақ ССР тарихы» деген атауларға
ие болды.
Еліміз егемендік алғанға дейін қазақ эпосы туындыларының басым көпшілігі тыйым салынған
рухани мұралар санатына жатқызылды. Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
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атты бағдарламалық мақаласы арқылы көпшілікке белгісіз болып келген рухани
мұраларымызды жарыққа шығару аса маңызды болмақ. Ол үшін бізге бүгінгі әлемнің алдында
тұрған ең негізгі өзекті мәселелерді анықтап алуымыз қажет. Өйткені, фольклор әлеуметтікрухани құбылыс болып табылады. Қазақ фольклоры рухани құндылық ретінде ежелгі
дәуірлерден бері көрнекті ойшылдардың назарын аударып келе жатқаны мәлім. «Фольклор»
деген терминді ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғанда, «халық даналығы» деген мағынаны
білдіретіні белгілі. Осының өзі-ақ фольклордың синкретті, көпфункциялы құбылыс екенін
аңғартады. Бұны академик С.Қасқабасов : «Фольклордың үш сипаты бар:
а) фольклор – ежелгі дүниетаным және көне мәдениет әрі мұра;
ә) фольклор – тұрмыстың бір бөлшегі;
б) фольклор – сөз өнері»,– деп атап көрсетеді. [1.20 б.]
Кеңестік дәуірде барша рухани мұра коммунистік идеология талаптары тұрғысынан
қарастырылғанын жоғарыда атап кеттік. Сондықтан мәдени мұраның таптық, атеистік
талаптарға сәйкес келмейтін үлгілері мансұқталып, тұрпайы социологиялық сын тұрғысынан
сараланып, оларды жария етуге, қарауға, зерттеуге тыйым салынды. Осындай көзқарастың
зардабы қазақ халық ауыз әдебиетіне де тиіп, оның хандарды, байларды, үстем тап өкілдері деп
есептелген халық көсемдерін кейіпкер еткен және халықтық наным-сеніммен байланысты
үлгілері жұртшылық назарынан тыс қалуының барлық амалдары жүзеге асырылды. Бұрын діни
эпос туралы айтуға мүлде болмайтын. Ал, жүзден астам тарихи жырлардың бесеуі ғана
көпшілікке таныстырылып келді. Отыздан астам төлтума ғашықтық жырларының үшеуі ғана
бұқара халыққа мәлім болып келді.
Р.Бердібайдың 1982 жылы «Ғылым» баспасынан жарық көрген «Қазақ эпосы» атты
монографиясы қазақ фольклортануына үлкен жаңалық әкелді. Осыған дейін «эпос» термині
қаһармандық жырларды ғана атауға қолданылып келсе, ғалым бұл сөзді әдеби тек мағынасында
жұмсалатын әлемдік әдебиеттану мен фольклортанудағы мәніне жақындатты. Ол көне
ертегілік, қаһармандық, ғашықтық, тарихи жырлардың барлығын осы «эпос» ұғымының
аясында, біртұтас дүние ретінде қарастырған. Ғалым қоғамдық сана мен формациялардың
өзгеруіне орай фольклорлық жанрлардың бірінен екіншісі бөлініп шығатынын, жаңа ескісін
толық жоққа шығармай, онымен қатар өмір сүре беретінін, соның нәтижесінде синхрондық
тұрғыдан (статикалық қалыпта) қарағанда өз алдына дербес тұрған жанрларға диахрондық
(эволюциялық кезең аясында) жағынан үңілсек, олардың бір түбірден тараған бұтақтар сияқты
құбылыс екенін ғылыми жолмен дәлелдеп берді.
Қазақ эпосын қазіргі зерттеушілер көне эпос, батырлар жыры, тарихи жыр, ғашықтық
жырлары және діни эпос деген жанрлық түрлерге бөліп қарастырады. Бұның алдыңғы үшеуіне
ортақ ерекшеліктер – олардың барлығының бас кейіпкерлерінің батырлар екені. Қазақтардың
қаһармандық эпосының саны жөнінен әлемдегі барлық халықтан асып түсетіні де дәлел бола
алады. Бұл жырлардың барлығында да өзі өмір сүрген қоғамды жаулардың озбырлығынан
қорғау үшін теңдессіз ерлік көрсеткен батырлардың ерлігі әсірелене суреттеледі. Академик
Е.Мелетинский атап көрсеткеніндей: «Қаһармандық эпос – белгілі бір әлеуметтік-тарихи
жағдайлар тудырған және адамзат мәдениетінің белгілі бір сатысымен байланысты тарихи
нақты поэтикалық пішін». [2.424 б]
Қазақтың классикалық қаһармандық эпосының бас кейіпкерлері – Алпамыс, Қобыланды,
Қамбар, Ер Тарғын, Аңшыбай, Қарадөң, Шора және тағы басқалары мыңдаған жаумен жалғыз
соғысу арқылы елін-жұртын жаудан қорғайды. Осындай дәстүрдің жалғасы Жәнібек, Есім хан,
Орақты, Кенесары, Мырқы, Сұраншы және тағы да басқа батырлар туралы тарихи жырлардың
кейбір нұсқаларында көрініс береді. Қаһармандық эпостағы басты кейіпкерлердің «керемет
жағдайда» дүниеге келуі де батырлардың халықтың сүйіктісіне айналуына негіз болса керек.
Қазақ эпосында әдетте батыр үстем тап өкілінің баласы болып шығады, бұл ертегіден эпостың
басты айырмашылығы деп айтуымызға болады. Міндетті түрде оған (батырға) сиқырлы
көмекшінің жәрдемі қажет және сол арқылы мұратына жетеді. Жалпы фольклорлық туындылар
халық арманының көрінісі болып табылады. Осы тұрғыдан алғанда қаһармандық эпоста елдің
мінсіз басшысы, елдің тәуелсіздігін қорғап іргесін нығайтатын басшы жөніндегі арманы
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байқалады. Оның үстіне қаһармандық эпостың бас кейпкері міндетті түрде «керемет жағдайда»
дүниеге келеді, «ғайыптан пайда болады». Бұның екі түрлі түсіндірмесі бар сияқты:
1. Халық ерекше қабілетімен танылған адамдарды тылсым күштердің қолдауына ие
болған жан деп біледі.
2. Осындай «ғайыптан пайда болу» сарындары арқылы жыршылар және
халық ауыз әдебиетінің өзге де айтушылары бас кейіпкерді Құдайдың қолдауымен, соған
ұнайтын істерді жүзеге асыру үшін дүниеге келгенін көрсеткісі келетін сияқты.
3. Бұл «ғайыптан пайда болу» сарыны батырдың жырда суреттелген ерекше
қабілетінінің
мыңдаған жаумен жалғыз өзі соғысып жеңе алуының, айрықша күш-қайратының, атса оқ
өтпейтін, шапса қылыш кеспейтін, суға салса батпайтын, отқа салса жанбайтын, т.с.с
қасиеттерінің мотивировкасы (дәлелдемесі) болып табылады. Әдетте батыр әке-шешесінің
жалғыз ұлы екені байқалады. Тарихтан белгілі деректер бойынша бір адамның жалғыз ұлы
ретінде бейнеленген тарихи тұлғалардың бір қатары көп ұлдың бірі болып табылады. Мысалы
«Едіге» эпосы әкесінің жалғыз ұлы ретінде бейнеленсе, тарихи деректер оның Исабек деген
бауыры болғанын, ал «Еңсегей бойлы ер Есім» жырында да басты кейіпкер әке-шешесінің
қартайғанда перзентсіздіктің зарын тартқан шағында Құдайдан сұрап алған жалғыз ұлы ретінде
бейнеленеді. Ал шындығында «Еңсегей бойлы ер Есімнің» әкесі Шығайдың әйелінен бірнеше
ұлы болған.
Батырдың тәрбие алуы барлық шығармаларда кездеспейді. Мысалы: оның баулаушысы болады.
Қобыланды, Естеміс, Шораны, Қосайды Селме-селім сияқты құлдар тәрбиелейді. Бұл жерде
«құл» деген шартты ұғым болса керек. Олар шындығына келгенде билеушінің қарамағындағы
ең сенімді жауынгерлер сияқты. Абылайды Ораз аталық тәрбиелейді. «Аталық» деген - атақты
хандардың, ел билеушілерінің өздерінің балаларының тәрбиесін сеніп тапсырған көрнекті
кісілер. «Шора батыр» жырының нұсқаларында батырдың өзінен үлкен Құлыншақ деген
батырдан алған үлгі-өнегесі баяндалады. Кейбір жырларда батырдың әр жаста қалай тәрбие
алғаны суреттеледі. «Қарадөң батыр» жырында әке-шешесі жоқ, күн көрісі қалай болатынын
ойлап, жылап отырған Қарадөңге бір ақсақал ақыл айтады. Бір үйді көрсетіп, сол үйге баруы
жөнінде кеңес береді. Ол үйдің иесі сол елдің ханы екен. Ол баланың тектілігін байқап өзінің
қасына ертіп жүріп, баулып, өзінің ұлы тұрғанда Қарадөңді хан етіп тағайындайды.
Қай халық болмасын келер ұрпағымен марқайып, болашағынан зор үміт күтеді. Шаңырағының
шырағының сөнбеуі, ошағының отының өшпеуі, ұрпағының жалғасуы үшін дүниеге келер
нәресте үлкен мәнге ие. Қаһармандық эпостың қай-қайсысын алар болсақ та перзентсіздік
зарын тартқан ата-ананың әулие мен әмбие аралап, ата-баба басына түнеуі, Құдайға
жалбарынуы секілді көріністерді байқаймыз. Осы тылсым күштердің арқасында өмірге келген
сәбидің жұрттан ерекше жағдайда өсіп, елі мен жері үшін жорыққа аттанып аман-сау оралуы –
Құдайдың сүйікті құлы, назары түскен пендесі екендігін аңғартса керек. «Алпамыс»,
«Қобыландыда» жырдың басынан-ақ көл-көсір байлығы бар дәулетті шал-кемпірдің бір балаға
зар болуымен басталады.
Кешегі өткен заманда,
Қарақыпшақ Қобыланды,
Атасы мұның Тоқтарбай
Халықтан асқан болды
бай.
Байлығында есеп жоқ,
Айдалып бағып жайылды,
Төрт түлік малдың бәрі
сай,
Жаз жайлауы жайлаған
Қалың Қыпшақ жағалай.
Тоқтарбайдың дәулеті,
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Ішкені мас, жегені тоқ,
Бай-кедейдің көңілі жай.
Қыс қыстауы Қараспан,
Қараспан көкке таласқан.
Ат үйірінен адасқан,
Қалың Қыпшақ тізіліп,
Қасына қоныс жарасқан.
Әліп таңба Қыпшақтың,
Атағы озған алаштан.
Сексенге жас келгенше
Бір бала көрмей
Тоқтарбай,
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Қайғыменен қан жұтып,
Ақылынан адасқан,
Шөл иесі сұңқар қиясыз,
«Еш нәрсе көрмей
дүниеден,
Өткенім – деген –
тұяқсыз»
Тоқтарбайдың зарына
Қалың Қыпшақ қайысқан»
[3.77 б].
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«Қобыланды батыр» жырында осылайша Тоқтарбайдың зарына елдің байы да, кедейі де
ортақтасып бірге қайғырады. Перзентсіздік зарын тартқан ата-ананың көбінесе хандардың,
бектердің, елдің іргесін ұстап отырған бай кісілердің болуы тектен-тек емес. Өйткені елдің
бетке ұстар бектерінің, батырларының мал-мүлкіне ие болар, артында ізін жалғастырар
ұрпағының болмауы «дүниеден тұяқсыз өту» сыналатын болған.
Бұл тақырыптың осы уақытқа дейін арнайы жазылған жеке ғылыми еңбекке өзек болуынан
туындайды. Оның үстіне еліміз егемендік алғанға дейін қазақ эпосы туындыларының басым
көпшілігі тыйым салынған рухани мұралар санатына жатқызылды. Бұрын діни эпос туралы
айтуға мүлде болмайтын. Ал, жүзден астам тарихи жырлардың бесеуі ғана көпшілікке
таныстырылып келді. Көне эпостың қазақ фольклорында бар екенін жоққа шығаратындар қазір
де табылады.Отыздан астам төлтума ғашықтық жырларының үшеуі ғана бұқара халыққа мәлім
болып келді. Осыны шығыстық сюжетке құрылған ғашықтық эпос туралы да айтуға болады.
Осылардың барлығында өмірбаяндық сарындар кездесетінін, оларды жырлаған өнерпаздар өзге
ешкімге ұқсамайтын туындыларды көпшілікке ұсынуға ұмтылғанын ескерсек, бұл бағыттағы
зерттеулер тың байқауларға, тосын қортындыларға толы болатынын дәлелдеп жату артықтық
етеді.
Қазақ халқы ғасырлар бойында адамзаттың рухани қазынасын байытарлық аса қымбат
фольклорлық мұра жаратты. Сол мұраның бір ғана саласы, мақалама арқау болған – қазақ
эпосының сыры терең, көркемдігі кемел, ауыз толтырып айтарлық байлығымыз. Эпикалық
жырлардан тарихтың ұзақ жолының елесі, халықтың бастан кешкен тіршілік, күрес
тәжірбиесіне берген бағасы, жақсылық пен жамандық, биіктік пен пәстік, қымбат пен арзан,
пәктік, мәрттік, адалдық, зұлымдық туралы даналық тұжырымы танылады. Эпос өмірдің
ұсағын тәптіштемейтін, қандай құбылыстың да қасиетін ірі, таза, табиғи өлшеммен таразыға
салатын талғампаз да асқақ өнер мүлкі. Түрлі мәдени даму ерекшеліктеріне байланысты көп
халықтың бұл мұрасы сақталмаған. Осындай себептен кейбір елдерде жазбаша эпос жасау
тәжірбиесі бар. Қазақ эпосының қандай байлық екенін осы салыстырулардан-ақ аңғаруға
болады. Қазақ халқының эпикалық аңыздаулары ондап, варианттармен қоса есептегенде
жүздеп саналатыны көпшілігімізге мәлім. Міне, осы мұраны меңгеру үшін алуан еңбектер
жазылып, зерттеулер жүргізілуі түсінікті нәрсе.
Қазақ фольклортану ғылымында халық мұрасын жанрлық тұрғыдан сараптауға және тарихи
поэтикасын сипаттауға арналған құнды еңбектер жазылып келе жатыр. Дегенмен, фольклорлық
жанрлардағы ғажайып туу туралы сюжетті құрайтын мотивтің түрлеріне тоқталып, олардың
өзіндік ерекшеліктерін зерттеу мақсатында жазылған арнайы еңбек жоқ. Осы уақытқа дейін бұл
мәселе үлкен жанрлардың сюжеттік типологиясы жөніндегі еңбектердің ішінде кейіпкерлердің
өмірбаянын баяндайтын эпизодтың бір бөлшегі ретінде аталып келді.
Бұл мотивтің қазақ фольклорында пайда болу себептері мен дамуы туралы пікірлер, әсіресе,
эпикалық жанрларды зерттеуші ғалымдардың еңбегінде жиі ұшырасады. Бірақ бұл ғылыми
еңбектер басқа мәселелерді көздегендіктен, ғажайып туу мотиві тек кейіпкерді әсірелеу үшін
пайдаланылатын көркем тәсіл деген тұжырыммен ғана шектеледі.
Өте ерте замандардан-ақ адамның жаратылысы туралы көне мифтердің негізін құраған мотив
ретінде оның сюжеттік формаларын зерттеуді ең арыдағы тарихынан бастау аса қажет. Сонда
ғана өмірбаяндық сарынның бертінгі феодалдық заманда пайда болған эпикалық жанрлардың
сюжетінде дамуы, өзгеше сипат алуы терең қарастырылады.
Ғажайып туу мотивінің адамзат тарихының даму кезеңдеріне сәйкес түрленуін, әрбір
фольклорлық жанрдың құрылымындағы айтылу ерекшелігі мен шығарма идеясына қызмет
етуін, әр кезеңдегі айтушылардың дүниетанымына сәйкес қосалқы эпизодтармен түрленуін
анықтап зерттеу қажет.
Ежелгі замандарда пайда болған бұл мотивтің алғашқы формалары мифологиялық жанрдың бір
эпизоды ғана емес, керісінше, ол өз алдына жеке антропогоникалық миф ретінде тараған. Діни
аңыз-әңгімелерде айтылатын алғашқы пайда болған адамдардың немесе құдайлардың ғажайып
туу туралы мотив антропогоникалық мифтердің жүйесін құрайды.
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Өмірбаяндық сарындардың дүниежүзі фольклорында біркелкі баяндалуы және олардың
қосалқы эпизодтардың нәтижесінде өзгеріске ұшырау мәселелері типологиялық зерттеуге
тіреледі. Сондықтан мотивтің дүниежүзі халықтары фольклорындағы ортақ сюжеттерін өзара
салыстыру, заман ағымына сәйкес өзгеріске ұшырауын түгелдей жүйелеу, әрі теориялық
тұрғыдан талдаудан өткізу толық шешімін таппаған мәселелер қатарында.
Ертедегі ғажайып туу мотивінің қалыптасуына адамзат тарихындағы түрлі наным-сенімдердің
және қоғамда кеңінен тараған культтік, рәсімдік шарттардың игі әсері мол болған. Көне
замандағы адамдар баланың дүниеге келуін табиғи күйінен басқаша ғажайып тылсым
процестермен түсіндіруге тырысқан. Адамзаттың осындай ертедегі қарапайым
дүниетанымының нәтижесі ретінде ғажайып туу мотивінің түрлі сарындары эпос сюжеттеріне
еніп отыр. Батырлық жырлардағы өмірбаяндық сарынның дамуы басқа жанрларға қарағанда
өзгеше сипат алған. Мотивтің ең көне түріндегі әйел адамның тотемнің әсерінен дүниеге бала
әкелуі туралы қарапайым сенімдер ұмытылып, матриархаттық негіздегі мотивтің орнына
патриархаттық қоғамның тәртіптерін сипаттайтын элементтер енгізіле бастайды. Кейіпкердің
дүниеге келу эпизодтарында әкенің рөлі арта түседі. Патриархаттық түсініктер бойынша
керемет кейіпкер дәулетті адамдардың, яғни патшаның, байдың мұрагері. Сондықтан бұрынғы
тотем баба, әулие-әнбиелер болашақ кейіпкердің дүниеге келуіне жәрдемдесуші және
батырдың бойына ерекше қасиеттердің бітуіне көмектесуші күштердің қызметін атқарады.
Эпос құрылымындағы ғажайып туу мотиві кейіпкердің керемет болып тууы сюжетінің
деңгейіне көтеріліп, бірнеше дәстүрлі сарындардың басын құрайды. Прозалық жанрларда бұл
сарынның жеке түрлері ғана аталса, эпоста бұл мотивтің негізгі топтары түгелдей сюжет
жасауға қатысады.
Мақаладан қазақ халық әдебиетінің алға қойылған келелі міндеттерді шешу үшін қаншалықты
маңызды қызмет атқара алатынына көз жеткізуімізге болады. Ол үшін бізге бүгінгі әлемнің
алдында тұрған ең негізгі өзекті мәселелерді анықтап алуымыз қажет. Өйткені фольклор
әлеуметтік-рухани құбылыс болып табылады. Соған орай өзге руханият үлгілері секілді
фольклордың да қоғам өмірінде алатын орны туралы осы уақытқа дейін де әр қилы көзқарастар
ортаға салынғаны мәлім. Дегенмен, өкінішке орай, санаулы жылдар бұрын, әлем капиталистік
және социалистік екі саяси жүйеге бөлініп, олардың арасында бітіспес қырғи-қабақ күрес
өрістеген кезеңде негізінен әр жүйенің идеологиясынан туындаған тұжырымдамалар әлем
қауымдастығының санасына сіңіріліп келді.
Мысалы, КСРО қарамағында болған біздің елде жетпіс жылдан астам уақыт қоғамдық санаға
қатысты барлық мәселелер марксизм-ленинизм ілімінің салалары болып табылатын маркстіклениндік философия, саяси экономия, ғылыми коммунизм пәндері аясында түсіндірілді. Тіпті
тарихтың өзі саясиландырылып, «КПСС тарихы», «СССР тарихы», «Қазақ ССР тарихы» деген
атауларға ие болды.
Қазіргі қоғамдық қатынастар түбірлі өзгеріп, әлем халықтары өздерінің тарихи дамуын
идеологиясыздандырылған, шынайы түрде зерделеуге бет бұрғанда, ұзақ жылдар бойы бізден
жасырылып келген шындықтардың беті ашылуда. Дегенмен, кеңестік дәуірде барша рухани
мұра коммунистік идеология талаптары тұрғысынан қарастырылғаны белгілі. Сондықтан
мәдени мұраның таптық, атеистік талаптарға сәйкес келмейтін үлгілері мансұқталып, тұрпайы
социологиялық сын тұрғысынан сараланып, оларды жариялауға, зерттеуге тыйым салынды.
Осындай көзқарастың зардабы қазақ халық ауыз әдебиетіне де тиіп, оның хандарды, байларды,
үстем тап өкілдері деп есептелген халық көсемдерін кейіпкер еткен және халықтық нанымсеніммен байланысты үлгілері жұртшылық назарынан тыс қалуының барлық амалдары жүзеге
асырылды. Еліміз егемендік алғанға дейін қазақ эпосы туындыларының басым көпшілігі тыйым
салынған рухани мұралар санатына жатқызылды. Бұрын діни эпос туралы айтуға мүлде
болмайтын. Ал, жүзден астам тарихи жырлардың бесеуі ғана көпшілікке таныстырылып келді.
Көне эпостың қазақ фольклорында бар екенін жоққа шығаратындар қазір де табылады.Отыздан
астам төлтума ғашықтық жырларының үшеуі ғана бұқара халыққа мәлім болып келді. Осыны
шығыстық сюжетке құрылған ғашықтық эпос туралы да айтуға болады.

Full Text Book-III

295

cappadociacongress.org

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
15-17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

Ғылыми еңбектерде, оқулықтарда, жалпы көпшілікке арналған еңбектерде қазақ халық ауыз
әдебиеті таптық, атеистік, халықтық тұрғыдан бағалануын цензура қатаң бақылауға алды.
Зерттеушілердің өз еңбектерінде социалистік жүйеге жатпайтын елдер ғалымдарының
еңбектерін пайдалануына тыйым салынды.
Коммунистік партияның талаптарын орындамады деп есептелген зерттеушілер «халық жауы»
ретінде қатаң жазаға ұшырады. Қазақ халық ауыз әдебиетін зерттеген зиялылар әр жылдары
осындай қуғын-сүргіннің зардабын шекті. Олардың қатарында А.Байтұрсынұлы, Ә.Бөкейханов,
Х.Досмұхаммедов, С.Сейфуллин, М.Әуезов, Ә.Қоңыратбаев, Қ.Жұмалиев, Қ.Мұхамедханов
және өзге де зерттеушілер болды.
Осындай идеологиялық қысымнан қазақ фольклортануы тек еліміздің ғалымдары халық
мұрасын идеологиясыздандырылған тұрғыдан қарастыруға мүмкіндік алды. Содан бергі уақыт
ішінде қазақ фольклорын жаңаша көзқарас тұрғысынан зерттеу, насихаттау жөнінде қомақты
жұмыстар атқарылды. Соның ішінде «Қазақ фольклорының тарихы» онтомдығының 1-томы
қазақ фольклорына арналуын, қазақ халық ауыз әдебиетінің үлгілері «Бабалар сөзі» деген
айдармен жүз томдық жинақ ретінде жаряланғанын да атап өтуге болады.
Дегенмен, рухани мұраны қайта тану, жаңаша игерудің біткен шаруаларынан гөрі шешімін
күтіп тұрған мәселелері көп. Егемендігімізді алғанға дейін қазақ эпосы туындыларының басым
көпшілігі қатаң тыйым салынған рухани мұралар санатына жатқызылып келгенін жоғарыда
атап өттім. Демек, қазақ эпосын тәуелсіздік мұраттары тұрғысынан қайта зерттеуді қажет
ететіндігін айтпаса да түсінікті. Ел тәуелсіздігі – халқымыз үшін ең қастерлі ұғым. Ол әсіресе
елді сыртқы жаулардан қорғаған батырларды дәріптеген эпос, халық прозасы, тарихи өлең,
мақал-мәтелдер секілді жанрлар үлгілерінде анық сезіледі. Осы жанрлардың тарихи жыр,
тарихи аңыз, тарихи өлең секілді кенже үлгілерінде елімізді бодандықта ұстауды, отарлауды
көксеген орыс патшалығы, Қоқан хандығы секілді экспансиялық пиғылдағы мемлекеттердің
саясаттары әшкереленіп, оларға қарсы күресте айрықша көзге түскен қайраткерлер дәріптеледі.
Жалпы халқымыздың өзге жұрттарға озбырлық жасауды мүлде қолдамайтындығы оның халық
ауыз әдебиетінің жағымды кейіпкерлерінің ешқайсысы басқыншылыққа бармайтынынан,
олардың ерліктері жат жұрттықтардан өз елін қорғауға бағытталғанынан білінеді. Халық
туындылары еліміздің қиын-қыстау сәттердің барлығында өз басшыларының туы астынан
табылып, түптің түбінде жеңіске жетіп отырғанына көз жеткізеді. Қазақ қоғамы мүшелерінің
қызылбастардың, қалмақтардың, орыс отаршылдарының, Қоқан секілді Орта Азия
хандықтарының және өзге де жат жұрттықтардың экспансиясына қарсы күресі біздің
хандықтың қарамағындағы субъектілердің халық ретіндегі мықтылығын сыннан өткізген
әлеуметтік фактілер болғаны анық. Осындай тарихи оқиғалардың жанды суреттерін қазақ
фольклоры үлгілерінен молынан ұшырастырамыз. Зерттеушілер қазақ қаһармандық эпосының
алты жүзден астам үлгісі бар екенін анықтаған болса, олардың барлығының басты
тақырыптары осы мәселені қамтиды. Қазақтың «бір жағадан бас шығару, бір жеңнен қол
шығару» деген мәтелі осындай әлеуметтік фактілер кезіндегі халқымыз танытқан керемет
ұйымшылдықты өте сәтті бейнелейді. Осындай әлеуметтік фактілер кезінде орын алған
қоғамдағы тәуекелдер кезінде өз қол астындағы халықты дұрыс жолмен жүргізіп, қауіп-қатерлі
сәттердің шешімін өз жұртының пайдасына бұра білген билеушілер біздің елде жеткілікті
болғанын да қазақ халық ауыз әдебиеті көркем образдар арқылы аңдатады. Жәнібек, Қасым,
Тәуекел, Есім, Жәңгір, Тәуке, Әбілмәмбет, Әбілқайыр, Абылай секілді хандардың, олардың
қасында болып, халықты ортақ күрес жолына жұмылдыра білген билердің, батырлардың,
жыраулардың бейнелері осы пікіріміздің дұрыстығына дәлел болып табылады. Аталған және
өзге де қазақ билеушілері әлеуметтенушылар ерекше назар аударған фенемонология аясында
қарастыруға лайық деп білеміз.
Қазақ фольклорының синкреттік құбылыс екені барлық зерттеушілер тарапынан аталып өткен.
Оның үлгілерінен әдебиеттанушылар, лингвистер, тарихшылар, этнографтар, педагогтар,
психологтар, әлеуметтанушылар, философтар және өзге де қоғамтану ғылымдарының өкілдері
өздерін қызықтырған сұрақтардың жауабын табады. Сондықтан оның байлығын игерудің өте
өзекті мәселе екені белгілі. Бұл айтылғандар эпос бүгіннің ғана емес, болашақ буындардың
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талғамына да татитын теңдесі жоқ феномен екенін дәлелдесе керек. Оның тарихи, мәдени,
эстетикалық мәні мен орны осыған байланысты.
Қазақ халқы ғасырлар бойы адамзаттың рухани қазынасын байытатын асыл фольклорлық мұра
құрды. Бұл мұраның бір ғана саласы – эпостың өзі терең сипатқа ие, жақсы дамыған, мағынасы
мен сәнін жоғалтпай келе жатқан үлкен мақтанымыз. Эпос – бұл үлкен, таза, табиғи өлшемдегі
құбылыстарға мән береді, ол өмірдің ұсақ-түйегін күйттемейді. Мәдени дамудың әртүрлі
ерекшеліктеріне байланысты көптеген елдерде эпос сақталмады. Осы себепті кейбір
халықтарда жазбаша эпос құру тәжірибесі бар. Жұмыс барысында біз бұл дастандарды қазақ
эпикалық дәстүрінің жалғасы тұрғысынан қарадық. Жалпы алғанда, бұл шығармалар біздің
дәуірімізге дейінгі қазақ эпикалық поэзиясының ең қуатты желісі белгілі бір дәрежеде
сақталғанын, жалғасқанын және дамығанын сипаттайды.Мақалама өзек болып отырған қазақ
эпосындағы өмірбаяндық сарындар қандай қызмет атқаруы мүмкін екенін былайша
тұжырымдағым келеді:
1. Әдетте батыр үстем тап өкілінің баласы болып шығады;
2. Міндетті түрде оған сиқырлы көмекшінің жәрдемі қажет. Сол арқылы ол мұратына
жетеді.
Жалпы фольклорлық туындылар халық арманының көрінісі болып табылады. Осы тұрғыдан
алғанда қаһармандық эпоста елдің мінсіз басшысы, халықтың бейбіт өмірін қорғап,іргесін
нығайтатын басшы жөніндегі арманы байқалады. Оның үстіне қаһармандық эпостың бас
кейіпкері міндетті түрде «керемет жағдайда дүниеге келеді» я болмаса «ғайыптан пайда
болады».
Қаһармандық эпостағы өмірбаяндық сарындардың ерекшеліктерін қысқа мақала аясында жанжақты да толық ашып көрсету мүмкін еместігін ескере отырып, біз бұл жерде көрсетілген
сарынның арнайы әрі кешенді түрде зерттелуі-қазақ фольклортануының
маңызды
мәселелерінің бірі екеніне көпшілік назарын аударуды мақсат тұттық. Бұл сарынның
қаһармандық эпос кейіпкерлерінің образдарын ашып көрсетуде елеулі қызмет атқарып, жыр
арқылы бейнеленген халық арманын, асыл мұратын қалың бұқараға ұқтырудың тиімді тәсілі
болып табылғанына зерттеушілердің барлығы да тоқталған. Бүгінгі күннің басты міндеті
сондай ұлағатты пікірлерді жаңа заман талаптары тұрғысынан қайтадан зерделеп, рухани
жаңғыру мәселелерін шешуге пайдалану деген ойдамыз. Қорыта айтсақ, халқымыздың сан
ғасырлық рухани мұрасын ұрпақтан-ұрпаққа сән-салтанатын жоғалтпай жеткізіп, ұлттық
құндылық екенін ұғындыру сіз бен біздің, әдебиетші ғалымдардың, жалпы адамзаттың парызы
деп есептейміз.
Пайдаланған әдебиеттер
1. Қасқабасов С. Қазақ фольклоры: статусы мен теориялық негіздері //кітапта: Қазақ
әдебиетінің тарихы. Он томдық. 1 - том. Алматы, 2008. 20 - б.
2. Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса (Ранние формы
и архаические памятники). М., 1963. Стр. 424.
3. Төрт батыр/ Қобыланды батыр. Алматы, 1990.77-б.

Full Text Book-III

297

cappadociacongress.org

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
15-17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

ЖАЗУШЫ ҚАЖЫҒАЛИ МҰХАНБЕТҚАЛИДІҢ “ТАР КЕЗЕҢ”
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ТҮЙІНДЕМЕ
Өткен, қазіргі және ертеңгі күнге бет бұрған кез-келген халық өзін-өзі бағалау, сақтау, ұлттық
болмыс пен ұлттық құндылықтарды ұрпаққа беру жолында әдебиет арқылы өзі өмір сүретін
қоғамның өзекті мәселелерін қозғайтын әлемдік қоғамдастықтағы жалғасып келе жатқан
құбылыс. Ұлттық тілде жазылған, тарихи тұлғалары көркем шындық поэтикасымен өрнектелген,
тарихи роман – бұл ұлттың, ол өмір сүретін бүкіл қоғамның шынайы мәнін көрсете алатын
көркемдік құрал. Тарихи романның қалыптасуы мен өркендеуіне жазушының өз қиялынан
бұрын, оның ортасы, өмір сүрген қоғамы тікелей әсер етеді сонымен қатар тарихи шындық
айқын көрініс табады. Романға арқау болатын тақырыптардың негізі тарихи оқиғалар,
қоғамдық проблемалар, өзекті әрі мәні бар, шешімін таппаған әлеуметтік теңсіздік, адамгершілік
пен рухани құндылықтар, ар мен арсыздық арасындағы қақтығыс секілді түрлі түсініктердің
пайда болуынан туындайды.
Қажығали Мұханбетқалиұлы - Тәуелсіздік алған жылдардан кейінгі тұңғыш тарихи роман
авторы. Оның қаламынан туған «Тар кезең» шығармасы бүгінгі қазақ прозасының құнды
қазынасы. Туындыны дүниеге әкелу үшін қаламгер ұзақ жылдар бойы ізденіп, өмірінің төрттен
бір бөлігін арнаған. «Бұл шығармаға 20 жылдан астам уақыт кетті. Романды жазу барысында
архив материалдарын кеңінен пайдалану керек болды. Мен аяқ жетер жердегі біраз архивтердегі
материалдарды қарадым. Оның үстіне өзім де жеке зерттеу мақалалар жаздым. Кемінде 10-15
материал жарық көрді»,-дейді қаламгер. Төрт томнан тұратын «Тар кезең» романы ақ патшаның
бұратана халықты ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстаған кезеңін суреттейді. Ал,
романның басты кейіпкері отарлау саясатына қарсы шығып, империялық үстемдікпен күрескен
Сырым Датұлы. Шығарманың әр томы сол кезеңдегі түрлі тарихи шындықты анық та қанық
көрсете алғандығымен ерекшеленеді. Осы бір, тарихи романдағы авторлық идея мен көркемдік
шешімді табу көптеген қажырлы еңбекті талап етеді.
Бүгінгі таңдағы қазақ прозасының құнды қазынасына айналып отырған «Тар кезең» романының
баяндау жолдары, әрбір кейіпкердің мінез көрінісіндегі психологизмнің қызметі, сипаттау
жүйесі, стилистикалық құрылымы ерекше орын алады.
Жалпы соңғы жылдарындағы жазылған тарихи туынды, автордың жиырма жылдан астам
уақытын алған құнды қазынасы ұлттық таным мәселелері төңірегінде көп толғанатындығын
байқатады. Қандай тақырыпта қалам сілтесе де, халқының келешегін көкейден шығармайтын
қаламгердің әр туындысы келелі ой-толғамдарымен, кесек бітімімен, көркемдігімен бағалы
болып саналады.
Кілт сөздер: тарихи роман, тарихи таным, көркемдік шешім, тарихи тұлға.
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ABSTRACT
It is an ongoing phenomenon in the world community, where any nation, past, present and future,
addresses the pressing issues of the society in which it lives through literature in the way of self-esteem,
preservation, transmission of national identity and national values. Written in the national language,
historical figures are expressed in the poetics of artistic reality, a historical novel is an artistic tool that
can reflect the true essence of the nation, the whole society in which it lives. The formation and
development of the historical novel is directly influenced by the writer before his imagination, his
environment, the society in which he lived, and the historical reality is clearly reflected. The themes of
the novel are based on various concepts, such as historical events, social problems, current and
significant, unresolved social inequality, moral and spiritual values, the conflict between conscience and
vulgarity.
Kazhygali Mukhanbetkalievich is the author of the first historical novel after the years of independence.
His work "Narrow period" is a valuable treasure of modern Kazakh prose. For many years, the writer
spent a quarter of his life searching for the work. For many years, the writer spent a quarter of his life
searching for the work. “This work took more than 20 years. Archival materials had to be widely used
in writing the novel. I looked at the materials in some archives wherever I could. In addition, I wrote
my own research articles. At least 10-15 materials were published, ”the writer said. The four-volume
novel The Narrow Period describes the time when the white king held the whirlwind in his hands and
clenched his fists. The main character of the novel is Syrym Datuly, who opposed the colonial policy
and fought against imperial domination. Each volume of the work is distinguished by the fact that it
clearly and vividly reflects the various historical realities of that period. It takes a lot of hard work to
find the author's idea and artistic solution in this one historical novel.
A special place is given to the narrative of the novel "Narrow period", which has become a valuable
treasure of Kazakh prose today, the role of psychology in the character of each character, the system of
description, stylistic structure.
In general, the historical work written in recent years, the author's valuable treasure, which has taken
more than twenty years, shows that he is very concerned with the issues of national identity. No matter
what the subject of the pen, every work of the writer, who does not lose sight of the future of his people,
is valuable for its thoughtfulness, sharpness and art.
Keywords: historical novel, historical knowledge, artistic decision, historical figure.
1.КІРІСПЕ
Қазақ әдебиеті сан ғасырлық мұраларын сақтаған әлем әдебиетінде өзіндік орны бар, жан-жағы
бүтін, төрт аяғы тең, толық қалыптасып, кемеріне жеткен. Тәуелсіздік жылдарына дейінгі дәуірде
түрлі жанрдағы туындылардың әлі күнге дейін куәгері болып келеміз. Бұл бір халықтың
әдебиетіне тән құбылыс ретінде қарасақ, арнасы кең деп қарауға болады.
Қазақ әдебиетінде классикалық жанрдың дәуірі дүркіреп жүрді. Ұлы классиктер қатары пайда
болды. Олардың туындылары әлем елдеріне жол тартып, солардың тілдеріне де аударыла
бастады. Дәл осы жанрмен қатар әдебиетте тарихи романдардың жазылуы қайта өркендеді.
Тарихи романдардың жазылуы, қалыптасуы мен өркендеуіне жазушының өз қиялынан бұрын,
оның ортасы, өмір сүрген қоғамы тікелей әсер етеді.Тарихи романға арқау болатын
тақырыптардың негізі тарихи шындық, қоғамдық проблема, өзекті әрі мәні бар, шешімін
таппаған әлеуметтік теңсіздік, адамгершілік пен рухани құндылықтар, ар мен арсыздық
арасындағы қақтығыс секілді түрлі түсініктердің пайда болуынан туындады.
Тарихи роман — белгілі бір тарихи оқиғаға байланысты туған шығарма. Тарихи шығармаларда
оқиғаның дәлдігі сақтала бермейді, әр кезеңнің тарихи-әлеуметтік, қоғамдық-саяси бет-бедері
көркемдік тұрғыдан қорытылып бейнеледі. Бұл жанрда жалпыхалықтық мемлекеттік мүдделер
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басты сипат алады. Тарихи роман негізін тарихта болған оқиға желісі құрайды. Тарихи роман
кейіпкерлері де - өмірде болған адамдар.
Қажығали Мұханбетқалиұлы - Тәуелсіздік алған жылдардан кейінгі тұңғыш тарихи роман
авторы. Оның қаламынан туған «Тар кезең» шығармасы бүгінгі қазақ прозасының құнды
қазынасы. Туындыны дүниеге әкелу үшін қаламгер ұзақ жылдар бойы ізденіп, өмірінің төрттен
бір бөлігін арнаған. «Бұл шығармаға 20 жылдан астам уақыт кетті. Романды жазу барысында
архив материалдарын кеңінен пайдалану керек болды. Мен аяқ жетер жердегі біраз архивтердегі
материалдарды қарадым. Оның үстіне өзім де жеке зерттеу мақалалар жаздым. Кемінде 10-15
материал жарық көрді»,-дейді қаламгер. Төрт томнан тұратын «Тар кезең» романы ақ патшаның
бұратана халықты ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстаған кезеңін суреттейді. Ал,
романның басты кейіпкері отарлау саясатына қарсы шығып, империялық үстемдікпен күрескен
Сырым Датұлы. Шығарманың әр томы сол кезеңдегі түрлі тарихи шындықты анық та қанық
көрсете алғандығымен ерекшеленеді. Осы бір, тарихи романдағы авторлық идея мен көркемдік
шешімді табу көптеген қажырлы еңбекті талап етеді.
Бүгінгі таңдағы қазақ прозасының құнды қазынасына айналып отырған «Тар кезең» романының
баяндау жолдары, әрбір кейіпкердің мінез көрінісіндегі психологизмнің қызметі, сипаттау
жүйесі, стилистикалық құрылымы ерекше орын алады.
Жалпы соңғы жылдарындағы жазылған тарихи туынды, автордың жиырма жылдан астам
уақытын алған құнды қазынасы ұлттық таным мәселелері төңірегінде көп толғанатындығын
байқатады. Қандай тақырыпта қалам сілтесе де, халқының келешегін көкейден шығармайтын
қаламгердің әр туындысы келелі ой-толғамдарымен, кесек бітімімен, көркемдігімен бағалы
болып саналады.
2.“ТАР КЕЗЕҢ” РОМАНЫНДАҒЫ АВТОРЛЫҚ ИДЕЯ.
Еліміздің қашанда қырандай самғаған кең даланы мекен етіп, батырлық пен қайсарлықты
жанына тұғыр еткенін біз білеміз. Сол себепті де, халқымыздың сан қатпарлы тарихына зер
сала келе, ұлан-байтақ даламыздың солтүстігімен ұзағынан шектесіп жатқан Ресей
Федерациясымен тығыз байланыста болғандығын байқаймыз. Әрине, үш ғасырға жуық
Патшалық империяның құрамдас бөлігі болып келдік, дегенімен уақыттың өзі дәлелдегендей
қаншама «тарихи зобалаңдарға» мойымай ғасырлар тоғысында қасиетті ұғым «тәуелсіздікке»
қол жеткіздік.
Тарихи романның басты тақырыбы – Қазақстан тарихында «Сырым Датұлы бастаған ұлтазаттық қозғалысы» атымен әйгілі болған халықтың тағдырындағы Ресейдің отарлық билеу
кезеңінің оқиғалары. «Тар кезең» романының идеясы – Ресейдің отарлау саясатындағы
озбырлықтардың (атақоныстардан, жайылымдардан еріксіз айыру, жазықсыз ауылдарды
шауып, адамдарды өлтіру, тонау, барымталау, өзішілік басқару жүйесіне тиым салу, т.б.) етек
алуына халықтық қарсыласу қуатын таныту.Осы тарихи романның өткенге сұрау салуы
бұрынғыдан батылырақ, ауқымдырақ. Бұлжымас принципі – шындық. Әр дәуірдің күнгейі мен
теріскейін қаз қалпында көрсете білу. Сөйтіп ата бабаларымыздың ұлағатты сөзін қару
етуі»[1,469].
«Шын мәнінде, түп шежіресі сонау түркілерден бас алатын қазақ халқы өзінің жер бетінен
жоғалып кетпей, іргелі ел, жоралы жұрт қалпын сақтап қалғаны – оның еркіндік сүйгіш ерікжігерінің, асқақ рухының арқасы. Осы жолда арғы-бергі замандарда орын алған бас
көтерулердің, қозғалыс – көтерілістердің арқасы. Елі мен жері үшін жанын пида еткен
боздақтардың арқасы», - деген тұңғыш елбасымыз Н.Ә.Назарбаев еліміздің бүгінгі күнгі
тәуелсіздігі сол батырларымыздың ерлігі екенін айқын көрсетіп отыр. Соның бірі,
Қазақстанның Рессейге қосылғаннан кейінгі қазақ халқының көрген зорлық – зомбылықтың
нәтижесінен туған түрлі көтерілістердің бірі – Сырым Датұлының қолбасшылығымен өткен
Кіші жүз қазақтарының көтерілісі (1783-1797 жж).
ХХІ ғасырдағы қазақ романы туралы сөз қозғасақ, мемлекеттік сыйлыққа ие болған
Қ.Мұқамбетқалиевтың «Тар кезең» романын атап өту орынды. Романның құндылығы туралы
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ғалым,филология ғылымдарының докторы Т. Тебегенов: «Тар кезең» романының идеясы –
Ресейдің отарлау саясатындағы озбырлықтардың (атақоныстардан, жайылымдардан еріксіз
айыру, жазықсыз ауылдарды шауып, адамдарды өлтіру, тонау, барымталау, өзішілік басқару
жүйесіне тиым салу, т.б.) етек алуына халықтық қарсыласу қуатын таныту. Жазушының «Тар
кезең» тарихи романына арқау болған сюжеттік-композициялық желілердегі қақтығыстар,
қазіргі «Қазақстан тарихының» жаңаша жазылған тарихнамалық-дерекнамалық деректі
тұжырымдары негізінде жазылғандығымен ерекшеленеді» [2,162]- дейді.
Сырым Датұлы 1723 жылы қазіргі батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Сарыой
ауылында дүниеге келген, өмірінің соңын Хиуа хандығында өткізіп, 1802 жылы қайтыс
болған. Сырым Датұлы – қолбасшы батыр, би, шешен, 1783-1797 жылдардағы Кіші жүз
руларының орыс отаршыларына қарсы ұлт-азаттық көтерілісінің жетекшісі. Сырым бала
кезінен аылымен, сөзге шешендігімен, әділдігімен ел аузына ілігіп, 20 жасында
«Байбақтының бала биі» атанады.Сырым Кіші жүз бірлестігінің деңгейіне көтеріліп, ел ішінде
құрметке ие болған. Сондықтан оны хан әулеті – Нұралы баһадүр өзіне тартады. Нұралы
Сырымның әпкесін алып, өзінің Орын деген әйелінен туған қызы – Айғараны қосып,
туысқандық байланыс орнатады. Бірақ патшалық Рессейдің далалық өлкеде әкімшілік-саяси
реформа жүргізіп, хандық билікті күшейту арқылы қалың бұқараның табиғи құқыларын
шектеу Жайық өзенінен өтуге тыйым салып, шұрайлы жайылым мен мал өрісінен айыру,
жергілікті билік органдары арқылы алым-салық түрін көбейту халық өкілі, рубасы Сырым
батыр мен орыс патшасы тағайындаған Нұралы ханның арасын ашып жіберді. Патша
әкімшілігінің озбырлығына, хан, сұлтандардың дәрменсіз халіне ашынған Сырым және т.б.
рубасының бастауымен қару алып, қалыптасқан саяси жүйеге қарсы шығады. Бұл халықтың
қалың бұқарасын, әр алуан әлеуметтік топтарды қамтыған, Ресей отарлау саясатына қарсы
бағытталған ұлт азаттық көтеріліс еді.
Осы көтерілістердің басшысы Сырым Датұлыны басты кейіпкер етіп алған Қажығали
Мұханбетқалиұлының "Тар кезең" романында кеңінен баяндалады. Ол – қалам қадірін білетін
талғампаз жазушы. Қазақ оқырманы оның «Жұлдызды түндер», «Тоғай сыбдыры», «Қайдасың
сен, махаббат?», «Жалғыз жиен» кітаптарын құшырлана оқыды. Әңгімелері ә дегеннен-ақ
жетектей жөнеледі. Өйткені тілі шұрайлы, ойы оралымды. Жазушының басқа шығармалары бір
төбе болса, «Тар кезеңі» – бір төбе. Роман жарық көргенде жазушы Мархабат Байғұт «Егемен
Қазақстан» газетіне «Жиырма жыл жоғалған жазушы» деген мақала жазды. Қажығали
Мұханбетқалиұлының 20 жыл бойы әдебиет көкжиегінен көрінбей кеткені рас. Жиырма жылға
жуық тақырыпты зерттеген автор 2012 жылы аталған романды кітап етіп шығарады. Қажығали
Мұханбетқалиұлының еңбегі зая кетпей 2014 жылы роман Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
атанды.
Романға автор Қ. Мырза Әлидің: “Бұл жерде ел ұрандасқан, айқайласқан, Бұл жерге жау аяғын
байқай басқан! Ерліктің етегінен ұстап тұрып, Еркіндік сонда алғаш тәй-тәй басқан” деген өлең
жолдарын эпиграф ретінде алуы тарихи романның елдік, ұлттық мүдде тұрғысынан өткен
тарихқа жаңаша көзқарас, пайым-парасат тұрғысынан келген елдік, патриоттық бағыт-бағадарын
бірден аңғартады. Эпиграф оқырманға романдағы кешегі өткен тар кезең, алмағайып замандағы
елім деп еміренген ерлердің рухынан хабар бергендей әсер қалдырады [3].
Сырым батыр жасы ұлғайған кезінде отарлаушылардың озбыр саясатына қарсы шығып, жерінен
айырылып, жайылымсыз қалған, патша әкімшілігінің езіп-жаншуынан, тонауынан әбден
титықтап біткен халқының наразылығына үн қосып, қарулы күреске шығады. Ол өзінің
Орынбордың генерал-губернаторы Игельстромға жазған бір хатында былай деп жазады:
“Сіздердің түрлі әдістермен алдап, қолға түсірген ноғай, башқұрттар сияқты бізге де бұғалық
салып, езбекші екендігіңіз белгілі”. Бұдан Сырым батырдың қолына қару алып, көтеріліске
шығып, басын бәйгіге тігудегі мақсатының айқындығы, халқының мойнына түскелі тұрған сол
бұғауды үзуге ұмтылғаны анық аңғарылады.
1783 жылы Сырым бейқам жатқан қазақ ауылдарын шауып, кезекті тонауға келген казак-орыс
атаманы Чагановтың отрядымен шайқасып, оны ойсырата жеңеді. Атаманның өзін тұтқындап,
Хиуаға құлдыққа сатып жібереді. Бұл патша әкімшілігіне үлкен соққы еді. Соған орай Орал
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қаласындағы патша әскері түгел аттанып, осы жылдың күзінде Сырымды қолға түсіреді. Бірақ
оны Нұралы хан қыруар мал беріп, бірер айдан кейін босатып алады. міне, тарихи дерек бойынша
алғашқы көтеріліс осылай басталады.
Қазақты орыс әкімшілігінің заңына бағындыруға, елдің тұрмысын бұрынғы шариғат емес,
дәстүрлі қазақтың дала заңымен емес, ата жолымен емес, орыстың заңымен реттеу үшін келген
адам ғой. Қазақты орыс билігіне түгел аударамын деп келген Игельстромның сол саясатын
жүзеге асыруға қарсы адам – Сырым. Сырымның батырлығынан гөрі саясаткерлігі басымдау.
Сырымның ұлылығы да, қазақ үшін істеген ісі де осы жерде көрінеді. Бұларды автор шебер
жеткізеді.
Тарихи дерек бойынша Уфа және Симбирск аймағының жаңадан тағайындалған наместнигі –
генерал-поручик барон Игельстром мен Сырым арасындағы саяси қарым-қатынастар жасауда
Сырымның тапқырлығы, батырлық тұлғасы, ұлттық қаһармандық бейнесі тарихи деректер
негізінде көркем суреттеліп, елдің ішкі ынтымағы мен сыртқы саяси тәуелділіктің болашағын
болжай алуын автор нанымды тұрғыдан суреттейді. Бұл жерде автор тарихи деректер мен қоса,
шешендік сөздермен, тарихи жырларды интерпретациялау арқылы романның көркемдік
құндылығын арттыра түскен.
Сөз жоқ, Қажығали Мұханбетқалиұлының “Тар кезең” романы ХХІ ғасырда қазақ әдебиеті
қазынасына қосылған құнды шығарма. ХХ ғасырда жазылған Шерхан Мұртазаның “Қызыл
жебесі”, Мұхтар Мағауиннің “Аласапыраны”, Ілияс Есенберлиннің “Көшпенділер”
трилогоиясының үшінші кітабы “Қаһары” тарихи-әлеуметтік, ұлт-азаттық көтеріліс және
халықтың тұрмысы жағына біз сөз етіп отырған “Тар кезең” романдарымен үндес келеді.
3. “ТАР КЕЗЕҢ” РОМАНЫ МЕН ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ҮНДЕС ШЫҒАРМАЛАР.
“Тар кезең” романы мен әлем әдебиетіндегі үндес шығармаларды да қарастырып көрейік. Ұлтазаттық көтеріліс, патшаның озбыр саясатына қарсы шығу тақырыбы әлем әдебиетінде де көп
жазылған. Мысалы, ХІІІ ғасырда халқын Англия патшасының озбыр саясатына қарсы
көтеріліске шақырған Уильям Уоллес. Уоллес пен Сырым батыр тарихи оқиға әлеуметтік
жағынан да тіпті қаза болуы жағынан да өте ұқсас келеді.
Салыстырайық:
• Уильям Уоллес ауқатты дворяндар әулетінен, Сырым Датұлы да би болған дәулетті ұрпақтан.
• Уильям Уоллес рыцарь болған, қолына қару алып халықты майданға бастаған. Сырым Датұлы
да шешендігінен бөлек батыр болған.
• Уильям Уоллес батырлығымен қоса асқан шешен болған. Ақын Соқыр Гарри өзінің поэмасында
оны халықты майданға бастап апарар кезде асқан шешен етіп суреттейді. Жоғарыда айтып
кеткеніміздей Сырым Датұлы да қызыл тілге дес бермеген шешен әрі көсем болған.
• Уильям Уоллес патшаға қарсы шыққаны үшін сатқындардың кесірінен ұсталып өлтірілген. Ал
Сырым Датұлы Хиуа ханының орыс патшалығына сатылуының кесірінен у беріп
өлтірілген.Уильям Уоллестің ерлігі жайлы ХV ғасырда ақын Соқыр Гарри көлемді поэма жазған.
Бұдан бөлек француздарды “100 жылдық соғыс” кезінде көтеріліске бастаған батыр қыз Жанна
д’Арк те Сырым Датұлымен тағдыры ұқсас келеді. Жанна д’Арк туралы шығармалар әлем
әдебиетінде көптеп кездеседі. ХV ғасырда француздың ақыны Кристина Пизанская “Жанна
д’Арк туралы сөз” поэмасын жазса, одан кейін Мартена Лефран, Симфорьен Шампье, Ален
Бушар және тағы басқа ақын-жазушылар батыр қыздың ерлігіне арнап шығармалар жазды. Біз
жоғарыда айтып кеткен шығармалардағы кейіпкерлерден бөлек Робин Гудты айта аламыз.Робин
Гуд – ағылшын халқының орта ғасыр балладаларының кейіпкері, орман қарақшыларының
жетекшісі. Аңыз бойынша ол өз қарақшыларымен бірге Ноттингемнің жанындағы Шервуд
орманында байларды тонап, олжаны кедейлерге үлестірумен айналысқан.Робин Гудтан бөлек,
бірнеше кейіпкерлер де бар.Мысалы: Хуан Чао — қытай халқының ұлы, кезінде тұз сатумен
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айналысқан, IX ғасырда Тан династиясына қарсы көтеріліс ашқан. Аз уақыт император болған,
артынан бұрынғы императордан жеңіліс тапқаннан кейін өзіне-өзі қол жұмсаған.
• Дардо Бартоли — Герман императорының ізбасары Фридрих Барбароссаға қарсы күрескен
атақты ломбардия көтерілісшісі.
• Михаэль Кольхаас (Михель Кольхаузе) — неміс бюргері (ат сатушы саудагер), XVI ғасырдың
ортасында Дрезден аймағында рыцарьлардың зорлық-зомбылығына, алым-салығына қарсы
көтерілісші.
• Хон Гильдон — корей янбанының некесіз ұлы, XVI-XVII ғасырлардың соңындa қашқындар
тобымен орманға қашып, кедейлердің құқығы үшін күресуші. Хо Гюннің “Хон Гильдон туралы
айту” атты корей классикалық орта ғасыр повестерінің кейіпкері атанды.
• Устим Кармелюк — Подольедегі 1813-1835 жылдар аралығындағы, украинада феодалдарға
қарсы ұлт азаттық қозғалысының жетекшісі.
• Василий Фёдоров немесе Манчаары (06.1805—8.11.1870) — якут ұлтының батыры, жергілікті
феодалдардың қанауына қарсы күресуші. Бәріне танымал жыршы және жыр бастаушы, әрі
импровизацияның шебері. Манчаардың бейнесі орыс, якут және совет әдебиетінде талай рет
сомдалған.
• Котовский Григорий Иванович — Ресейдегі Азамат соғысының батыры, Бессарабияда XX
ғасырдың басында помещиктердің жерлерін өртеп танымал болған, оны шаруалар қолдап,
жандармдардан құтқарып отырған.
ҚОРЫТЫНДЫ
Ұлттық тәрбиенің қайнар көзінің бірі – ұлттық мүдде, тарихи шындық. Қажығали
Мұханбетқалиұлының “Тар кезең” романы ХVІІІ-XIX ғасырлардағы қазақ халқының отаршыл
саясатқа қарсы қалай көтеріліске шыққанын баяндайтын, қазақ халқының батыры Сырым
Датұлының өмірінен сыр шертер құнды шығарма. Бұл күндерге жету үшін де, қаншама
қиындықтар мен ауыр тағдырды мойнына артқан батырларымыздың ерен еңбегі деп
бағалаймыз. Батырлар қашанда туған елімізді, Һәм жерімізді жаудан қорғап, кейінгі
ғасырларға аманат жүгін артып кетті. Олардың ерлігін біздер көбірек насихаттай беруден
жалықпауымыз керек. Ендеше, «Тар кезең» ХХІ ғасырдағы қазақ романдарының іргелі
туындысы ретінде, әдеби көркемдік, тарихи тағылымдық мәні жоғары туынды деп есептейміз.
Мұның өзі бүгінгі жастарға елдікті, ерлікті үйретеді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Қазақ романы: өткені мен бүгіні: Ұжымдық монография. – Алматы: «Алматы баспа үйі»,
2009. -644 б.
2. Тебегенов Т.С. Тәуелсіздік дәуіріндегі жаңа қазақ әдебиеті (ХХ ғ. 90-жылдары және ХХІ ғ.
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МҰҚАҒАЛИ МАҚАТАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ҚАРА ТҮСІНІҢ ҚОЛДАНЫСЫ
THE USE OF BLACK IN THE WORKS OF MUKAGALI MAKATAEV
Әбдікерім Дана ӘЛІМБЕКҚЫЗЫ
№148 мектеп-гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, Алматы қ. Жетісу ауданы, магистр,
000-0001-8515-8445

ТҮЙІНДЕМЕ
Мақалада Т нұлСатМұқағали б1.Алйыашығармаларындағы түр мен атзқртүстердің, ТНОЫҚДРоның ЛЕМІСРТішінде, НАЛПДҒЫЙқара ІРКЕПСтүсті іЕмлзжиі әліткзуедс
қолданған лнағшығармаларын йікнеталдай анбАлйхыотырып, адамның б1.2Алйыарухани дүниетанымына ыа1.3Аблйиүәдтнме серін, рійбқаақын ураытл
шығармаларының улрқұндылығын
зет
таныту.
қ ұқағали ңхақнылатндрихыМақатаев ңгемкршығармаларындағы кмелт түстердің көп ейра,қікт қолданылуы мен ңекөсмкөркемдік дреінт
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үсдет
теортаға
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рүшғаыс
сүйіспеншілік пен абАлйыадами наұлытғс қасиеттерді асбйлныт үлгі ету. ңгемкрАқиық ырсңаақын аскрөзқМұқағали лп,аыМақатаев ңоныақз
шығармаларындағы атүстердің
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ст
едмерекшелігін
бір.л
лшталдау.
ағ
Кілт сөздер: түс, қара, құбылыс, мағына.
АННОТАЦИЯ
В статье показана ценность произведений поэта, влияние на духовное мировоззрение человека
путем анализа типов и красок произведений поэта Мукагали Макатаева, в том числе наиболее
часто используемых произведений черного цвета.
Остановиться на художественном своеобразии и ценности цвета в произведениях Мукагали
Макатаева, через поэзию акына донести до подрастающего поколения вечные ценности:
подражание любви к Родине, родному человеку, окружающему миру и человеческим
качествам. Анализ использования цвета в творчестве поэта Мукагали Макатаева, особенностей
языка поэта.
Ключевые слова: цвет, черный, явление, значение.
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– қоғамдық апөмірдің,
сқт
табиғи ортаның
рухани
аыруңлбнқйәғд
алуан дпітүрлі
кле
етсипатын
крінлң
суреттейтін, іусрқөзіндік
быеатл
абояуын
трих
ұлкелтіріп
тқғаы
нұрғысипаттайтын
тад
әр трықилы
а
түс пен қтүрді,
ұлыт
ивғаолардың
солм
айғтүрлі-түрлі
лн
абреңктерін
Алйы
білдіретін ияыөніұғымдар,
хатдсжеқ
қатаулар,
хаыл
ттұрақты
пенріз
нджәне
-жеыұртал
йлжай
меінш
а,лнытіркестер.
бғп
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Қазақ атншйтілінің
брлыуісқе
тж.сөздік
қеа
лрдқорында
Оңаы
ерекшешбеңаорын
тырих
ртаңғыалатын
жнқ
іұлреосындай
ткғанд
түс уыаатауларының
тснзм
.ренегізгі
к
ондтұлғалары
Са
аса көп үнгіболмаса
б
да, гндолардың
емі
атқбілдіретін
Қнғсз
еклсмйдмағынасы
әрңгі
мен мәні, ықтаясы
-саяпй
өте кең. шп:ыОлар
ал
бір абтілдің
«Алйы
аҚшны
өзінде рдеұ.СазыңҚкөптеп
,псвтнғолм
иытсаналады.
сяқ
сондықтан бұл сан тқилы
пенріз
уғаөзіндік
тн
рдгіерекшеліктері
же
бар дмрлексикалық
а
топ ндйқа
барлық !ан»ырдтілдердің
-ғтбгеқс
де еізсөздік
лб
ілқорының
бруд
ін.«түр-түс
мүк
абәлемі»
Алйды
деп ыааталатын
здбмлңр
аайрықша
тнрихы
бір утобындағы
зетр
қолданыс ыаясы
олрдңа
кең, мағынасы жағынан бай, нақтанымдық
рухылсте
ремәні
Пзиднт
зор .Әтзатілдік
Нвңрбеы
рихқұбылыс
«Та
ыаолретінде
тнд»қ
ыатбсзкқндлғің
қарастырылып рлнікеледі.
пмек
Түс пен түр гінлтәлеміне
өзек
ақатысты
тпуы
ытілдегі
отр:
атаулар мен атолардан
-б
наитуындаған
рухық,ә
ріееркін
сзмд
ытіркестер,
олрдңа
лнтұрақты
идаые
тлжсруыағ
тіркестер, енфразеологизмдер,
дг
ермтоливсалыстырмалы
сназіыпд
н.кттіркестер,
е
ыатжұмбақтар,
зд-бмлңр
ымақал-мәтелдер
идясе
іздтіркестерінің
бң
үнгібаршасының
б
лтабиғатына
киеі
анмтерең
ұсдерыт
плүңіліп,
кеі
бір тзерттеудің
жар».ы
абауқымында
Алйы
аурлеынАтәптіштеп
тйіздғб
атқарап
жрысұм
үрлшығу,
ті
атәрине,
бғы
лімүмкін
ж.үргдз
іремес.
Бнш,
Ақ атрихжәне қара түс ектдратауларының табиғаты ңаықтұжрдекі-ақ ығн-мсаәетүсті саытунбілдірумен нежәхайдолрңышектелмейді. ндшығҚоршаған нту.ақы
ортаны атғыбжай атжрсұмыкөзбен зінегжәне уатсныарнайы рлыақаспаптар лджеүргіз.арқылы іншЕ,ккөруге арйынболатын ногиялақрпыттүстердің угезтржалпы кТүрісаны імнтлкңе
табиғатта екі хмеАтігндасуиИмыңнан скнеіотыз ұңғытшмыңға олтқыдейін лздеімңжетеді. Біздің ақҚзпайымдауымыз зиядғыАабойынша, арғыбйтүр-түс рдңұлаыт
құбылыстарының ір.бсапасы мен рдғаыссаны, лыаднгейіңхаындқсыны мен н.құрғасипаты, рғаысоларға елкндгсәйкес зақатаулары дғыханбарлық жүз,қы-танішК
тілдерде ыбірдей
снд
спл,емес.
ақыт
рҚазақ
әіб
лытілінде
адн
ріпкеөт атүс
др атауларының
жүргізе
ан.тжалпы
ғбс
ісаны
жңүзд
ежетпістен
ішнд
іасадык
жңүзд
ң.е абОлардың
Алйы
,міне
отызы – жүзгенегізгілері де, IVXқырықтан рдғаысастамы ибіклтуынды жн.үргізетүрлеріне іЕнелатыужатады. ңкебОсылардың іңргесн,ішінде а-тлй
тұлғалық атрөзгерістерге
ндс
удп,ұшырауы
тры
н,қтжағынан
аж
да, йлмағынасының
әіг
акүрделілігі
трих
ргежағынан
ад
да ақ анжәне
пыстр
лйра,қжы-мт
қара еаытүс
дгрлғ
ідрлатаулары
бғыам
ірдй,ерекше
бе
зікөзге
мне
ңғатүседі.
мз,
Тек «ақ» өтгіатауының
жаеоныйүрбмк
өзі шіетғана
жк
он бес ңытүрлі
жтұр
адмағынаны
жны
алқс.мт
білдірсе, рдн«қара»
ғаыс
сдуіаертатауы
гәқйм
ажиырма
дңқ,ы
үш рңметүрлі
-әазлгіы
рлымағына
ақ
ақттүрін
-ұрпн
лсбілдіретінін
жап,ғы
нақтжкөреміз.
–сбр
Қазақ абелінің
Алйы
атәуелсіздік
осндйы
ейраалған
қкт
он.кезеңінде
бғал
абМұқағали
Алйы
лМақатаев
еміз
іздуемұрасына
сТәлк
лнғаекбұрынғыдан
дйіш,
аснәлдеқайда
бғы
лйам
басым нажаңаша
трих
иікөзқарас
ст
айқалыптасты,
тп
лн.ақын
кег
Мнің,е
мұраларын
абтанудың
«Алйы
аижаңа
ся
бір ейра»кезеңі
қкт
ыабасталды.
тбқрн
лаАқын
удғы
амқыстшығармаларына өзі –ытұрпаңқзақдүниеден ңхақнылқайтқаннан IVXкейін, рдғыасҚазақстан ұлспыраРеспубликасы азндмМемлекеттік лнға
сыйлығы еберілді.
дйін
Мұқағали натрихөлеңдері – асбнғыұлттық лйампоэзияның лкнегтқұыАйабжаңа бір нхаңыбелеске антмерихыкөтерілгендігін, олратғық сұрмытқазақтың анмеғджйықара уатсны
өлеңінің оышынайы
бд.л
оикевқасиеттерінің
Бтьршл
ыналзқадірі
рухқң
іртартып,
буа
зтнырбұрынғыдан
амң
да ртолысып,
екш
ұлнкемелдене
трыға
өздріне
,түскендігінің
ташізмңкуәсі.
кқерғылнойд
Ол ыққазақ
жса
анөлеңінің
қрлы
й,еұлттық
кпөрст
іншербояуы
кс
мен жқырухын
ұб
аұстанды,
нұқс
доны
реінт
зітүрлендіре
қрга
атбайытты,
ұрпқ
іртсөйтіп
буа
здтмыңра
қалың лнқазақ
ағ
імздуесоқырмандарының
Тәлг
өзіемд
,жүрегіне
ейЕіылжол
өзкгнтамдбр
өзіемд
ашты.
он,дқСонымен
бағытл
ықатар
олрдңа
анақын
тмерихы
ыаз.қазақ
трмсұнп,ж
аблирикасын
Алйы
ХХ атнрихы
ғасыр узетрәдебиетінің атбсыозық ектдрүлгілерімен тқнжрұмеақұнарландырды. сорыңдғамнетрхивіБілікті, алн.сқғтпарасатты аҚзіргақын атңдретінде өз ңаытқрдұж
заманының ірі екітдңрмәселелеріне ірабзғжлыдуқалам емілтздтолғаса да, лзыжп,асоның клшеөзінде атұрпққазақ атрихөлеңі мен ана рсаныетілінің ғышпа-блрт.ж
ғасырлар абАлйықойнауынан нәр ураытлжинаған елтмәір,аталы ектдр,дәстүрін тдбрәеибұзбай, албршық.жарасымды әрі ,аМыслиеніповцяғюртабиғи едйінгтүрде улргезт
дамытты. Ол – ң,.СылаПтсбірде е.ИшиніАң,вЛқоғамның .Втодвң,лРыкеренаулығын аов.ЕСМң,лытбетіне к.ФоліИң,тьбасқан йор.ГеИің,дгиқатал .АтНң,ырисовсыншы, кңпаийдсГ.Сіенді ңкетріббірде .аытждбала ұБлаңнкқетжйрз
мінезді атңқкіршіксіз
Қнысз
IVXтаза,
рлаңқылдаған
дғаыс
ымаңғал
дқоға
аижан.
ся
ықСөйтіп
жса
ажыр
тсны
он,дқәлемінде
бағытл
өз қойын,
хаыл
өз сұрмышындығын,
т
атслн,ы
жүйелі қн-жытакөркем аин.тсғптілде өзімңдақындық ушлзерднтібиік беұмаМв.Жтұрғыдан ңкетрінбтұтас йауғтбқод.ылшеберлікпен зімӨжырлай лонебғабілген. гекнөптМұқағали ңкетрб
сыршыл, лп,зыыстық
нжа
елтлирикасымен
мәір
өз лоқырманының
зеітнрп
қрыжүрегіне
жа
ғыжол
шп
ыттапты,
жар.
сңоларды
Оны
рндАлжаіжақсы
йыесқб
иытжырдың
сяқ
қхаыл
ләззатына тқандырып,
пенріз
олмөзінің
теғын
уғаменімен
тсны
роөмделаадамзатқа
.қбыТнугі
ңкеіортақ
трдб
удақиқатты
жңинаы
асжырлап,
брынд:
шқалың
Мна
еозыоқырманның
Қавб
рих«Та
жан авжүрегін
Меож,.Қ
қ.Обаурады.
Азыар
абСондықтан
«Алйы
да біз »«түр-түс
ха,н
бәлеміне»
Қ.Әуов
ена.Жбайланысты
Кмвт
абзерттеу
«Алй»,ы
.Днысанымызды
Суітә
ан»,б«Алйхы
Мұқағали .АровқасМақатаев ныТұраңөлеңдеріндегі ры»,ұлад«қара» әеСрснтүсінің табСхқолданысын ыордсағана –ін.мүкт»,сТарбөліп атқҚнсзалып, қлыҰттанымдық опеиясЭнцк,лды
табиғатын ақмүмкіндігінше
«Қтзр»
кең де рихтерең
«Та
әрі улр»,жан-жақты
зет
Т.Швнбеойыақарастыруды рогесжөн
«Пнив
ниекөрдік.
зач
Қоғам ғаоеиндамуымен
прсдт
азқатар
Ктнхс
тіл де сдамып
Роий»,
ломаотыратын
Қ.А,вжн
тхмнысанға
Қ.Реаов
ітқңжнымалжатады.
«Трүкхд
аАқын,
т»рихы
ақжазушыларымыздың
Қз
атрихы
тілі алсөздік
жндғыур
овңасқұрамымызды
Гны.Ық
ғамолайтып,
ныудйт
аблексикамызға
Алйы
нжаңа
хаңы
сөз »,қосып
рөлі
ихаңыотырады.
лЕнот.Уә
абСөздің
«Алйы
ірмңЖнебойындағы
жлздоғаә
әр қншғыал»,птүрлі аіЛ.Жповңүснымағыналардың «Мшһүрәтабиғаты іЖпүсбіркелкі йбңаАылдемес. тнуыабіг,рлқд»хСөздің «Мшһүрәнегізгі іЖпүсмағынасы, смндғыұратуынды абАлйымағына, нхаңы
поэтикалық иубелмағына, аб«Алйыфразеологиялық нхаңыбайлаулы рмлгеіәкмағына, астя»рысинтаксистік аб«Алйышартты зытақұлскіүретмағына – мдс»,ұйырушат
осылардың қ»бәрі
«Атиа
алсөзді
жндғыур
реыжан-жағынан
Ртанов.Кң
аңқкөрсетеді.
«Қытз
Бір еуысөзге
тнм
ыбірнеше
ұран
айғмағына
лн
абберу
Алй»ы
улрарқылы
зет
рлыберілген
ақ
нхаңы
сөздер рияелыақын
мпна
ый,лирикасында
«Қат
кең сорын
Рй,е
ымтралады.
-қса,н
Көп а,мағыналы
бяны
сөз тек нқттілдік
жа
рібқұбылыс
қа
ураықана
тл
і.лемес,
кде
еІздніс
көркем мапробңенылдүниедегі наытлббейне лғымисырын аытмднқашудың ңкебкөрсеткіші. ықлұрмАқын кіенирухадттіліндегі көп .ұраытдмағыналы ірншБсөздер аудтр
өлеңнің блкөркемдігіне,
Айаы
нмазмұнына,
хаңы
мтлкмәнеріне,
е
ашыәсеріне
бс
дқызмет
реінт
аықетіп
бҚйлнтдзғрих
тұр.
Мұқағали лтлирикасындағы
аны
өте кең ,және
орны
абжиі
Алйы ураықолданылған
тл
асөздердің
трих
улр,бірі
зет
– ногиялқара.
ақрпыт
Бұл улрсөзді
зет
жеөнід
автор әр тдтүрлі
еі.л
іншмағынада
Ек
ауджұмсап,
тр
риялтура
мпеа
ый,және
«Қат
сауыспалы
Рй,е
амағыналы
трих
р»сөздердің
Жоңға
ураысырын
тл
тдашты.
еі.л
ыаҚара
тпқрғ
– ақ ітсөзіне
өзек
слантоним
мәе
сөз. IVКөбінде
X
рдсындық
ғаыс
лмгемағынада
ә
йлұықолданылып,
тәақғібгА
зат несімді
хаңы
еіанықтайды.
тңдс
Ал нұрғытад
түсіндірме трысөздіктен
а
ққарасақ:
ұлыт

Full Text Book-III

305

cappadociacongress.org

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
15-17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

ҚАРА
1. ркүйенің
екш
ұлтүсіндей
тға
дкеі(аққа
г,н
ыоқарама-қарсы);
снме
2. атҚарапайым
қр
абйнғкөрінген
ыАлхң
ріб,нәрсе,
қа
імтқарайған
бне
зат ;
3. Бір ногиялнәрсенің
ақрыт
улрнобайы,
зет
абпішіні
Алйы
п,ретінде
жүргіз
ңхаияқаумақ
оныітсрб
с.Иуикөлемі
ҚАа
сан семөлшері
кнід
4. Өлікті аза ндқғытатұту
ж
әеднуібелгісі
.л
амқретінде
тырихнл
шолуға
басқа
аоқсалатын
тсл,
бқара
Қ.Әуов
атқорамал.
Қнсз
Қара етжаңбыр
бнрі
– ұзаққа енсозылған
дг
ңгіндсуық
еб
абжаңбыр.
Алйы
Қара »тндорман
ақы
– а) алсқIндағашы
мVхыX
рдқалың
ғаыс
заөскен
қ
ңорман;
хақныл
ә) заесепсіз
қ
көп дығдүние.
хаңн
Қара өлең – әр ымтржолы
с-қан
бір ,ураыбуын
тл
абболып
Алйы
нкелетін
хаңы
аөлең
трихы
пурантыітүрі.
кТзелөңс
Қара түн – а) еКөзге
дйінг
абытүртсе
Алйд
гезтнр
көргісіз
абқараңғы
Алйы
түн;
ә) ыаауыр
тбқрн
гелқндаыазап
-жзтұр
қнлрдызушауыртпалық.
-жаң
Қара шаңырақ – а) еңкүлкен
трінб
амқатасы,
тырихнл
йлшешесі
меінш
н.сотырған
жға
үй;
ә) ең аұл.Салғашқы
О,ғым
а,мәдениет
вМеож.Қ
қ.Оошағы
Азыар
абмекеме.
«Алйы
»ыт[2,
хан 477]
Тілімізде ірқара
Бнш
аудсөзі
тр
абөмірдегі
Алйы
нкереғар
хаңы
нбарымтшлуіскқұбылыстарды
қе
дкреінт өрсетіп, заадамның
қ
аалуан
тндғырих
лттүрлі
аны
,көңіл-күйін
орны
риянмпеңы
беруде йсж
Ре әне иніңтЦ абиғат ндаықортс ұбылыстарын лнсуреттеуде
қағ
өте зажиі
қ
нұшырасатын
жыұрт
сөз: еқдрбс олаң атқара
қндры
апшаш,
сқт
.жатлоқара
қендғыу
еікйрақлт
құлып, сықара
-қілим
жеөнід
бояу,
йлдқара
ыа.т
көз, іншқара
Ек
аудбұлт,
тр
абқАлйы ара ншәлі,
хаңы
рібқара
қа
тас, зіқара
реӘт
түн, нұлқара
Сат
су, онқара
бғал
еннөсер,
дг
азбқара
лжр
рлдпікең
орман, еқара
тріс
еіқарға,
мнүрдңс
с.Иуиқара
ҚАа
сжорға,
кнеің
еқара
ішнд
тау, нықатқара
жілрд,Обң
ытаспан,
нақ
екқтдр ара ажол,
қтұжрғ
еүқсніпй ара наыттамшы,
лдқ.
шінқара
Ү
аудбала,
тр
абқара
Алйы
рінбқңа
жауын, алқара
сқуыт
ежұлдыз,
мүрд
нқтақара
ж
бақ, дмншесгіқара
аңбүйр
лпеорда,
тмонаи
лнуықара
а
қой, ңдмнықа ара ңқмоншақ,
а
еүқара
скй
імтемен,
б
гқара
жеөнід
рыекқорған,
/қлтдұс
арықара
стлу
енәлижріт
жал, тдқара
еі.л
дақ, қара
Тіншөрт
күз, аудқара
тр
абшаруа,
Алйы
аықара
бздмң
нғтшаңырақ,
алқы
еүқара
сгій
ңқшалғын,
а
арқара
йын
ногиялхалық,
ақрпыт
улрқара
зет
бас, лніқара
жгеүрз
ырихтгеолдакңнөп
кебін, еқнәлріижт ара ытж
налқ ау, лр,сқара
кет
уетбала,
ср
рлықара
ақ
лнітүнек,
жпүйе
ертнқара
аібмңғы.жолдСқ
атқр қайғы, ногиялқара
ақрпыт
дпекеш,
әісн
айтқара
қ
ылуайым,
қнап
лнқара
кгеірт
еүмұрт,
сгій
абқара
Алйы
нкүш,
хаңы
ұңғытш
қара ғасқазақ,
лжн
інқара
мүс
нар, реқара
потінң
еіншкБс ісі, аудқара
тр
зіөлең,қара
қрга
зджаяу,
ке
ұшыққара
ртжла
алкөңіл,
тнрғ
абнт«сқаралы
ұлАійң»реыуғд
йднсұлу,
қа
лнғақара
ы
күн, уіңтт.с.с.
сре
Келтірілген сөз втіркестерінен
аорыт
Мпавйт.Ае
қара
іктсураеынсөзінің
змл
өте көп мұждрысөздермен
та
ныеркін
лқртоад
тдтіркескенін
еі.л
шбайқауқауға
Мна
еозы:Қавб
болады. Бұл сөз рих«Татіркестері – сзеі»рдтура ңгіндебжәне аб«Алйыауыспалы ңоны.рекмаз»мағынада ендгберіліп, алқсмндыөлеңнің абАлйыэмоциялықэкспрессивтік нәсерін
хаңы
акүшейтіп
ғпйыж
ардытұрған
бң,т
бондсқмағыналы,
Сұлң,ыаш
рыобразды
жоға
сөз әдгіжтіркестері.
ер
«Қара» млтксөзі
е
– зат ейра,есімді
қікнтң
геайқындап,
көрн
литсөзге
дүгіомқаныөбпр
рғаүстеме
ыс
замағыналық
қ
ныреңк
хақңл
рыажамап,
тғд
данетмпоэтикалық
ісрихыгбқ
дкетілдің
ігн
IVәрін
X
ржандандырып
ғаыс
ытұрған
хақздмңл
аполисемиялы
тнрихы
сөз.
Ақынның аб«Қап-қара,
Алйы
ағажап,
зным
отадқпҚсиқырлы»
нғбсыезігл
ан.атты
бядғ
ңкеөлеңіндегі
тб
аб«қара»
Алйы
сөзі - ураысын
тл
геесім,
знтр
улдңгерәтура
зіатыйкм
ан.мағынада
бядғ
және онысындық
Сң
еқызметте
ішнд
ытзажұмсалған.
қң
Қап-қара родыкөзді
Гет
бір .Леқыз
Ашиніңв
бар,
Қашпаңдар бйдқара
Ааы
ыабояудан!
еблйдп
Аспанда уенітжарық
сгр
лн:жұлдыздар
кіергт
Қап-қара абтүнде
«Алйы
іәрибсоянған.
тже
немесе:
Жарыңның йқлсышашы
-а
ынасқғт,қап-қара,
-жоляпбй
Көзі де сндғықара,
ат
хақныл
ңшамасы.
Сондықтан нағыжүзі
ж
оыаққала
бсн.л
Сондықтан әсем қарашы. [5, 23]
Ақын бұл қондй-аСөлеңінде өзінңшп:ыалсРйеқара н,лпамеғыштсөзін ыйдҚңатбірнеше рет оханбымегдқайталап, жнүргізеөлеңге ыатпқр,айрықша нәр ршеб«Алйыантқсберіп, нағыжстильдік оыбснл
бояуын ыаұслнақтылайды.
трднғң
Бұл әншумақтағы
бріе
аықара
бсм
көз, ныл,ақара
ОтҚмшұсд
онабояу,
дыс
йіқара
мнә
ішаш
нем,зд
науытура
ж
ат,мағынада
қл
һаберілген.
қырл
нодСқаыт
Алғашқы және
өзіне
асоңғы
т
ілтшумақтағы
бе
дкүшейтпелі
еі.
мйұла.Жшыраймен
Кынт
аб«Алй»ы жасалған ңгінд-еб қара Шо.Уәңихаытлвн сөзі аб«Алй»ыөлеңнің ендг а,Спвте ұразыҚнғмеңбгін
салмағын ноқамығымдай
тғл.
рзаовыттүсетіні
Еңхме.М
ыанық.
ұран
Қап-қара, абғажап,
Алй»ы
енсиқырлы
дг
Қашпаңдар слқоантқара
мияығ
аббояудан!
Алйы
Қандырып уыз-ұйқымды,
Қап-қара атнытүннен
дсң
»аоянғам.
б«Слқ

Full Text Book-III

306

cappadociacongress.org

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS
15-17 December 2021 / Cappadocia-Nevşehir

Қап-қара өнетүнді
бімл
ікөрдім
үзнд
де,
Жап-жарық ңгіндтаңға
еб
абкездестім.
Алйы
Қарасыз, аңтнызсірә
қр
мен IVмүлде,
X
Аппақтың рднарқын
ғаыс
үргеқсезбеспін
хаөмыіснл
,- дкедейді
ігн
ұаақын.
стңныдрл
Ақынның сыр мен нжсезімге
ке
утолы
бнаы
«Ақ тае,пнқайың
іршүз
әні» тднатты
а
аппоэмасында
бры
да мбтқара
Әәіел
ғсөзі
хан
мол лнды,көрініс
қғаос
аыбАлйдң
тапқан.
... Күз уғадбопты,
17-178трнжлы
рыаасқарды
лндғ
хрбұлт
таныи
нңітұмшалады,
ке
Жел ноқакеліп
тғл.
іздргежез
б
лғап,қияққа
қызд
мұң лшағады.
хап,ыт
Қатулы лнқабағына
қағ
рдгеінкқаһар
жлтә
мнардегі,жзыбұққан,
қс
Қарт ытауға
хаздқмңл
іреқара
кө
енөсер
кіндөбс
мұң дйсалады.
мұра
немесе:
Қара албұлт
сқп,ыт
тднқаралы
а
ару адқртүнереді,
бслғуымн
Қарағай етқара
өсйи
йғааспанға
лныт
ңтіреледі.
азғы
Қаптай кеп еіқарбаласта
бзргс
ңмеқара
әгі
рлықарға,
ақ
Қарайды ніктқара
еж
не»ід.тауға
-қайы
әетүнегелі.
Срсн
Қара тау табқара
Сх
ыкүзді
ордса
ін»сұнатпайды,
Таүркт
Қарайды, енқамқор
дг
ңгіндболып
еб
ыенТ!алжұбатпайды.
»-джүрктгбқіпс
Қарманып, ылқалжыраған
қса
жеөнід
қара
құс кеп
Қайыңның тғлрбұтағына
ұма
лн.шуақтайды.
кіергт
[6, 51]
Бұл онышумақтардағы
Сң
еқара
ішнд
аббұлт,
«Алйы
»беқара
ханіздгл
алсқаспан,
ндмы
аыбқара
Алйд
тау, рғақара
«Жоң,
құс ыйғатіркестерін
Қт
рсқолданып,
қаы
зыттабиғат
ақ
нбруісғадкүел,т
құбылысын ырабтңқшебер ліңедсуреттей аыбснотырып, меклтадам дуықосөмірімен ақмстбайланыстырады. Сол зиялАқыарқылы рқахытдл
көңілсіздікті, нжабырқаулықты,
өзіме
асжайсыздықты
нуғ
үржбейнелейді.
мбә
тенк
Өлең екөсмн.үіұл»тғааллитерацияға дреінтқұрылғандықтан, екн.өрстерекше .МмнұлНехаытэмоциялық рих«Таәсерге ие улр»зетболып ңгіндеботыр. абАлйыӨлеңнің ураытлАйдбзе
бірыңғай ендгдауыссыз өндбіемлқатаң «Қ» абыАлйдңдыбысынан қшынабасталуы ,аыортссондай ,өмірмәнерлі. дқхаынТабиғат пен әгеждрзмблыңақйадам рілнкеөтг
арасындағы ураытлбайланысты тес,ілтереңдете ыоснмеотырып, атқрақын IVX-адамның рлғадыснаытрихзақбасындағы деғыханмкүнделікті риясңмныпеөмір ымтрс-қн,а
ағынында өтіп
іешнд
IVруғажатқан
Xызестд
ліңкөріністі
ед
жай ығана
олрдңа
асуғнқжқара
йрхыдетл
ндғысөзімен
жаол
тымнар-қс олраб
тғы ере ға.білген.
қтно
Ақын қолданған иха«»МқлЕнов.Уәұдғы аралы ару
тіркесі – аб«Алйытуынды ржоңғасын қншғыал»песімнен ендгжасалған алқсмндытіркес. Өте кіезинтрПдлң ңтмлкрқеіашебер рыасндғберілген қншыатлрпосындай жеөнідНваңрб.ыӘтзямағыналық тен.к
байланысты ақын шығармаларынан здргеж
«Бқныаі иі екездестіреміз.
күндрі
Енді бірде:
Жетелеп рихсонау
«Та
ыаолжылдар
тнд»қ
сабқара
клндыіғт
рлнішалды,
пмек
Қарасазда ітлжүруші
гөзенк
ең, ақара
тпуы
ышалғы.
отр:
Қара шалғын атішінде
-б
қнаруқарт
хы,ә
пен ерісенің,
сзмд
Талай-талай ыкөріп
олрдңа
ем лнтамашаңды.
идаые
Қалыпсың ғой тлсқаңырап,
жруыағ
енқара
дг
ермсшалғы.
пзіанытд
Түбегінен түк н.ктеқоймай атыҚарасудың,
-бздмлрң
Қарт ыекеуің
идясе
іздқаншама
бң
үнгіаласұрдың.
б
Қаншама рет лқапырық
киеі
күн анмөткеріп,
ұсдерыт
Түн плжамылып,
кеі
ытқаншама
жар».
таң абасырдың,
Алйы
Күркеде, іураздынжағасында
тле
атҚарасудың,
жрысұм
- дейді.
Мұқағалидің үрл«Қара
ті
атшалғы»
бғы
лідейтін
ж.дүргз
ірөлеңінде
ншБ,
ақара
трих
түске жағымсыз екұғымды
тдр
ңаыақын
қтұжрд
ығнерекше
-мсаәе
уасәуле
тсны
ңнежаыәолрд
құйып, ндшеберлікпен
шығ
нту.үлкен
ақы
атарнаға
бғы
атсалады.
жрсұмы
зіМысалы,
нег
уажоғарыда
тсны
рлыкелтірілген
ақ
лдшумақтағы
жеүргіз.
іншқара
Е,к
аршал
йын
– ногиялшаруа
ақрпыт
угеадамы,
зтр
Түрік
көрген-түйгені
көп әрі бір імлнткшаңырақтың
ңе
ахмеұйытқысы.
АсИуит
сҚара
кнеі
ұңғышалғын
тш
– олшөбі
тқы
ылшүйгін,
қнап
лкіетруотты атнжрысұмжер. Ал жүргізуктқара оыбд.лшалғы – абАлйықара IVXшалмен рдғыасбірге атздмыңрихқаншама ұлст.ғаыыстық та рихТалтдғыұаптап інрм-бекүндерді іертңдсаласұра раытслуғ
өткерген ойдб.маылеңбек немДг,құралы. Бұл сРйеүшінөлеңінде еПр,тақын шеберлігімен қазақтың ышарңГениямүдг«қара лкн.егшаңырақ», қшына«қара наұқмыт
қазан» тссияқты
аы
иркберекелі
Бмас
тқұғымдары
аы
ңгіқатарында
Жрхаән
-1680ж(1628)
«қара
нішал»,
әелс.
іңг«қара
Жрдә
а,шалғын»,
бхы
ук«қара
Теә
еншалғы»
дг
да однөз
йқұлб.аы оабс,л
оқырмандары атқіүшін
үшҚнсз
абжаңа
Алйы
ңгіо
Жә й нқосатын
өлег
дойжанды
сан
опқимыл
был
мен суреттерге әішеайналған.
бйдн
Сол сынды «Тура ұл.қара
тға
ақкөзіме,
Қз
зиядғытура
Аа
арғықара»
бй
рдңөлеңінде
ұлаыт
ақын былай жырлайды:
Тура ірқара
б.
рдкөзіме,
ғаыс
длықтура
хан
н.қара,
құрға
Ашық рғаайтқан
ыс
елндсөзімді
кг
забұрмалама.
қ
Ақиқаттың дғыалдында
хан
жішүз,К
бүгежектеп,
Тағасыз ыбайталдайын
снд
спл,сырғанама.
ақыт
Тура рқара
әіб
лыкөзіме,
адн
ріп,тура
кеөт
абікқара,
дрил
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Арамдығың бұғынып
жүргізе
тұр ма, ан.тбала?!
бғс
Қалжасын іжеп
жңүзд
ішнд
еқуанып,
ішілде
жңүзд
.ңбжасап,
ғакеолн
Сені де абперзентім
Алйы
деп ,туды-ау
міне
Ана... [6, 76]
Мұнда Ма» «қара» сөзін омограф ретінде йғықакөруге жүзгеболады. IVXХасенов реіс,м
қңта ұндай құбылысты нмесрдғаыәімнлң
орфографиялық ндаыомоним
ортс
деп иатайды.
бікл
жн.үргізе
Омографтар
— еібіркелкі
Енлу
ңкжазылып,
еб
т.екпіннің
өі
әр атүрлі
Жлоушы
нқтаж
түсуіне іңбайланысты
срген,
дтүрліше
жолы
аайтылатын
-тлй
нсөздер.
үйсі
атМысалы:
ндрс
удп,алма-зат
тры
н,қтесім,
жа
йлалма-болымсыз
әіг
атрих
етістік.
Тура илрдқара
гебуыінаң
оыкөзіме,
сд.ға
қза,тура лқара,
мәі
Тура клқара
Әұеібы
ақншығкөзіме,
бсл
рстура
қаы
зытқара,
-аұлқ
Ашық сайтқан
кіүрет
мдлсөзімді
ұйырсушңат
ірнаолбұрмалама
пбыстғ
… Тура ірлқара
бг
бяйкөзіме,
ан
ттура
қзмеы
теқара,
нк
Арамдығың абұғынып
трих
тұр ма, бала?!
Мұнда «қара» сөзі — ұл.бұйрық
тға
обнсрай
Әмаіүрл
түрінде итұрған
біңд
йражетістік,
-қыт
үйіне
оны
п,лавтор
кеі
еаыбірнеше
дгрлғ
рет апқбсн айталап,
контактілі еітбруд үрде қолданып, контактілі қайталамаға ідрлбғыамайналдырып аблднтұр. ірдй,беА.Қ.Утанова т-аызімнеөжосы ңғамз,
жайында: Контактілі ұндсғарқайталамалар — уіқпалексикалық ойлп,ақайталамалардың йаптпозициялық лқйатүрі. тзсңыа
Контактілі і.қайталамалардың
кдөрне
негізгі рднқолданылатын
ғаыс
сажері
тмқ
— асдңқ өйлем, әрі ңрмекеткенде
-әазлгіы
рлықатарлас
ақ
ақт-ұрпн
орналасқан ылсжп,ағ сөйлемдер тажжігі»,
брнқ
— деп айтқан.
Ақын өз өлеңдерінде уа«қара»
тсны
асөзін
зндм
үзақайталау
снқрге
хаңқныл
арқылы
сұрмыпоэтикалық
т
меғдмәтіннің
йыжан
среңдік
нытуа
оыбейнесін
бд.л
оикетолық
Бвьтшрл
азңашады,
хқныл
іртавтордың
буа
зтнырэмоционалдық-бағалық
амң
рбағдарлауларын
екш
ұлнкүшейтіп
трыға
өздріне
,отырады.
Мәселен:
Аулақ,
Аулақ абменің
Алйы
ажанымнан!
осндйы
Қара уайым қара шәлі
Жазбын әлі ейрагүлім
қкт
он.жаңа
бғал
абжарылған,
Алйы
Бұлбұлымды лұшырған
еміз
іздуежоқ
сТәлк
лнғаебағымнан.
дйі,
«Аулақ, лйаулақ»
ам
наөлеңіндегі
трих
қара уайым тіркесі иімұң-зарды
ст
айкөрсету
тп
лмағынасында
кн.ег
Мнің,е
жұмсалып
тұр. аб«Алйы
Бұралаң-бұралаң аисяжолы бар ейра»қктөмір ыатбқрнсоқпағында лаудғыадам ақмыстбасынан –зақнебір қиындықтар хаңқнылөтіп IVXжатады. рдғыас
Мұқағалидің ұлжеке
спыра
абасында
зндм
лнғасондай есәттер
дйін
набасымдау
трих
аснболды,
бғы
сондықтан лйөмір
ам
аблшындығы
кнАйыег
нөлеңде
хаңы
натмерихы
шынайы әрі олраайқын
тғық
суреттеледі.
Енжарлық, аытзкөңілсіздік
олқрдғң
ықезілемін,
жса
Қалғандай қара жаяу сезінемін.
Егер де аносы
қрлы
й,еөмірде
кпөрст
іншербақыт
кс
жқыболса,
ұб
Сол дбақыт
реітн
зіменің
қрга
атүшін
ұрпқ
іртөзің
буа
зтдмырңедің.
а
«Қарғам-ау, лнқайдасың
ағ
сен, імздуесжүрсің
Тәлг
бе ,есен?»
өзіемд
ндізматты
еөЕг
өзіемд
өлеңіндегі
он,дқ«қара
бағытл
ыжаяу»
олрдңа
деп анқолданған
тмерихы
ыаз.рмтіркесі
тснпж
абАлйы
ақынның ажалғыздығын,
тнрихы
уөмірден
зетр
аттарығуын,
бсы
екзарығуын,
тдр
нқтқиналған
мұжреа
бір срхивесәтін
оыіндат
алн.көрсетеді.
сқғт
[5, 129]
Қара – ақазақтың
Қзірг
абайырғы
тңд
әрі аңытежелгі
қрдұж
сөз ұйқасы, екіөлеңнің
тдңр
іражғыбастапқы
буз
еміқалпы.
лтзд
лзыҚазақ
жп,а
клхалқының
ше
атұрпқ
фольклорындағы атрихтақпақ, бір рсаныеауыз ғышпжар.төлендерінің абАлйыкөбі ураытлосы елтмәір,ұйқаспен ектдр,құрылған. тдбрәеиМұқағали албршық.осы ,аыМслвцияғюрео
ұйқас ежайында
дйінг
былай улргедеген
зт
ң,.Сылаекен:
Птс
«Қазақтың қара өлеңі — е.Иқұдіретім,
Ашинің,вЛ
т.Водонда
вң,лыР
бір аов.Есұмдық
СМң,лыт
к.Фолісыр
Иң,ть
бар йор.ГеИің,дги
естімеген». .Ат«Қара»
Нң,ырисов
бұл кңпаийджерде
сГ.Сі
ңке«жай,
тріб
.аытқарапайым»
жд
ұртйлмағынасында
Бзе
атқңжұмсалған.
Қнысз
IVXҚара
рлөлең
ғадыс
– ымауыз
қдоға
аися
әдебиеті ықүлгілерінің
жса
абірі.
тсны
он,дОның
қбағытл
авторы — қхалық.
хаыл
сұрмыСәбиді
т
ана атбесік
слн,ы
жырымен қнтербетеді.
-жыта
аин.тБала
сғп
өзімңд
халық нушлаузынан
езрдті
беұм«Қара
аМв.Ж
ңкеөлеңді»
трінб
й.бтыңдай
аыуғолдт
зімжүріп,
Ө
есейеді, лонер
ебға жетеді.
Жат гежерді
кнөпт
ңкежастанғанда
трб
лп,зынжазатайым,
жа
Қанымен елтжазды,
мәір
лмүмкін,
зеітнрп
қрыағатайым.
жа
...Қасиетіңнен, ғықара
шп
ытөлең,
жар.
сңайналайын,
Оны
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Қазақтың дәл рбндаАыөзіндей
лйсқ
иытқарапайым,сяқ
дей қотырып,
хаыл
қарапайым тқара
пенріз
олмөлеңнің
теғын
уғақұдіретті
тсны
одн.Тмағынасын,
бгіаыөмел
ңкеітрдб
терең удсырын
жңинаы
асбілем
брынд:
деп шақын
Мна
көп еозыізденді,
Қавб
көп рихтолғанды,
«Та
авқазақтың
Меож.Қ,
қ.Оқара
Азаыр
абөлеңінің
«Алйы
»одан
ха,н
әрі бмәңгі
Қ.Әуов
ена.ЖКмвт
өмір абсүруін
«Алй»,ы
.Дармандады.
Суітә
Иә, ақынның абн»,абыройын
«Алйхы
.Аровасқақтатып,
қас
ныжұлдызын
Тұраң
ры»,жандырған
ұлад
әеқазақтың
Срсн
табқасиетті
Сх
ықара
ордса
өлеңі ін»,секені
–Таүркт
еш атқдаусыз.
Қнсз
қлыӨлеңнің
Ұт
опемазмұнын
иясЭнцкл,ды
ақашып,
«Қтзр»
хирмағынасын
«Та
улр»,тереңдете
зет
Т.Швнбеойыатүсу рогесүшін
«Пнив
еұшқыр
знаич
нұйқасты
ипрсдео
азтөпелеп,
Ктнхс
сшумақтағы
Роий»,
молаАжол
Қ.,внж
тхмсанын
Қ.Реаов
іқахыңдәстүрлі
«Ттнүркл
атөрт
т»рихы
ақтағаннан
Қз
аасырып
трихы
алжіберетіні
жндғыур
овңасболмаса,
ыГн.Ық
сол он екі ғабуындық
ныудйт
түр мен абүлгі
Алйы
нүкілеген
хаңы
»,үмітін
рөлі
де, ихаңыласқақ
Енот.Уә
абарманын
«Алйы
да оңғанеарнасынан
жрәЖ
қншғыадастырмай,
алп»,
аіЛ.Жповңүсны
биіктерге
«Мшһүрә
көтергені
іЖпүс
баршаға аыббелгілі.
Алйдң
тхнуыаҚара
қд»,
«Мшһүрә
өлең
ітуралы
Жпүс
сарнайы
мндұрағы
абжыр
Алйы
нжазған
хаңы
иуақын:
бел
Қалқам, мен абЛермонтов,
«Алйы
нПушкин
хаңы
де рмлгеемен,
іәк
Есенинмін адемедім
стя»ры
абешкімге
«Алйы
мен.
Қазақтың зсыктқара
аіүреқ
мд»,өлеңі
ұйысрушат
– »қтқұдіретім,
«Аиа
Онда бір алсұмдық
жндғыур
реысыр
Ртанов.Кң
бар аңқестілмеген,
«Қытз
– деп, еуыелінің
тнм
ыерекше
ұран
айғөнерін
лн
абашқан
Алй»ы
улржаңалығындай
зет
рлыжар
ақ
сала ярыжария
еимнапл
ый,етеді.
«Қат
сҚара
Рй,е
ымтрөлең
-қса,н
а,нысанының
бяны
нқтқұдіретті
жа
рібсырын
қа
ураыести
тл
і.лалғанын
кде
еалдыға
Іздніс
матартады.
пробеңныл
наҚазақ
ытлб
жанының ыатмднқөзіндей ңкебқарапайым, әрі сол ықлұрмқарапайымдылығымен де кіерауднтқұдіретті .ұраытдхалқының ірншБқымбат
қазынасының, блмәңгілік
Айаы
мол нмұрасының
хаңы
млткмұратын
е
ашытүсінгенін,
бс
длайықты
реінт
ақбиігіне
тҚндрихыз
лтқондыру
аны
,үшін
орны
аянбайтынын ураыайтады,
тл
қызмет аетуге
трих
улр,деген
зет
ногиялқалауын
ақрпыт
улрқадай
зет
жеөнід
тілге
тдтиек
еі.л
іншетеді.
Ек

нхаңы
лғыми
аудтр
абАлйы

Ақынмын деп аудқалай
тр
мен риялайта
мпеа
ый,аламын,
«Қат
Халқымның өзі сайтқанын
Рй,е
р»қайталадым.
Жоңға
... ураыКүпі
тл
тдкиген
еі.л
ыақазақтың
тпқрғ
ітқара
өзек
слөлеңін,
мәе
Шекпен IVжауып
X
өзіне рдқайтарамын,
ғаыс
– лмгедейді.
ә
Мұқағали-мұзбалақ ұлттық йаблболмыстың
Аәіыг
нбөлінбес
хаңы
бір еібөлігіндей
тңдс
боп ркеткен
екш
ұлғажайып
тға
дкеғаламатты
іг,н
ыонсме
көзінің атқарашығындай
қр
абнықорғауға
Алйхң
ріб,әзір.
қа
імт«Қара
бне
ногиялөлеңі
ақрыт
улрқазақтың
зет
п,қаза
жүргіз
бңқболса,
оныаір
с.Иуиқара
ҚАа
секөзден
кнід
ндқғытнеге
жа
қан әеднуі.л
ағызбайын?!» – амқдеуін,
тырихнл
олсерттей
шуға
сенімді аоқсөзі
тсл,
деп ббілгеніміз
Қ.Әуов
атқжөн
Қнсз
.
Ақын аыбАлйдңлирикасындағы а,сыятқара сриәкесөзінің нежәтбріипляқдомыамағынасы әр рлшеігб,алуан с,әірежәне өте көп атзқрұшырасады. Көп рлждңоғаы
мағыналы сөз де асбйлныттүрлі тірсереңкте қызтжұмсалып, тжқеаіөлеңнің опбылқуатын ұр»-тендгі.йарттырып, аіЛ.Жповүсәрлендіре «Мшһүрәтүседі. іЖпүс
Мәтіндегі ой стереңдігі,
мндұрағы
тіл абұтқырлығы,
Алйы
сөз ңгіндмәнерлілігі
еб
носы
хаңы
көп иумағыналы
бел
а»Алсөзден
сйыятб
алқсайқын
мнды
аб«Алйы
көрінеді. сапЖалпы, сңоқныиғатілімізде оныбғалқт»дурқара аыбяндй.сөзі еоныСмкөрікті атқройды ныоқиғасуреттейтін ыйҚатұғым ектдріемес. аыртйдслқмнIVXеі.Қара – .МмнұлНехаытқашанда аб«Алйы
жамандықты, нхаңыжауыздықты, рмлгеіәкарамдықты, астя»рызымияндықты, алқсмндығыасрдАлйыаб адамның нхаңыбасындағы сан ыйҚаталуан мепыИнрияс
қасиеттерді а,рыжәне
сбйлнт
с,қоғамдағы
әіре
такереғар
лкрыи
ақұбылыстарды
стяры
,ураысуреттеудегі
тл
аыпайдаланылатын
суд
ураыбейнелі
тл
сөз. нңіке
Ақын ноқатғл.тілінде көп еоныСмұшырасып, атқробраздың ваортқзатныйм«Қеқыр-сырын кқаонсыэлиашуда асуджұмсалған. сжуаҚара абАлуысөзі ыхаңнтабиғат ыймеҚант
құбылыс ңымаздатауларының »,аыслбәрімен ТРУ.Атіркесіп, БАЙЛЫауыспалы ТНҰАС.Лмағынада абАлйықолданылып тұр. ураытлАдам мен атрих
табиғат улр.тұтастықта
зет
абжырланғанынан
Алйы
уғасиқырлы
тны
олсөдерді
тпы
ыұтымды
отр.
сіқолданудағы
емд
ртқнығатапқырлығы
лдшхңб
задесек
қ
те тныуболады.
аң
дҚара
жнаы
қааспан,
«Быт,ндос
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дс-қғпң,бйнж
шыб,топтарға
сқңолна
рыбөле
жоға
дәгіжбілген:
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бқ
нід,(қара
мәе
ниет, IVқара
X
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хақздмңл
аалғашқылықтың,
тнрихы
амббастапқылықтың
Алйзын
опбыл
белгісі ніет(қара тау, .хаққара су), абАлйыкиелілік пен IVXқасиеттіліктің атздмыңрихбелгісі ұлст.ғаы(қара шаңырақ, ихТрақара іертңдсжер), раытслуғ
қарапайымдылықтың ойдбелгісі
бм.аыл
аыб(қара
Алйдң
ұлсқазақ,
тғаы
аыуртқара
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қара оыуайым,
бсн,л
сндғықара
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Мәтін ңішінде
хақныл
а,қара
сны
нағысөзін
ж
оықұбылтып,
бсн,л
қдойтүрлендіре
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өзінң
отырып,
бір тн,слойды
Рйпамеғыш
әр ыйдбасқа
Қңат
оханмағынамен
бымеғд
жнүргізе
беріп,
сырлы да ршебсиқырлы тырсқанғжсөздер оыбснлтізбегін ыаұстлрднғңтізіп, әнбріеқазақтың аыбсмқара ым,ұсдатөлеңінің онадысміәйқұдіретін ,здмінебиіктете науыжтүседі.
Жоғарыда һаықрлкелтірілген нодСқаытөлең ыжтұршумақтарында өзіне,атрқара ілнтбесөзін ақынның уеіт.сйдрүш-төрт аыбАлйдңреттен ұлст,ғаықолданған
тұстары да бар. наОйды
мтеыл
аөрбіту
сяи
генегізінде
кіөр,нд
заүстемелеп,
хқңныл
родан
Жоңға
қншғысайын
а,лпме
сасырмалатып
Рй,е
ыйсуреттеу
Қат
риялыбасым.
мпеаңн
Біздің нескүрібайқағанымыз: асбйлнытдәуір слнақптышындығын, еікүрдладам атрихөмірін зекңдбейнелеуде көзге«қара» үсті.йыабАлсөзінің зақсалмағы өте
күшті, раыәрбір
-тлғдй
д,жұмыр
үсеінт
ыбасты
қлш
жеүзінд
пенденің
ұрғабасындағы
тлнде
інрліс-әрекеттерді
бг
дәл әрі мпд,нақты
сұйырат
іүйлестіріп
жңүзд
аыжазған.
бсн

ыатпқр,
ат,қл
шықбслоа
раынустқл
ңхақныл

Ілгеріде пы,қосайтқанымыздай, нлғат«қара» уғажсөзін ойтсрыаеі.брдеркін рлыаққұбылтып ытзақңпайдалану гінелкшнәтижесінде ад.слыақынның аыбАлйдң
шығармашылық көзіндртсепотенциалы да ңазғыарта айылп,нтүседі. Бұл сөз – тек зақМұқағалида аиеҚітсғана иытсяқемес, нгеіуыжкрлаұғклассик айд.лын
Абайдан аббастап,
Алйы
ыаМағжан,
тбқрн
уСәкен,
зетр
екҚасым,
тдр
опТөлеген
был
аылтжәне
сн
асбүгінгі
орықтұж
врнд.ақындарымыздың
аетхиі
нылқолданысында
парштң
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толграымжүрген .здрыукамағыналы, бейнелі сөз. етСнаОсылайша, біз пенсқртысуреткер тірсетілінен лкгиясңоныедәстүр онтріумдекжалғастығы мен ытлашм
сабақтастығын райқын
огаңынд
дркөреміз.
хан
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мдерұл
асзығұмыры
жнқ
рыұзақ,
хат,
зажылдар
қ
дғыөткен
хан
опсайын
был
нқйтоның
а
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хақ. нтордумекМұқағали ұрантышығармаларының қажтиноқырман сатмжүрегінен әлі де ақтұжрорын ұБлреатмидалатынына абАлйысеніміміз мол. ,ураытл
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зақ
жеріне атнрихықұдайдай ушңлзердтітабынып, наықолиметйқастерлеудің ілкнтенегізінде серкҚарасаз ыотп,ртопырағында ыолрдаөлмес қн-жытажырлар, п,зетр
өшпейтін длнбйақын
па
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а
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Алйы
ураыарқылы
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етанытқан,
дйін
сөз анықұдіреті
ғбсл
инқлдэыопеякц
арқылы өтсрді,кезғажап та қдой-аснғаламат с«Роиябіңздсөз-бейнелер аотздмыңнжасаған олтқыдарынды ыгефиялорақақын. аитс»мыпӨзінің ендгтаусылмайтын ліргежжырқазынасында, аыңмннақтырақ
бсл
омыайтсақ,
18-т
үгедйұтымды
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қ
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арғарқылы
лн.
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құдіретті
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рңндтұлға
акыес
албере
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Осындай шалқар шайыр, ақиық ақынның қара түс арқылы берілген шумақтарының шұғыласы
оқырман қиялын қалықтатқан күйі небір шыңдарға шарлатып кетпей ме?! Міне, Мұқағали
шеберлігі, ұстамдылығы, ұлылығы! Әрі ол кездейсоқтық емес, ондай мысалдарды көптеп
келтіре аларымыз да еш даусыз.
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ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ТАРИХИ
ШЫНДЫҚ КӨРІНІСІ
REFLECTION OF HISTORICAL REALITY IN KAZAKH PROSE OF THE PERIOD OF
INDEPENDENCE
Орал Самат НҰРЖАНҰЛЫ
Алматы қаласы, №148 мектеп-гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, 0000-0001-7957-3554

ТҮЙІНДЕМЕ
Қазақ әдебиетiнiң қалыптасуы, дамуы тарихының барлық кезеңдерiндегi туындыларда
халықтың басынан өткен өмiр шындығын танытуда мазмұн мен пiшiн жүйесiмен қамтып
бейнелеу жүзеге асырылып келедi. Қазақ халқының жеке мемлекет болып қалыптасуы жолында
болып өткен қоғамдық-әлеуметтiк оқиғалардың және олардағы көрнектi тұлғалардың өмiрлiк
шындық деректерiн көркем шындықпен бүгiнгi оқырман ұрпақтың жан әлемiне танытуда
тарихи тақырыптағы эпикалық шығармалардың маңыздылығы анық. Әсiресе, Қазақстан
Республикасы тәуелсiздiгi жарияланып, дербес егемен мемлекет болып өмiр сүре бастаған
жылдар белестерi халқымыздың ұлттық-отаншылдық санасын сiлкiндiрдi, ұлтымыздың өзiн-өзi
тануы жаңа көзқарастармен байи түстi.
Түйін сөздер: тәуелсіздік, тарихи шындық, қазақ прозасы.
ABSTRACT
The works of all stages of the history of the formation and development of Kazakh literature use a
system of content and form, reflecting the realities of people's lives. The importance of epic works on
historical topics in revealing the realities of the life of the Kazakh people as a separate state and the
realities of the lives of prominent people in them is obvious to the soul of today's generation of
readers. In particular, the years of independence of the Republic of Kazakhstan and the beginning of
its existence as an independent sovereign state shocked the national-patriotic consciousness of our
people, the self-knowledge of our people was enriched by new perspectives.
Key words: independence, historical reality, kazakh prose.
1960 жылдардан бастап қазақ әдебиетінде тарихи тақырып ерекше қарқынмен дамыды. Ұлттар
тарихына жасалған тұсау алынғаннан кейiн қазақ жазушылары елдiң тәуелсiздiгi мен
бостандық идеясын тарихи материалдарға сүйене отырып, көтеруге мүмкiндiк алды. Бұл
тұрғыда I.Есенберлиннiң («Қаһар», «Алмас қылыш», «Жанталас», «Алтын Орда»),
Ш.Мұртазаның («Қызыл жебе»), М.Мағауиннiң («Аласапыран»), Ә.Кекiлбаевтың, («Үркер»,
«Елең-алаң») Ә.Әлiмжановтың («Жаушы», «Ұстаздың орлауы», «Махамбеттiң жебесi»),
С.Жүнiсовтiң («Ақан серi»), С.Сматаевтың («Елiм-ай») тарихи романдары қазақ әдебиетінiң
қомақты табыстарына айналды. Тарихи романдар үлгiсi бүгiнгi күн тақырыбына шығарма
жазушылар үшiн де мектеп болды. Б.Соқпақбаевтың, Қ.Жұмадiловтiң, З.Қабдоловтың,
Р.Тоқтаровтың, Қ.Ысқақовтың, Ә.Таразидiң, т.б. жаңа романдары дәуiр шындығының
қайшылықты жақтарын кең ашып бейнелеуде, оқырманға заман мен адам туралы ой салуда
едәуiр әдеби-көркемдiк жетiстiктерге ие болды.
1980-жылдардың соңына қарай, қазақ жазушылары бұрын айтылмай келген халық басынан
кешкен аштық, қуғын-сүргiн оқиғаларын жазуға толық мүмкiндiк алды. Соңғы он жылдықтағы
әдеби құбылыстар тақырыбы бүгiнгi күннiң өзектi мәселелерiн қозғауымен, тарихи ойымен,
психологизм мен әлеуметтік iшкi өзара байланысымен, адамның iшкi жан дүниесiне, мiнезiне
үңiле назар аударуымен, экология, урбанизация, ғылыми-техникалық жетiстiктер көкейтестi,
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т.б. жайларға көңiл аударуымен ерекшеленедi. Тәуелсiздiк жылдарының рухани нәтижесi
Ә.Нұрпейiсов («Соңғы парыз»), З.Қабдолов («Менiң Әуезовiм»), Ш.Мұртаза («Ай мен Айша»),
М.Мағауин («Сары қазақ»), С.Жүнiсов («Аманай мен Заманай»), Ә.Нұршайықов («Жазушы мен
оның достары»), Қ.Ысқақ («Ақсу туралы аңыз»), Р.Тоқтаров («Абайдың жұмбағы»), С.Сматай
(«Жарылғап батыр»), С.Елубай («Тағзым»), С.Мұратбеков («Ай туар алдында»), Д.Исабеков
(«Ай-Петри ақиқаты»), Ә.Тарази («Қара жұлдызға сапар»), Қ.Жұмадiлов («Тағдыр»),
А.Жақсыбаев («Тiрек»), Қ.Исабаев («Шоң би»), Д.Досжан («Құм кiтап»), Б.Мұқай («Өмiрзая»),
Ә.Сарай («Едiл-Жайық»), О.Сәрсенбай («Шеңбер»), т.б. көрнектi жазушылардың роман,
повесть, әңгiмелерiнде көрiнiс тапты. Қазақ әдебиеті өзiнiң бүкiл даму барысында күрделi де
қайшылықты жолдардан өттi. Бүгiнгi қазақ ұлттық әдебиетi өсiп-өркендеген көп салалы, көп
жанрлы, көрнектi авторлары бар, әлемдiк әдебиет деңгейiне көтерiлдi.
Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ прозасының өкілдері туралы пікірлер көп. Тәуелсіздікпен
таласа есік ашқан жас дарындардың аздығын көп әңгіме қылады. Соның алдында ғана
болашағынан үміттендірген бір топ жас қаламгерлердің көбі қазір аталмайтынын айтып
қынжылады. Жастық ғұмырлары қысылтаяң шаққа тура келген бұл буын – жоғалған таланттар.
Яғни, күнкөріс қуып, қым-қуыт тірлікке жұтылып кеткендер. Бұл кезең прозасы тоқырап
қалмағанмен, тіпті баяғы қарқынын жоғалтпай жазылып жатты дегенмен, тепе-теңдік бұзылған.
Анығырақ айтсақ, жазарман мен оқырман арасындағы арасалмақ жойылған. «Әдебиеттің алтын
ғасыры – ХХ ғасыр» деген бір ауыз сөзбен түсіндіре салуға болады, бірақ, бұл әлемдік деңгейге
тиесілі сөз. Біздің еңсесін енді көтеруге талпынып жатқан еліміз үшін айтар болсақ,
құндылықтар алмасып, коммунизмді көксеп жүрген көптің күтпеген жерден нарықтық
экономикаға тап болып, абдырап қалып, кетеуі бір кеткен қисайған тірлігін түзеу жолында
жанталасып кеткен тұста кітап оқып жатар баяғы кең заман жоқ. Шопан атаулының алдына
отарды салып берумен қатар қолына «ішің пысқанда парақтарсың» деп кітап ұстататын салт
жекешелендірілген, талауға түскен отармен бірге келмеске кетті. Азаттық кезіндегі
жазушылардың көп танылмауының бір себебі де осы.
Тарихи сабақтастық үзілуге тиіс емес. Алдыңғы толқын ағалар мен кейінгі буын інілер өзара
селбесіп, қатар қалам тербеген тақырыптар аталмыш кезеңде кеңейе түскенін байқауға болады.
Сөз аңдитын мекеменің жойылуын есептесек, бұл заңды да. «Азаттықтың ақ таңы енді атты»
деген ақжолтай хабардың ізін ала шыққан романдарға ортақ тақырып – әлеуметтік және тарихи
тақырып болып есептеледі. Одан басқа көп қалам тартылған тарап – іштен шіріген кеңестік
кезеңнің соңғы жылдарында шектен шыққан адам құқығының аяққа тапталуы мен жұмысбасты
ерлі-зайыптылардың тәрбие беруге үлгермеген бала-шағасының әлсіздіктері басты тақырыпқа
айналды. Қалқып қана емес, күні бүгін тілінің ұшы қимылдағандар жамандай жөнелетін кеңес
дәуіріндегі қызмет адамдарының бет-бейнесіне заман ауқымын ескере отырып, түсіністікпен
қарауға тырысушылық айқын аңдалады. Былай тартса арбасы сынып, былай тартса өгізі өліп,
екі арада шөре-шөреде қалған образдардың трагедиясын жылнамалық көрсеткіштерден
тоқсаныншы жылдар әдебиеті деген тізімді шолып шықсаңыз, көптеп кездестіресіз.
Қаламы мұқалмаған ағалар мен орта жастағы сөз ұстаған тұлғалар қалыптаған жаңа заман
прозасына көз жүгіртсеңіз, заманның қиындығына қарамай роман жанрының бабынан
таймағанын көрер едіңіз. Ә.Нұрпейісовтың «Соңғы парызы», Ш.Мұртазаның «Ай мен айша»,
Ә.Таразидың «Жаза», Қ.Ысқақтың «Ақсу – жер жәннаты», Т.Әбдіктің «Парасат майданы»,
О.Сәрсенбайдың «Шеңбер», Б.Нұржекенің «Әйел жолы жіңішке», А.Алтайдың «Алтай
новелласы», Ж.Шаштайұлының «Біздің заманның Аяз биі», Б.Мұқайдың «Өмірзая»,
Ә.Асқардың «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді», Т.Нұрмағамбетовтың «Айқай», т.б. авторлар
романдары арғы-бергі кезеңді қысқаша шолып, әркім өзіне етене жақын тақырыптарды
игерген.
Сөз болудың өзі қалып бара жатқан біршама тың тақырыптар игерілді дедік. Соның ішінде
иман, дін мәселесі қалам ұшына іліне бастаған да осы тұс. Қазақтың салт-дәстүрлеріне жан
бітіру идеясы тұрғысында көптеген үзінділерге жолығуға болады. Кеңестің іргесі шайқала
бастаған тұста өмірге келген адамдық мораль мәселесі дамып, ұлттық құндылық дәрежесінде
әспеттелетіні де осы кезең. Ендігі кейіпкерлердің басым бөлігі баяғы жаттанды уағызды тәрк
етіп, жаңа замандағы қазақтың ел болуын, іргесін мықтауын көксейтін, өткенге ой көзімен
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үңіле алатын, тіпті үкімет басындағылардың шешіміне де сыни көзбен қарай білетін еркін ойлы
адамдарға айналды. «Кеңес одағы – ортақ үйіміз» деп тебірене сөйлейтін, ұлтқа, жікке бөлінуді
ар санайтын бұрынғы образдар өз туған жерін жан-тәнімен сүйетін, ертеңіне елеңдейтін, сағына
білетін, ауылдан алыста сарғайып жүрген кейіпкерлерге орын берді.
Тың көзбен баға беру жағынан кеңес дәуірінің соңын көрген, сол кезде-ақ жарияға жетіп
үлгерген бірқатар жазушылар қалам тартты. Жаңа ғасырдың алғашқы жылы Мемлекеттік
сыйлыққа ие болған Баққожа Мұқайдың «Өмірзая» романы соның бір көрінісі. Оқиға желісі
желтоқсан оқиғасының арғы-бергі тұсына құрылған шығарманың тағы бірі сәл кейіндеу жарық
көрген Т.Сәукетайдың «Айқараңғысы» романы. Көтерер жүгі – қарапайым адамдар мен билік
арасындағы мызғымас тас қамалдың пайда болуы, таланттылар мен іскерлерге деген қысастық,
туысқаншылдық сияқты жағымсыз көріністер төңірегінде. Кінәсіз адамды шерменде күйге
түсірген қуғындаудың салдарынан орын алатын финалдық трагедия, бәрі-бәрі ізі өше қоймаған
өткен күннің бір суреті. «Өмірзаяда» Желтоқсан оқиғасын сырттай тамашаласаңыз,
«Айқараңғысында» ішіне дендеп еніп, небір айуандықтарға кейіпкерлермен бірге куә боласыз.
Ж.Шаштайұлының «Біздің заманның Аяз биі» романы да Кеңес үкіметіндегі көзбояушылықтар
төңірегінде сыр шертеді. Жоспар орындау жолында дүниенің бәрін ұмытқан кейіпкерлер
арасындағы тартыс арқылы сол заманды аяусыз шеней отырып, соған жеткізген себепсалдарды психологизм арқылы ашады.
Жоғарыда аталған романдар шоғырына ортақ тағы бір белгі – рухани және материалдық
құндылықтар арасындағы майданды тілге тиек етеді. Өз алдына отау құрған елде мұндай
мәселенің көтерілуі заңды да. Кейіпкерлер әлеуметтік жетімсіздік салдарынан түрлі
жағдайларға ұшырайды. Тұрмыс тауқыметіне төзбей сынып кеткен, нәтижесінде араққа
салынған әке мен жеңіл жүріске салынған шеше, ортада қараусыз қалған бала тағдырын беру –
осы шоғыр өкілдерінің бір қыры.
Жетпісінші жылдары сеңді бұзған тарихи романдардың заңды жалғасы ретінде Тәуелсіздік
жылдары да біршама шығармалар жазылды. С.Сматаев «Жарылғап батыр», Қ.Жұмаділов
«Дарабоз», Қ.Исабаев «Шоң би», Ж.Ахмади «Дүрбелең», «Шырғалаң», Х.Әдібаев «Отырар
ойраны», Ұ.Доспамбетов «Қызыл жолбарыс», «Абылайдың ақ туы», С.Елубайдың «Ақ боз үй»,
«Мінәжат», «Жалған дүние» үштігі бастаған романдар әр кезеңді нақты дерекке құра отырып,
көркемдік биігінде өрнектеуімен құнды. Бұл жылдары жазылған романдардың бұрынғыдан
ерекшелігі баяғы астардан арылуы. Өз қолың өз аузыңа жеткесін мәймөңкелетіп қайтесің, қалай
көсілсең де өз еркің. Осы жағынан тың бір тынысты аңдай аламыз. Арғыға қанша үңілсе де
жабық болып келген репрессия жылдарынан бері саяхат жасап қайтқан
С.Елубайдың трилогиясының орны ерекше дер едік. Бұл романдарда қазақы ұранмен қоса
бодауға түсуге кесірін тигізген сыртқы жаудан басқа, іштен шыққан жаулар мен қазақ
баласының алауыздығы, рушылдығы, жағымсыз мінездері туралы да сөз болады. Мұндай
ойдың пайда болуы – Тәуелсіздікке қол жеткенде қазаққа жау келсе сырттан емес, іштен келеді
деген идеяны аңғарамыз.
Бұрындары үстірт қаралған тақырыптарға, болмаса цензураның кесірінен толық жеткізе алмай,
астарын айналдырып, басқаша мәнде жазуға тура келген тақырыптарға қайта айналып соғу
талабы байқалады. «Абай жолы» өз тұғырын мықтап тұрып қазақ прозасының төріне жайғасып
алғанына жарты ғасырға жуық уақыт өткеніне қарамастан осы тақырыпқа айналып соғыпты.
Біреулер қабылдады, біреулер қош көрмеді. Қалай болған күнде де бұл жаңа орнаған жаңа
бағыттағы қоғамның бір заңдылығы еді. Рамазан Тоқтаров «Абайдың жұмбағы» деген роман
жазды. Абай өмірін тереңдей зерттей келе қағазға түсірілген бұл роман ендігінің
көзқарасындағы ақын бейнесі мен оның заманын бергендігімен құнды.
Тұлға туралы жазылған романдардың тағы бірі – Зейнолла Қабдоловтың «Менің Әуезовім»
романы. Ұлы жазушыны алғаш көрген тұстан шәкірті болып қасында жүрген кезінен ұстаз
өмірінің соңына дейінгі кезеңді арқау еткен романды мемуарлық шығарма десек те болады.
Ұстазының күйініші мен сүйініші ғана емес, сол кезеңдегі әдеби ортаның бет-бейнесін қоса
беретін романды басқалай атау мүмкін де емес. Мемуарлық романның бірі – Мұхтар
Мағауиннің «Мен» ғұмырбаяндық кітабы. Мұнда жазушы өз басынан өткен, ғылымда, көркем
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әдебиет төңірегіндегі түрлі көзқарастар мен талас-тартыстарды, ұлт бостандығы жолында
еңбектенген қазақ жазушыларының еңбегін алға тарту арқылы сол заманның бедерін әйгілейді.
Дәл осындай шығарма «Таңғажайып дүние» романы. Қабдеш Жұмаділовтың бұл туындысы да
жазушылық өнердің айналасындағы әріптестік, өз басынан өткен күй, сезген, түйгендерін
қалыптай келе, ой еңбегінің, шығармашылықтың төңірегінде толғанады.
Тәуелсіздікпен бірге елге жеткен жат жұртта қалған қандас бауырлар екені әмбеге аян. Оған
қосымша баяғы қатып қалған шекара жоқ. Барыс-келіс, алыс-беріс, ауыс-түйіс дегендей...
Көрші жұрттармен әдеби байланыс нығая бастады. Басқасын былай қойғанда, Қытайдағы
қазақтар қалыптаған әдебиеттің өкілдерімен байланыс орнады. Алдыңғы лекпен бергі бетке
жеткен жазушылар Т.Зәкенұлы мен Ж.Саммитұлы. Бұл екі қаламгердің ел азаттығына қосқан
үлестерін «Көк бөрілердің көз жасы» мен «Қаһарлы Алтай» романдарымен саралауға болады.
Ат басын сонау Шыңғыс хан заманына апарып бір-ақ тіреген Т.Зәкенұлының романы туралы
кезінде жылы пікірлер аз айтылған жоқ. Ал, Ж.Саммитұлы Қытайдағы қазақтардың ұлтазаттық көтерілісін арқау етіп, әйгілі Оспан батырдың айналасындағы адамдар мен Қытай
үкіметінің зымиян саясатының салдарын аяусыз сынға алады. Мұның бәрін айтып жатқанымыз,
Тәуелсіздікпен бірге келген, тілдік оралымдары бізде осы кезге дейін қалыптасқан дәстүрлі
прозадан жаңа лектің болғандығын айту. Шекараның арғы бетінде қалған қазақтың ойлау
жүйесі мен дүниетанымын аңғартуда бұл екі романның өзіндік ықпалы болғандығы да рас.
Қазір сыншы қауым ғана емес, оқырман жұрт та ден қойып үлгерген арлы жазушылар шоғырын
құрайтын М.Байғұт, Б.Мұқай, Қ.Жиенбаев, Ж.Шаштайұлы, Т.Сәукетаев, С.Асылбеков,
Н.Ақышев, Ә.Асқаровтардың жалпы шығармашылығында ауыл мен қала өмірі, нарық
заманына бейімделе бастаған жаңа кейіпкерлер, қандай жағдай болмасын алдымен ар-намыс
тұрғысынан ой түйетін, өмірге байыптылықпен зер салатын, психологиялық баяндаулармен
қатар оқиғалық, қозғалыстық проза техникасын меңгерген, пейзажды жаңа бір деңгейге
жеткізді деп бағаланып жүрген алдыңғы буынның заңды жалғасы болған, екі қоғамға ортақ
жазушылардың екі қоғамға ортақ шығармалар тудырғанын айта кету керек. Бұлардың ізін баса
келген Н.Ораз, Ж.Қорғасбек, Т.Әсемқұлов, С.Дүйсенбиев, Қ.Мұқаш, Н.Қуантай, А.Алтай,
Д.Амантай, Д.Рамазан, А.Кемелбаева сияқты жастар да өз кезегінде әлеуметтік прозаның
өкілдері ретінде жаңа шығармалар жазды. Роман жанрын да игеріп, репрессия құрбандары
туралы, өнер адамдары өмірін арқау еткен туындылардың авторы ретінде танылды. Түрлі
тағдырларды негізге алып, соның айналасында бүгінгі өмірді суреттеу, бүгінгілердің
психологиясын ашу секілді тараптарға көп үңілу байқалады.
Қазіргі қазақ прозасының тақырыптық деңгейі кеңіп, кеңестік жүйе кезіндегі жазбақ түгілі
айтуға болмайтын «жабық» тақырыптарға қалам тарту мүмкіндігі туды. Сонымен қатар
еліміздің әлеуметтік өмірінде қоғамдық-саяси шешуші рөл атқарған қазақ әдебиеті тарихының
ақтаңдақ беттері – 1986 жылғы «Желтоқсан», 1989 жылғы «Семей полигоны», «Ауғанстан»
тақырыптарына қазақ жазушыларының еркін шабыттана жазуының арқасында біраз көркем
прозалық шығармалар дүниеге келді.
Қазіргі қазақ прозасындағы жаңа туындылардың бірі – Әлібек Асқардың «Өр Алтай мен
қайтейін биігіңді» повестегі әлеуметтік талдау барысында бірден көзге түсетіні жазушының
стильдік ерекшелігі. Өр Алтай төріндегі бір кезде айдарынан жел ескен, төрт құбыласы сай
болған ауылдың бүгінгі мүшкіл халін суреткер сатылап көрсетеді. Кеңсе, ауылдың мектебі,
дүкен, дәрігерлік пункт жабылады, яғни әлеуметтік құлдырау жолымен тұрмыс тауқыметі
үдемелі жолмен беріледі. Жазушы әр алуан кейіпкерлерін болып жатқан өзгерістерге
қатыстырып, көзқарас пен дүниетанымық ерекшеліктеріне тереңдеп бойлау арқылы өтпелі
кезеңнің шындығын аша білген. Тіл, образ, сюжет, композиция тұтас бір өрілімде берілген. Бір
кездері азан-қазан боп жататын базарлы ауылдан небәрі жеті үй қалғанымен, осы азғана
шоғырдан тұратын сегіз отбасының басынан өткерген қилы, мұңлы да мұңсыз тағдыры бір
повеске толық жүк болған. Жұртта қалған жеті үйдің жыры да жеті түрлі. Жазушы бір кездегі
базары тарқамаған ауылдың қалай жетімсірегеніне тоқталып, сюжет желісін жетім қыз
Сәлиманың тағдырымен ұштастыра суреттеумен жалғайды. Қоғам назарынан тыс қалса да,
Алланың кең пейілінен кенде қалмаған алақандай ауылдың өгей тірлігі пошташы Сәлима
қыздың пайымы арқылы берілген.
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Шығарманың негізгі арқауы – қазақ қоғамының тұтастығын құраған отбасылық ұғымнан ірілеу
бірлестік, татулықтың құт мекені саналған ауыл мәселесі. Повесть ауыл жастарының жағдайын
жақсартудың әлеуметтік өзекті мәселелерін көтереді. Қазақтың құт-берекесінің бесігі болған
ауыл өмірінің кері кетуі, ауыл баласының атажұрттан безініп, өзіне жайлы қоныс іздеуі үлкен
символикалық жүк арқалап тұр. Өркениеттің дәстүрлі өмірімен арақатынасын үйлестірмесе,
ауыл мәдениетінің тоқырауға ұшырайтындығын қарапайым еңбек адамдарының
психологиясына терең бойлау арқылы ашады. Жалпы зерттеу барысында шығарма өзегіндегі
бүгінгі қазақ ұлты үшін ең өзекті мәселе болып отырған атажұртқа, туған топыраққа
сүйіспеншілік, ауыл мен қала өмірінің алшақтық мәселелері жан-жақты талданады.
Бүгінгі әлеуметтік өмір шындығы Б.Қанатбаевтың «Ескі жұрт» әңгімесінде де шеберлікпен
беріледі. Дүние өзгеріп, ұрпақ ауысқан кездегі ұлттық құндылықтардың жұтаңдауына назар
аударады автор. «Тәуелсіздік кезеңі тіршілігіміздің алуан саласындағы жаңа да жарқын
бетбұрыстарға, жаңғыруларға бастап отыр. Сондықтан өмір шындығын, өмірлік материалдарды
авторлық концепция мен өткір проблемалдарға сабақтастыра таңдау мен толғаудың мәнмаңызы айырықша» [1, 94 б.].
Көсемәлі Сәттібайұлының «Жылқыбай жездемнің сақалы» атты әңгімесінің астары – бүгінгі
ұсақталып кеткен қазақ қоғамының бейбіт күнгі мінез-құлқы, тыныс-тіршілігі. Жазушы
қазақтағы ескіліктің қалдығын юмор арқылы шенеуге шебер. Мәтіндегі үш төбеге бөліну –
қазақтың үш жүзге бөлініп, трайболистік ойларға ден қойғанын тұспалдап тұрғандай тәрізді.
Шығармада қазақтың бүгінгі өмірінің ауыр сыйқы суреттеледі. Қазақ қызын қытай жігіті алған.
Қазақтың ұлттық тұтастығына зияны тиетін көріністер көз алдыңызға тізбектеледі. «Бұрын
орыс келін мен неміс күйеу балаға бет шымшитын апаларым, қазір африкалық абысындарының
«амбициясына» да үйренген. Ол жазғандар да анда-санда ат сабылтып келіп тұрады. Мынау
қақсаған ханзу бала да әлгі жампоздар шошып жүрген үдерістің біздің ауылға тән бір сипаты»
[2, 102 б.]. Жаһандануға салмаса, әңгіме астарынан күрсініс аңғару қиын емес.
Т.Шапайдың «Домбыра» атты әңгімесінде автордың дүниені қабылдау сезімі тұнық, нәзік
иірімдерге толы мұңымен көңіл аудартады. Домбыра жансыз зат деген ұғым жоқ онда. Әсіресе,
ұлттық дүниелерге ерекше елжіреп тұрады. Онысын қазақтығының кепілі дерсің. Кейіпкердің
домбыраға деген сағынышы мистикалық сипат алған. Автор екі домбыраны ескі мен жаңаның
мәңгілік тартысы, дилемма ретінде алған. Кейіпкер шеберден «домбыра жасап бер» деп
сұрағанда, ол «әнші домбыра ма, күйші домбыра ма» деп айырып сұрайды. Бұл екеуі де деп
қалады. Расымен сары домбыра ерекше әуезді, үнді болып шықты, шапқан сайын зырлаған
Құлагер текті домбыра. Ең кереметі, жаңаға бауыр басқан сайын ескі домбыра құлазыған
тәрізді болады, семіп бара жатты дейді. Бұл ненің белгісі? Қазақ халқының ұлттық
құндылықтарының символы. Жаңа әлем кеулеген сайын, модернизация мен ғаламдану молынан
енген сайын ескі дүниелер керексіз болып, ысырылып қала береді. Руханиятта да солай.
Жаңаның кейде құны жоқ, бірақ оны мүдделі адамдар істейді, сондықтан ескіні асыл зат болса
да, уақытша болсын, лақтыруға бейім тұрады. Автор бұл жаңа домбыраны «тылсым, аққу
мойын домбыра» деп атайды. Жаңа домбыраға ескі домбыра қарама-қарсы тұрғандай: «дүмі
жарық», «қаңсып қалған шанақ үмітсіз, жарықшақ дауыспен мағынасыз қаңқ-қаңқ етті.
Домбырада күй жоқ еді» [3, 109 б.]. Тұрсынжан Шапайдың барлық әңгімелерінде лықсыған
мұңнан көз ашырмайтын булығу бар. Оған жалғыздықты түпқазық қылған гротеск қосылғанда,
тіпті үдеп кетеді.
Бұл әңгімедегі домбыра − тұлға. Ол зат емес, адам бейнелі. Жазушының табысы – осы.
Домбыра − ұлттық ұғымның символы. Жалпы ұлттық әдебиет – ғасырлар куәсі, бабамыз бен
кейінгі ұрпақтың жан сыры, келбеті. Ұлттық болмыс, ұлттық рух, эстетикалық күрделі құбылыс
кейіпкер сипатына елеулі әсер етті. Әдебиетімізге М.Әуезов дәстүрінен нәр алған ұлтжанды
кейіпкерлер тобы келіп жатты.
Жазушы Қ.Түменбайдың «Қобыз мұңы» атты әңгімесі де ұлттық таным тұрғысында жазылған
туынды. Мұнда автордың баса назар аударатыны – жалғыздық мәселесі. Жалғыздық сипатын
өзгеше көрсету үшін онда әкелі-балалы екі ұрпақ өкілінің көзқарас алшақтығы негіз етілген.
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Н.Дәутайұлы соңғы кезде прозаның шағын жанры әңгімеге жиі қалам тартып жүр. Жазушының
«Айғыркісі» атты көлемді әңгімесі ұлттық идеяның алтын қазығын айналшықтап шықпай
қоюымен, қазақтықтың жаратылысын сүйіп жазуымен де дараланады.
Жылқы культі арқылы ұлттық рух асқақтайды. Ат мінсе, қазақ өз қалыбын сақтайды. Жаяу
қазақ – жартылай қазақ. Әңгіме бір әулеттің өмір сүру пәлсәпасы арқылы ұлттық идеяның
қайнар көзін ашады. Жылқы мен қазақ – бұл әңгімеде синоним, бір символға айналған.
Жалғастың Жылқыны құртуы астарлы ойға жетектейді..
Әңгімедегі ұлының антиподы – әкесі. Жалғас пен Бұлди екеуі – екі түрлі адам. Қазіргі заманғы
көкейін ақша тесіп, санасын тұрмыс билеген, ұлттық жаратылысын жатсынған, жат тұлыпқа
емінген кейіпкер суреттеледі.
Жазушы М.Мәжитовтің «Әкім сайлау» атты әңгімесіндегі қоғамды жайлаған кеселдер аса бір
әсіреленбей, өмірде қалай болса, солай, нақты суреттелінеді. Қалықбай әкім – типтік бейне.
Жазушы М.Мәжитовтің ұтқан тұсы да – осы. Бармақ басты, көз қыстылық, өтірік ақпарат, өңін
өзгерту, жағымпаздық пен екіжүзділік нормаға айналған. Жазушы осының бәрін айқын,
мақтамен бауыздағандай етіп көрсетеді. Қалықбайды сол күйінше қалдырады. Неліктен?
Себебі, Қойшыбай Қалықбайдың орнына әкім болып келсе, одан бетер жейді. Автор мұны
оқырманға әлдебір тұспалдармен ұқтырады. Шәкәрім Құдайбердіұлының бір өлеңінде
айтылғандай:
«Жандарал жүз елуге келсін! – дейді.
Жасартып тағы да өмір берсін, – дейді.
Бұл өлгенмен, келеді және біреу,
Онан да осы-ақ ұлық болсын, – дейді[2, 60 б.].
М.Мағауиннің «Ұлт аралық жанжал» атты туындысының қаны қазақ, рухы қазақ сүйсініп
оқитын шынайы әңгіме екендігі көркемдік қуатының кемелділігінен көрінеді. Шығармада
сатиралық фон, емеурін, тұспал, символ, күлкі қатар өріліп отырады. Күлкі болғанда, гротеск,
ирония мен ащы әжуа.
Әңгімедегі Алматы маңындағы кішкентай Рахман ата ауылы – Қазақстан мемлекетінің моделі
тәрізді. Шығарманың басында-ақ автор өзінің танымын айқындау үшін «жол» мотивін таңдап
алады. Автор «Анау Марат сияқты бұралқыны төрге шығарудың зардабын да көрсетеді,
ұлтаралық келісім дегенді желеу етіп, ата жұрт иелерінің бөтендерге есесі кете беруінің қаупін
де алға тартады автор. Тілді, елді, рухты қорлағысы келіп, менсінбеу, қазақтың кеңдігін ұдайы
бас пайдаларына пайдалану, қазақтың қашан да ерен төзімділігі, балақтағы биттің басқа шығуы
– бәрі сатиралық уытты тілмен әшкерелеген. Әңгімеде ирония құралын ұтымды пайдаланған.
«Ал, қазақ... Тәуелсіздік алдың, енді атаңның басы керек пе?! Ел иесі екеніңді қашан ұғасың?»
Әңгіме соңы осылай аяқталады[3, 11 б.]. Оқыған жанның ұлттық намысының оянуына түрткі
болатын бұл риторикалық сауал саналы әрбір қазақ жүрегіне ой салады. Демек, ұлттық идея
қазіргі прозамызда жанама сипатта көркемдік мән иеленеді.
«Ұлттық идея біздің ортақ
тағдырымыздан туындайды. Ол ащы болсын, тәтті болсын-біздің бүгін де, ертең де өмір
сүруіміздің бірден-бір шарты» – деп түйіндейді Ш.Елеукенов[4, 24 б.].
Еліміз тәуелсіздік алғасын, өткенімізге көз жіберу мақсатында бұрын айтуға тыйым салынған,
«жабық» тақырыптардың бірі − Желтоқсан көтерілісі. Қазақтың қылшылдаған қыз-жігіттерінің
көз жасынан тұратын бұл тақырыпты біраз қаламгерлер өз шығармаларына арқау еткені белгілі.
Р.Нұрғалиевтың, Т.Сәукетаевтың «Ай қараңғысы» атты романы мен Н.Құнантайұлының
«Қараөзек» романы бұл тақырыпты үлкен прозаға әкеледі. Әңгіме-повестерде бұл тың
тақырыпқа – А.Алтай, М.Байғұтұлы, Ж.Қорғасбек пен Қ.Түменбайлар түрен салды.
М.Байғұттың «Жоғалған жұрнақ» атты әңгімесі оқыс хабардан басталады. «Жұрнақ көке
жынданып кетіпті». Әңгіме оқиғаны оқушы баланың көзімен суреттеген. Жұрнақ – желтоқсан
қасіретінің құрбаны болған жас жігіт. Бұл – жоғалған ұрпақтың символы. «Жынды Жұрнақ
адамдарды бір-бірінен айырмайтын, кісі танымайтын, кімнің кім екенін мүлде білмейтін»[5,
188 б.]. Қазіргі қазақ баласының кейпіне ұқсайды, ана тілін білмейді, өзі мен жатты, ақ пен
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қараны ажырата алмайды. Бұл образ арқылы ұлтсыздану мен жаһандану дертіне шалдыққан
ұрпақ қасіреті бейнеленген. Ұлтының қасиетін танудан қалып, қазақтықтан аулақ кетіп барады.
Мұңлық әкенің күйі ол болса, көтеріліске қатысқаны үшін жазықты болып, жынданған
бейшара ұлының күні тіптен мүшкіл еді. Барынан айрылған, адамзат баласына тән ең ұлы
қасиет – санасынан, ақыл-есінен айрылған, жарым ес атанып, көрінгеннің есігінде қу құлқыны
үшін өлместің күнін кешіп жүр. Қаламгер кезінде оқу озаты болған Мәскеу оқу орны
студентінің бүгінгі мүшкіл халін суреттеу арқылы тағдыры да, заманы да, солақай саясаты да
аямаған жас жігітті туып-өскен ортасы, кіндік қаны тамған ауылдастары да аяды ма,
мүсіркегендері бір күндік боқ дүниемен теңелгендігін шебер суреттеген.
Жұрнақ жынды бола тұра туған табалдырығына тізерлеп, кіндік кескен үйіне басын иген қалпы
өмірмен қоштасады. Жалпы шығарманың әлеуметтiк мазмұнын, жазушы үй, қара шаңырақ
мотиві арқылы айқындап отырады. Демек, қаламгер ұлттық танымға тән мотивтер мен дәстүрлі
символдарды шебер пайдалану арқылы Желтоқсан қасіретінің қазақтың халықтық рухына
тигізген зардаптарын аша білген.
А.Алтайдың «Прописка» атты әңгімесінің тақырыбы да желтоқсан. Урбанизация қалаға қуған
қазақ ұлтының наласы мен шері, пропискаға отырудың соры. Қала қазақты қабылдағысы жоқ.
Әңгіме жолға шыққан Арқат есімді жігіттің бір сәт басынан кешкен драмасына құрылған.
Алайда бұл жеке бастың қайғысы емес, бүкіл қазақ қоғамының басына түскен ауырпалықты
таңбалайды. Алтайда көктем келсе де, бораны басылмай тұрғаны – ол да – тұспал. «Бұландай
жігіттер» деп автор тегін айтып отырған жоқ. Махамбетте «Бұландай ерді кескен күн» деген
өлең жолдары бар. Үш жігіт – желтоқсан құрбандары. Сол боздақтарды тұспалдайды. Арқат
қалаға пропискаға отыру үшін төрт ай қаңғиды. Қала қазақ баласына өгей шешеден бетер.
Абайша айтқанда, бір қайғы мың қайғыны қозғайды. Ол – қазақ қоғамындағы шындық.
Желтоқсан тақырыбына арнап жазылған қазіргі қазақ әңгімелерінің ішінде А.Алтайдың «Сібір
офицері» атты әңгімесінің түрі мен пішіні бөлек. Көбінесе бұл тақырыпта жазылған
әңгімелердің көпшілігінің оқиға желісі желтоқсан зардабынан жапа шеккен Желтоқсанға
қатысқандардың өмірін суреттеуге, сол қанды оқиғадан бір үзік сыр түюге құрылатұғын. Ал,
аталмыш әңгімеде жағдай мүлдем басқаша суреттеледі.
Қаламгер қаһарлы суықта қарусыз қайрат көрсеткен жұртты жаппай қанға бөктіріп, өзін адал
сезінетін, совет заманының азат азаматымын дейтін офицер Бураханның тағдырының тәлкекке
ұшырауын шеберлікпен бейнелей білген. Асқар Алтайдың кейіпкері абақтыдағы өмірдің
әділетсіз сипатын, кесінді биліктің кесірлі пендесі болып шыққан адам болмысының кері
өзгерісін суреттейді. Автор өзінің осы шығармасы арқылы кісенді қоғамның зорлығын, аңқау
офицердің әмірлі биліктің құрбанына айналғандығын: партиялық бұйрықтың қаталдығын,
кеңес саясатының екі жүзділігін көрсеткісі келген. Отаны алдындағы әскери парызын адал
атқарып жатқан кеңес офицерінің жазықсыз қолын жазалы еткен де – саясат. Кейіпкердің
жанын жегідей жеген де, намысын жер қылған да – «желтоқсан». Бураханның көзін ашқан да,
көңілін басқан да сол желтоқсан деп пайымдайды авторлық таным.
Жазушы Ж.Қорғасбектің «Желтоқсан» әңгімесі де осы тақырыптас. Әңгімедегі қисық мойын
тракторист қарапайым көптің бірі. Автор арақ бөтелкесін «жан сауғасын тауып алып» деп
кейіпкеріне тегін телімейді. Автор үшін де, әлгі тракторшы үшін де арақ жарық дүниеде болып
жатқан сұмдықтан бас сауғалаудың құралы ретінде алынған. Әйтпесе, оның алапат уыты мен
күйзелісіне төзу қиын. Адамдарды, дәлірегі, өрімдей жастарды ел жоқ айдалаға апарып, көміп
тастап жатыр. Бірақ әңгімеде кім көмілгені түсініксіз. Құпия көму. Кейіпкерде ат жоқ. Ол қазақ
деген ұғымға ие. Оның бауырмалдығы, жүрегі езілетіндігі біраз детальдардан білінеді. Кетіп
бара жатқанда, арттарына қарап, еңіреп жылаған қыздарға қосылып ер адам да жылайды. Жол
үстінде айтылған жоқтау бірақ, жол үстінде ұмыт қалды сол күйі. «Оны айтасыз, мына тұрған
ауылға да үн-түнсіз барып кірді үшеуі». «Кімге жоқтау айтып отырғаны белгісіз», – деп
түйіндейді автор[5, 124 б.]. Бұл ұлт басына түскен қорлықты, жазықсыз мерт болған өрімдей
жастарды жоқтау, бірақ үнсіз, ешкімге көрсетпей жоқтау. Қазақ басына түскен трагедия.
«Тәуелсіздік жылдары» деп аталатын кезеңнен басталған жаңашыл пайымдаулар рухани
түлеудің жаңа бір кезеңі болды да, қазақ әдебиетіне көркем ойлаудағы жаңа ұстанымдарды
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алып келді. М.Мағауиннің «Құмырсқа қырғын», «Коммунистік реализм», «Қасқыр – Бөрі»,
«Қисық ағаш», «Қос Ағаш», Т.Нұрмағамбетовтің «Кене», А.Алтайдың, т.б. шығармалары
әлеуметтік өмірдің ең бір өзекті мәселелерін, сыншылық-философия саралайды.
Жазушыларымыз өз шығармаларындағы айтар ойын, суреткерлік көзқарасын тұспалдап,
психологиялық тұрғыда жеткізуі немесе әлеуметтік символикаға ден қоюы – заңдылық.
«Астарлап, ишарамен сөйлеу, сөзге сараңдық, үкім айтудан, соңғы ақиқатпен кездесуден қашу
– постмодернистік рухтағы бүгінгі қазақ прозасына тән басты қасиеттердің бірі» [6, 515 б.].
Жаңашылдық қашан да соны идеялық-көркемдік ізденістермен толығады. Тақырыптың
жаңалығы барша табысқа кепіл емес. Жаңалық жазушының өмір құбылыстарына келу
тұрғысынан, көз көрген, құлақ естіген фактілерді қорыту, ойлау ұстанымы мен суреттеу
принциптерінен, белгілі бір идеяны жеткізу ерекшелігінен, әлеуметтік талдау пайымынан
аңғарылмақ. Бұған кейіпкер таңдау, сюжет, композиция құру тәрізді суреткердің дара стиль
өзгешеліктері де қосылады. Алайда, әр автордың қайталаудан алыс, жаңалығы мол тың
шығарма беруге ұмтылысы әрдайым дәстүр сабақтарымен астасып жатқанда ғана жемісті.
Қазақ прозасында символды қолданудағы шеберлікті Ғ.Мүсіреповтің «Өмір жорығы», «Қыран
жыры», М.Мағауиннің «Құмырсқа қырғын» атты әңгімелерінен көруге болады. «Құмырсқа
қырғын» атты философиялық ойға құрылған әңгіме табиғат құдіретіне бас июді ғана емес, өмір
үшін күрес, қазіргінің жалғасы, болашақтың тұтқасы – жас ұрпақ пен ертеңіміздің кепілі – жеранамызды қастерлеу туралы сыр десе де, болады. Автор-кейіпкер құмырсқа илеуін көркемдік
деталь ретінде ала отырып, оны бір қауым елдің, тіпті мемлекеттің символдық (рәміздік)
белгісіне айналдырады. М.Мағауиннің бұл әңгімесіндегі көзге түсетін, көңілге ұялайтын
ерекше жәйттар – символикалық пен философиялық сипаттардың берік жымдасып, табиғи
кіріге түсуі. «Құмырсқа қырғынындағы» өзгешеліктің бір ұшығы осында. Қаламгер бұл
шығармасында тырнақ ұшындай көзге көрінер-көрінбес құмырсқалар тіршілігін адамдар
өмірімен қатарластыра алады. «Жекелеген құмырсқалар ішке кіріп, тары дәнінен сәл ғана
үлкен, сопақша жұмыртқаларды тістеп алып шыға бастады. Мұндағы ең үлкен олжа – болашақ
ұрпақ өндімек панасыз жұмыртқалар. Өз илеуіне апарады. Шайқап шығарады. Содан соң... ататегін білмейтін жетімдерді түгел жұмыскер – мұндағы билеуші жұртқа тегін азық-түлік
жинайтын құл-құтан немесе басқа бір, жат әулетпен соғысқа, тіпті, кешегі өз нәсіліне қарсы
майданда алға салатын жанкешті жауынгер етіп шығарады. О, құдірет! Тура өзіміздің
мәңгүрттер!» [7, 103 б.] – деп, терең философиялық тұжырымның да мәнін ашады. Дүниедегі
ең кішкентай жәндіктер тіршілігіндегі әділетсіздік, теңсіздік арқылы адам баласына ой салу,
мәңгүрттік сананың тамыр-тегін ұқтырудағы авторлық қолтаңба барлығы да бүгінгі прозаның
ерекше бітімі ретінде зерделенді. Қазақ халқының ғасырлар бойғы жаратқан ең аяулы қасиеті –
өзара ауызбіршілік пен өзін-өзі құрметтеу, жатқа берілмеу, ұрпақ болашағын ойлау мұраты
тұспалданғандығы талданды.
Тәуелсіздік тұсындағы шығармалар тек тақырыптық, образдық тұрғыдан ғана емес, көркемдік
ерекшелік, поэтикалық стиль тұрғысынан да жаңарып, түлегені байқалады. Жаңа тақырып пен
өмір құбылыстарын бейнелеудегі тілдік айшықтар (орнаментальді) арқылы да қаламгерлердің
даралық қолтаңбасы айқындалады. Адам және оның өмір сүріп, тіршілік етер ортасындағы
заттық әлем арасындағы қарым-қатынасты суреттеу көркем әдебиетте үзіліп қалған үрдіс
болатын. Бұл кемшілік, әсіресе, ұлттық әдебиеттерде туған жер, өскен орта, ұлттық
ерекшеліктерін тануды тұмшалау салдарынан орын алды. Біз осы олқылықты жоюға тырысқан
қазіргі қазақ прозасындағы «үй мотивінің» көркемдік мәнін қарастыруға талаптандық.
Нәтижесінде бұл мотивтің өзі түрлі сипатта: «киелі орын, адам баласының жалпы мекені»
дейтін оң бағытпен қатар, гротескілік, аллегориялық, сатиралық фон ретінде де алынатындығы
мәлім болды. Қазақтың жаңа прозасындағы жиі кездесетін жалғыздық, айқай, айна сарынының
қолданысына, тақырыптық ерекшеліктеріне талдау жасау арқылы философиялық және
психологиялық ой-түйіндер мен дәстүр жалғастығы жөнінде ой қорытындылары жасалды.
Сонымен қатар тәуелсіздік кезеңіндегі әңгіме-повестердегі «өлім» концептісінің көркем
суреттелу ерекшелігіне назар аударылды.
Қорыта келгенде, тәуелсіздік тұсындағы қазақ прозасы жаңа көркемдік белеске көтеріліп,
өзгеше өрнек қалыптастыру жолына түсті деп ой түйіндеуге болады.
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ТҮЙІНДЕМЕ
Бұл мақалада жоғары оқу орындарында оқу процесінде жаңа әдістерді қолдану ерекшеліктері
қарастырылады. Оқытудың инновациялық әдістерін қолданудың артықшылықтарына талдау
жасалынды. Мақсаты-оқу процесін өзгерту. Инновациялық технологияларды қолдануға оларды
оқу процесіне енгізу және зерделеу арқылы қол жеткізіледі. Инновациялық оқыту тек білімді
тереңдетуге ғана емес, сонымен қатар студенттерді жаңа білім алуға ынталандырады.
Мақалада жаңа инновациялық технологияларды қолдана отырып, оқушының ойлау қабілетін
дамыту туралы айтылады. Мақала білім берудегі заманауи технологиялар мен әдістердің ерекше
рөліне арналған. Онда белсенді оқыту әдістерінің оқушылардың психикалық белсенділігіне оң
әсері туралы ақпарат бар.
Кілт сөздер: әдіс, педагогикалық технология, инновациялық оқыту, белсендендіру, іскерліктер,
студенттердің белсенділігін арттыру.
Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности использования новых методов в процессе
обучения в высших учебных заведениях. Авторы сделали анализ преимуществ применения
инновационных методов обучения. Цель – преобразить процесс обучения. Применение
инновационных технологий достигается путем изучения и внедрения их в учебный процесс.
Инновационное обучение способствует не только углублению знаний, но и стимулирует
студентов к получению новых познаний.
В статье говорится о развитии способности у студента развивать мышление, используя новые
инновационные технологии. Статья посвящена особой роли современных технологий и методов
в образовании. Она содержит информацию о положительном влиянии активных методов
обучения на мыслительную деятельность учеников.
Ключевые слова: методы, педагогические технологии, инновационное обучение, активизация,
умения, повышение активности студентов.
Бүгінгі Әлем дамуының жаңа ұстанымдары білім беру жүйесінен күн сайынғы экономикалық,
әлеуметтік және мәдени өзгерістерге мейлінше бейімделуді талап етеді. Әлем қазіргі күні «білім
қоғамын» және «білім экономикасын» құру бағытында. Бұл идея бүкіл білім беру жүйесіне
реформа жүргізіп, оны модернизациялауды қажеттейді. Бұл ауқымды мәселе туралы Қазақстан
Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 2011жылғы Қазақстан халқына «Болашақтың
іргесін бірге қалаймыз!» Жолдауында былай деген: «Біз білім беруді жаңғыртуды одан әрі
жалғастыруға тиіспіз... Біз университеттік білім беру мен ғылымды дамытудың жаңа деңгейін
қамтамасыз етуге міндеттіміз... Сапалы білім беру Қазақстанның индустрияландырылуының
және инновациялық дамуының негізіне айналуы тиіс» [1]. Білім беру саласы қызметкерлерінің
алдына қойылып отырған міндеттердің бірі — оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру
және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар
инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың
сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде. Инновациялық оқыту – жаңашылдықпен оқыту
дәстүрі, нормативті оқытумен салыстырғандағы білімді игертудің ерекше балама түрі. Ол
оқытушы мен студенттердің дамуын қамтиды; оларды демократиялық ұстаным негізінде ортақ
шығармашылық және нәтижелі қызмет пен қаруландырады; оқу білім беру жүйесіне жаңалық
ендіреді [2].
Оның студенттер үшін пайдасы төмендегідей:
-оқу-әдістемелік әдебиеттер мен материалдарды тиімді пайдалануына жағдай туғызады;
– кәсіби білім-білікті терең үйренуге жол ашады;
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– түйінді-ізденгіштік ойлау қабілетін дамытады;
– болашақ кәсібі жөніндегі танымын қалыптастырады; – ғылыми-зерттеушілікпен
айналысу белсенділігін арттырады;
– алған білімін өзіндік бақылау мүмкіндігі кеңиді;
Оқытушы-ұстаздарға тигізер пайдасы тіптен зор, олар:
-оқу-әдістемелік материалдарын жедел жаңартуға мүмкіндік жасайды;
– оқытудың әртүрлі үлгілік технологияларын енгізеді;
– оқытудың ұқсастыра, теңей оқыту технологияларын қолдануына мүмкіндік туады;
– студенттер білімін бақылау мен қадағалау мүмкіндігі кеңиді;
– кәсіби мамандарды дайындаудың қолданылып келген технологияларының сапасын
жетілдіреді. Инновациялық технологиялар білім берудің сапасын жақсартады, сонымен қатар,
білім беру қызметі нарығында білім беретін оқу орнының бәсекеге қабілеттілігін арттырып,
қамтамасыз етеді. Білім беру процесінің ең негізгі міндеттерінің бірі – кәсіби білімі бар
маманның ізденгіштік қызметі арқылы құзіреттілігін қалыптастыру. Мұндай қызметтер түріне:
– бірлесе оқыту;
– модульдық оқыту;
– проблемалық оқыту;
– деңгейлеп,саралап оқыту, тағы басқалары жатады [3].
Инновациялық білім беру жаңа білім алуға және ақпараттық қоғамның инновациялық
серпініне негізделген.
Инновациялық білім берудің негізгі белгілері:
• антропоцентризм;
• өзін өзі басқару;
• кәсібилік.
Инновация теориясында инновациялық процесс, оларды коммерцияландыру жағдайында
бәсекелестік, қызметтерді немесе техниканы, ресурстық қамтамасыз ету аясында жаңа өнімдерді
өндіруде перспективалы идеялардың пайда болуын, оларды ұйымдастыру кезеңдерін реттейтін,
инновациялық
іс-әрекеттің
жиынтығы
болып
айқындалады
[4].
Инновациялық
технологиялардың негізгі қағидалары. Нидерландтық ғалым Карл ван Парререн келтірген
төмендегі қағидалар қазіргі күнгі инновациялық (интербелсенді) технологиялардың идеялары
мен практикасын толығымен келтіреді.
1-қағида.Студенттерде үйренуге деген тұрақты қозғаушы күш (мотивация) қалыптастыру.
Мотивацияны студенттердің жеке тәжірибесіне негіздеу керек.
2-қағида. Диалог арқылы үйрету/үйрену. Оқытушы студенттермен «жоғарыдан төмен»
қарай қарым-қатынас орнатпай, олармен тығыз ынтымақтастықта болады. 3-қағида. Қадағалау
арқылы үйрету/үйрену. Оқу әрекеттерін үнемі бақылау, яғни мониторинг және диагностика
жасау; қажет болғанда студенттерді түзетіп және қуаттап отыру керек.
4-қағида. Білім беру мазмұнын қажетті оқу бірліктеріне және мақсаттарға бөлу. Бұл
ұстаным студенттердің әртүрлі таным және білім деңгейлерін ескеріп, көп варианттарға
негізделуі керек. Сонда ғана үйренушілердің түрлі категориялары өздерінің танымдық мүдделері
мен қызығушылықтарын қалыптастыра алады.
5-қағида. Оқу мазмұнын үйрену/үйретуге, пән мен тұлғаға бағытталған әрекеттермен
қамтамасыздандыру сан алуан деңгейлерде жүзеге асырылуы керек (материалдық, танымдық,
саналық). Таным процесінің негізін белсенді әрекеттер құрайды, адам тек әрекет арқылы ғана
үйрене алады.
6-қағида. Үйренуде қажетті қарқын және соған сәйкес тәсілдер (мысалы, оқу, сөйлеу,
жазу, компьютерлік тілдер, графикалық модельдер мен символдар) таңдалуы керек. Таным
процесі оңайдан күрделіге қарай ойысып, қарым-қатынас пен өзіндік түсініктің қажетті
құралдарымен қамтамасыдануы керек.
7-қағида. Үйрету мен білім игеруде көмектесу студенттердің оқу тапсырмаларын қандай
деңгейде орындағанына байланысты оқытушының сырт көзбен пайымдаған мінездемесіне
сүйенбей, олардың нақты қабілеттеріне (мәселен, қарым-қатынас жасау және ойлау әрекеттері,
өз тәжірибесін жүзеге асыра білу) негізделуі керек. Білім мазмұны оқытушы тұрғысынан
субъективтік тұрғыдан анықталмай, үйренушінің мүдделерінен туындауы керек.
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8-қағида. Студенттердің ой-толғанысы (рефлексия) мен өздерінің даму жетістіктерін
бағалай білуі (құзырлылық сезімі). Баға қоюды (мәселен, бес балдық немесе жүз балдық
жүйемен) оқытушы мен студенттер бірлесе құрастырып, қабылдаған бағалау талаптарымен
(критерийлермен) алмастыру қажет.
9-қағида. Студенттердің өзіндік тұрғыдан жасалатын жұмыстарына қажетті
тапсырмаларды алдын-ала дайындау. Осы әрекет арқылы студенттердің әрекеттерін, сөздерін,
ойларын үйренішті қалыптан басқа жаққа бұруға болады.
10-қағида. Студенттердің бастамашылдығы мен шығармашылығын ынталандыру. Бұл
арқылы студенттердің танымдық қабілеттерін едәуір көтеріп, олардың оқу мазмұнына тереңірек
үңілуіне ықпал жасауға болады.
11-қағида. Субъективтікті қалыптастыруға ықпал жасау. Бұл ұстаным студенттердің оқу
материалын жағымды тұрғыдан қабылдап, өзін-өзі анықтауына, өз әрекеттеріне деген
жауапкершілігіне, өзіндік тұрғыдан өмір сүруіне бастайды.
12-қағида. Студенттік аудиторияда әлеуметтік қасиеттері басым және қоғамға
кіріктірілген үйренуші тұлғасын қалыптастыруға бастайтын жағдайларды қамтамасыздандыру.
«Оқудың/оқытудың басты мақсаты – тұлға қалыптастыру» деген қағиданы растайтын ұстаным
[5, 62-63].
Инновациялық технология бойынша оқыту білімді меңгертуге емес, жеке әлеуметтік
тұлғаны қалыптастыруға бағытталғандықтан, субъектінің өзіне тән жеке тұлғалық
ерекшеліктерін, қабілеттерін назарға алып дамыту – басты міндеттердің бірі. Ә. Әлімов
инновациялық технологияларға интербелсенді оқу/оқыту деген атау береді.
Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда
ақыл - ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру
мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет
жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек.
Сондықтан да әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа,
шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны
меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу
үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді.
Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі –
оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық
технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік
әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын
тигізуде.
“Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтамалар берген.
Мысалы, Э. Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: “Инновация - нақтылы бір адамға жаңа
болып табылатын идея”. Майлс “Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі
міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз», – дейді.
Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың сексенінші жылдарында
кеңінен тарала бастады. Әдетте инновация бірнеше өзекті мәселелердің түйіскен жерінде пайда
болады да, берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық құбылысты үздіксіз
жаңғыртуға жетелейді. ” Масырова Р. Линчевская Т – “Жаңару” дегенімізді былай деп
түсіндіреді: “Жаңару – белгілі бір адам үшін әділ түрде жаңа ма, әлде ескі ме оған байланысты
емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған уақытымен анықталатын жаңа идея.
Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым Немеребай
Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз – білім беру мекемелерінің
жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі” деген
анықтаманы ұсынады. Н. Нұрахметов “Инновация” білімнің мазмұнында, әдістемеде,
технологияда, оқу - тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс табады
деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге
бөледі: жеке түрі (жеке – дара, бір - бірімен байланыспаған); модульдік түрі (жеке – дара кешені,
бір - бірімен байланысқан); жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын) [6].
Әдіскер С. Көшімбетова өзінің зерттеуінде оқу - тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық
әдіс - тәсілдерін қолданудың мынадай ерекшеліктерін атап көрсеткен:
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– дербес оқыту технологиясы оқу - тәрбие үрдісінде ғылымның негіздерін игерту үшін
ізгілік, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра отырып, жеке тұлғаның әлеуметтік психологиялық жауапкершілігін арттырады.
– қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі;
– оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге келген жаңа қабілет;
– саралап деңгейлеп оқыту технологиясында оқытудың мазмұны мен әдістері
шығармашылық ізденіс іс - әрекет жасау негізінде адамның инновациялық қабілеттерінің
қалыптасуына бағытталады.
– ақпараттық бағдарламалап оқыту – оқытудың мазмұнын пәнаралық байланыс
тұрғысынан ұйымдастыру;
– иллюстрациялы түсіндірмелі оқытуда «адам - қоғам - табиғат” үйлесімдік бағыттағы
дүниетанымында жүйелі саналы мәдениет қалыптасады;
– ізгілендіру технологиясында педагогика ғылымының алдыңғы қатарлы ғылыми
жаңалықтарды тәжірибеде «бала – субъект», «бала - объект» тұрғысынан енгізіле бастайды да,
ал ғылыми білімдер «оның тұрмысының әлеуметтік жағдайы мен іс - әрекетінің әлеуметтік
нәтижесінің бірлігінде қарастырады [7];
Ал жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге
бөлуге болады.
Модификациялық инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу.
Бұған В. Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі және оны көптеген
мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады.
Комбинаторлық модификация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша
құрастыру.
Бұған
пәндерді
оқытудың
қазіргі
кездегі
әдістемесі
дәлел.
Радикалдық инновация – білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады. Мемлекеттік
стандарт білім беруде, негізінен, мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың
көрсеткіштерін қалыптастырады.
Қазір республика оқу орындары ұсынып отырған көп нұсқалыққа байланысты өздерінің
қалауына сәйкес кез - келген үлгі бойынша қызмет етуіне мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім
берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа
идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан әртүрлі оқыту технологияларын, оқу мазмұны
әрбір білім алушының жас және жеке дара психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап,
тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Ғылыми - педагогикалық әдебиеттерде іс жүзінде
анықталып табылған оқыту үрдісінің нәтижесін көретін әдіс - тәсілдері, түрлері көбіне жаңашыл,
инновациялық болып табылады. Инновациялық процестерді ендіру үш өзара байланысты күштер
анықталады: енгізілген технологияның ерекшеліктерімен; жаңашылдардың инновациялық
әлеуетімен; жаңалықты енгізу жолдарымен.
Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады.
Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор тәжірибені
жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке басының белгілі
іскерлік қасиеті бар адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында да әрбір педагог жаңа
инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін - өзі дамытады және өзін - өзі
қалыптастырады. XXI ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби бейімделуін
қалыптастыру мәселелері – кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы. Болашақ мамандардың жаңа
инновациялық педагогикалық технологияларды қолдануға даярлықты қалыптастыру мына
көрсеткіштердіқамтиды: Мотивациялық өлшемдеріне танымдық қызығуды қалыптастыру
бейнесі жатады. Оған болашақ мамандарды қалыптастыру, құндылық қарым - қатынас, болашақ
маманның өзінің кәсіби шеберлігін дамытуға талпынуы, болашақ мамандығын ерекше жақсы
көруі, ұрпақ тәрбиесінде ұстаздың жетекші орнын сезінуі, кәсіби жеке біліктілік деңгейін
көтеруге бағыттылығы, инновациялық іс - әрекетке ұмтылу әрекеттері кіреді [8].
Мазмұндық өлшемдеріне болашақ маманның жалпы мәдениеттілік дайындығы мен мәндік
әдіснамалық дайындығының деңгейі, мамандығы бойынша білімі, педагогикалық біртұтас білім
жүйесі, біртұтас педагогикалық үрдістің заңдылықтары, мен қозғаушы күштерінің жалпы
теориялық білім негіздерімен қарулануы кіреді. Оған біртұтас педагогикалық үрдістің теориялық
негіздерін және жеке тұлға теориясының ғылыми негіздерін меңгеруі, педагогикалық іс - әрекет
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теориясының негіздерін білуі, білім алушылардың барлық мүмкіндіктерін пайдаланғанда
инновациялық іс - әрекеттің көбіне нәтижелі болатындығын сезіне алуы жатады.
Бейімділік өлшемдерін болашақ маманның барлық жағдайға бейімделе алу қабілеті атады:
бейімділік жағдаятына бағдарлана алуы, микроорта өзгерістеріне сай қолайлы инновациялық
педагогикалық технологияларды таңдай алуы. Бейімділік өлшемдері болашақ маманның
білімгер мәртебесінен оқытушы, ұстаз мәртебесіне ауысуының ерекшелігін сезіне білуімен
бейімділік іс - әрекетті жүзеге асырудың жаңа әдіс - тәсілдерін пайдалана алуларымен
ерекшеленеді.
Танымдық өлшемдері болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны жедел тани
алуымен, өзін кәсіби жүзеге асырудың нәтижелі әдіс - тәсілдерін пайдалануымен, инновациялық
педагогикалық технологияларға қызығу танытумен ерекшеленеді. Оған болашақ маманның
әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны біліп тануы, кәсіптік білімін өз тәжірибесінде қолдана білуі,
инновациялық педагогикалық технологияларды оқып меңгеруі, үйренуі жатады.
Іс - әрекеттік өлшемдері болашақ маманның өзінің кәсіби іс - әрекетінің мақсаты мен міндеттерін
анықтай алуы және педагогикалық қарым - қатынастық үрдісті тиімді жүзеге асыра алуымен
өлшенеді. Оған болашақ маманның өз пәнін жете меңгеруі, біртұтас оқу - тәрбие үрдісінің
психологиялық, педагогикалық негіздерін білуі, педагогикалық үрдісті жоспарлап, жүзеге асыра
алуымен өлшенеді.
Технологияның өлшемдері оқытудың әдістемелік мақсаттары, оқыту үрдісі, оның
міндетттерін анықтай алуы, оқытудың нәтижесін болжай алуы және психологиялық педагогикалық білімдерді меңгерумен анықталады. Оған болашақ маманның біртұтас оқу тәрбие үрдісінде сабақты тиімді ұйымдастыра білуі, оқушылармен ынтымақтастық қарым қатынасты жүзеге асыра алуы, біртұтас педагогикалық үрдісті диагностикалай алуы және
сабақтың нәтижесі жоғары болатындай ең тиімді педагогикалық технологияны таңдай алуы
қажет.
Шығармашылық өлшемдеріне шығармашылық ептілікті, шығармашылық белсенділікті болашақ
маманның шығармашылық - ізденушілік дамыту кіреді. Оған болашақ маманның ғылыми –
зерттеу жұмыстарына өзіндік талдау жасай алуы, өз білімін көтеруге, жетілдіруге талпыныстың
болуы мен инновациялық әдіс - тәсілдерді қолдануға өзіндік жаңалықтар, өзгерістер енгізумен
және
жаңалықты
шығармашылықпен
қолдана
алуымен
сипатталады.
Осы аталған көрсеткіштердің әсерінен білім, кәсіп, іскерлік, іс - әрекет, игеру, нәтиже құралады.
Білім жалпы, кәсіби, техникалық, арнайы білім болып бөлініп кәсіппен ұштасады. Ал кәсіп –
мамандық таңдау, мамандықты меңгеру. Білім алып кәсіп иесі болу үшін іскерлік қажет. Іскерлік
– оқу, білім, кәсіп, тәжірибе, ізденушілік, өзіндік жұмыс, іс - шаралар, дағдыдан туындайды.
Іскер болу үшін іс - әрекетті меңгеру қажет. Іс - әрекет әрекеттен, операция, қимыл - қозғалыстан
тұрады. Барлық үрдіс байланыса орындалғаннан соң нәтиже көрсеткіші пайда болады.
Әрбір педагогтің инновациялық іс - әрекетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары:
инновация туралы білімі; инновацияны жан - жақты меңгеру; инновациялық іс - әрекет
диагностикасын меңгеру; инновацияны тәжірибеге ендіру жұмыстары; инновацияны практикада
дұрыс қолдану.
Әрбір білім беру ордаларында бүгінгі таңда белең алып отырған кемшіліктері баршылық, атап
айтатын болсақ: білім сапасының төмендігі; білім саласына мемлекет тарапынан реформалар
жүргізілгенімен оқудың нәтижесінің болмауы; құжаттар көптеп шығарылғанымен
мардымсыздығы; білім алушылардың өздігінен білім алу дағдысының болмауы; білім алушылар
мен
оқытушылардың
бірлескен
шығармашылық
еңбектерінің
болмауы.
Бұл тығырықтан шығудың бірден - бір жолы оқу - тәрбие процесінде инновациялық әдіс тәсілдерін енгізу, әрбір білім алушылардың білімге деген қызығушылықтарын, талпынысын
арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол ашу. Инновациялық процестің
негізі – жаңалықтарды қалыптастырып жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Инновация білім
деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады.
Білім сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технологияларды оқып, үйреніп, сараптай
келе, мынадай тұжырым жасауға болады:
– білім алушылардың білім, білік сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технология
түрлері сан алуан, оларды таңдау және одан шығатын нәтиже оқытушының кәсіби біліктілігіне
тікелей байланысты;
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– жаңа инновациялық технологияларды енгізу жүйелі әрі мақсатты түрде жүргізілгенде
ғана жетістікке жетуге болады;
– жаңа инновациялық оқыту технологияларын енгізу барысында әрбір оқу орнының
материалдық - техникалық базасының бүгінгі талапқа сай еместігі, әрі жетіспеуі, кадрлық
әлеуметтің төмендігі көп кедергі жасайды [9].
Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден - бір шарты – оқу
орындарындағы білім беру процесіне жаңа инновациялық технологияларды енгізу екендігі сөзсіз
түсінікті. Сондықтан ғылыми - техникалық прогресстен қалыспай, жаңа педагогикалық
инновацияларды дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу – әрбір ұстаздың негізгі
міндеті болып табылады. Біздің ойымызша, оқу орындарында инновациялық басқару жүйесін
енгізіп, оны жүзеге асыру міндет.
Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты
міндеттері мынадай:
– әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс - әрекеттерін мақсатты түрде
ұйымдастыра білу;
– білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу;
– өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту;
– Аналитикалық ойлау қабілетін дамыту.
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